
1 
 

  
 
 

Werkboek veranderen 

 
Opdrachten uit de onderwijspraktijk van het hbo  
bij Veranderen in meervoud van Gerard Donkers 
 
 

 
 
 
 
 
Dr. Gerard Donkers  

 
 
 
 
Boom Lemma uitgevers  
Den Haag  
2012 
 



2 
 

 
Inhoudsopgave 

Voorwoord 

Inleiding op het boek                                           

Hoofdstuk 1 Veranderen in meervoud                                                   
1.1 Programma-aanwijzingen 
1.2 Verwerkingsopdrachten bij hoofdstuk 1 
 
Hoofdstuk 2 Sociaaltechnologisch model                                                    
2.1 Programma-aanwijzingen 
2.2 Verwerkingsopdrachten bij hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 3 Persoonsgericht model                                                                                           
3.1 Programma-aanwijzingen 
3.2 Verwerkingsopdrachten bij hoofdstuk 3 

 
Hoofdstuk 4 Maatschappijkritisch model                                                               
4.1 Programma-aanwijzingen 
4.2 Verwerkingsopdrachten bij hoofdstuk 4 

Hoofdstuk 5  Naar een meervoudige benadering  
5.1 Programma-aanwijzingen 
5.2 Verwerkingsopdrachten bij hoofdstuk 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 

Voorwoord 
 
Dit werkboek bevat programma-aanwijzingen en verwerkingsopdrachten bij elk hoofdstuk van 
het boek Veranderen in meervoud (2012) van Gerard Donkers. Het werkboek is bedoeld voor 
studenten en docenten in het hoger onderwijs. Het dient ter ondersteuning bij het bestuderen 
en behandelen van het boek in de propedeuse of in latere jaren van de opleiding. 
 
De opdrachten in het werkboek bestaan uit taken waarin studenten worden uitgenodigd om 
praktijksituaties op te sporen en te analyseren, om inzichten uit het studieboek ‘Veranderen in 
meervoud’ op voorbeeldsituaties toe te passen en om vaardigheden te oefenen. De meeste 
opdrachten zijn gericht op het werken in groepsverband. Een aantal taken kan worden gegeven 
als individuele thuisopdracht. Soms zijn individuele taken voorwaarde voor het kunnen 
uitvoeren van een groepsopdracht. 

 
In de opdrachten wordt studenten gevraagd om zowel te reflecteren op het eigen 
veranderkundig handelen in alledaagse situaties als op hun handelen in situaties waarin zij als 
aankomend professional opereren, bijvoorbeeld tijdens hun stage. Er wordt geoefend in 
versterking van de eigen verandercompetenties van studenten en in hun competenties om als 
(toekomstig) professional het verandervermogen van cliënten en cliëntsystemen aan te 
spreken en te versterken. 
 
Als docent valt te overwegen om naast het genoemde studieboek Veranderen in meervoud ook 
dit werkboek aan studenten voor te schrijven. Onder begeleiding van een docent/coach kunnen 
de studenten dan een selectie uit de opdrachten maken en ze in de groep met elkaar 
verwerken. 
 
De opdrachten in dit werkboek zijn afkomstig van didactische ervaringen van hbo-docenten bij 
het behandelen van Donkers’ boeken. De voorstellen zijn zeker niet volledig en uitputtend. 
Eenieder zal opdrachten en oefeningen kunnen toevoegen. Ook andere casuïstiek kan worden 
gebruikt. Het boek leent zich voor zeer uiteenlopende didactische werkvormen.  
Hopelijk voegen andere docenten, begeleiders en studenten hun ideeën en ervaringen aan dit 
werkboek toe. Op die manier kan geleidelijk aan een meer volledig werkboek ontstaan.  
Ik hoop van harte reacties van u te krijgen. 
 
Gerard Donkers, 2012 
www.zelfregie.com  
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Inleiding op het boek 

Programma-aanwijzingen 
 
Zorg er als docent en als student voor, dat je verwachtingen adequaat zijn afgestemd op de 
aard, inhoud en moeilijkheidsgraad van het boek. Het boek staat weliswaar vol met kaders en is 
in een toegankelijke taal geschreven, maar het is wel een boek met een voorzichtige 
wetenschappelijke toonzetting.  
 
Het voorwoord van het boek is meteen al pittig, zeker voor studenten die voor het eerst 
kennismaken met het vakgebied. 
• Wat wordt er bedoeld met meervoudig handelen? 
• Waarom heb je bij veranderkundig handelen kennis nodig uit allerlei verschillende 

wetenschappen en wat betekent dat voor de opleiding in dit vakgebied? 
• Wat is een sociaalconstructieve manier van omgaan met diversiteit? 
• Waarom worden er drie verschillende veranderkundige modellen behandeld en waarom 

wordt ons niet gewoon verteld hoe het moet? 
• Waarom is kritisch nadenken over grondslagen van het vakgebied zo praktisch?  
 
Belangrijk is om vanaf het begin uitdrukkelijk stil te staan bij de vier hoofddoelstellingen van dit 
boek, zoals beschreven in het voorwoord. Het gaat om een sociaalconstructieve manier van 
kennisverwerving. Niet alleen de tekst goed leren begrijpen, maar de tekst ook in verband 
kunnen brengen met concrete praktijksituaties, verbanden leren zien tussen de modellen en de 
eigen ervaringen met veranderen en toewerken naar een eigen opinie over deze drie 
belangrijke historische tradities in het denken over veranderen. Het is belangrijk om 
voortdurend te blijven pendelen tussen concrete voorbeeldsituaties uit de praktijk en de 
gepresenteerde theorie van veranderen. 
 
Een aantal studenten zal aanvankelijk moeten wennen aan de kritisch-beschouwende manier 
van denken in het boek. De wat langzame en beschouwende redeneerstijl vraagt om een 
houding van geduld en bezinning. De kritische stijl houdt onder meer in, dat er sterk in 
verhoudingen en contexten wordt gedacht. Dat is niet eenvoudig, zeker niet als je gewend bent 
om lineair, direct oplossingsgericht en zwart-wit te denken in termen van ‘of-of’. Dynamisch 
denken in verhoudingen en tegenpolen en van daaruit zoeken naar het conflict en naar de 
harmonie daartussen, is kenmerkend voor het boek.  
 
Denk aan verhoudingen en tegenpolen: 
• tussen verstand en gevoel; 
• tussen bewust en onbewust handelen; 
• tussen lichaam en geest; 
• tussen ik en de ander; 
• tussen subject en object; 
• tussen leefwereld en systeem; 
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• tussen autonomie en verbondenheid; 
• tussen scheiden en verbinden van delen van het zelf; 
• tussen grenzen stellen en dialogisch handelen. 
 
Docent en student doen er goed aan om uitdrukkelijk in te gaan op deze, voor velen nieuwe 
manier van denken in termen van complexiteit en samenhang.  
 
Tevens doen zij er verstandig aan om stil te staan bij het soort opdrachten en de plek daarvan in 
het programma. Wat betreft het soort opdrachten is het bijvoorbeeld opvallend, dat zij niet 
alleen betrekking hebben op individuen, maar ook op het werken met groepen, organisaties en 
lokale gemeenschappen. Ook op deze terreinen hebben studenten meer ervaring dan ze vaak 
denken. Wat betreft de plek van de opdrachten in het onderwijsprogramma kan worden 
gewezen op het belang van het maken en bespreken van gemaakte opdrachten. Met name 
dient te worden stilgestaan bij het belang en de functie van het aanleggen en bijhouden van 
een procesboek. Verwezen wordt hiervoor naar opdracht 0.1.  
 
Bij het bespreken van het voorwoord van het boek is het ten slotte verstandig om als docent 
inhoudelijk nog niet te veel in discussie te gaan of te willen uitleggen. Dat roept bij studenten 
waarschijnlijk alleen maar verwarring en onzekerheid op. Belangrijker is het om vragen rond 
het thema ‘veranderen in meervoud’ naar voren te halen en dit thema in verband te brengen 
met de eigen persoonlijke leerdoelen van studenten. 

 
Ik hoop dat het voor studenten en docenten een goed hanteerbaar en inspirerend werkboek 
is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



6 
 

Verwerkingsopdrachten bij het voorwoord 
 
Opdracht 0.1: Aanleggen en bijhouden van een procesboek 
 
Het boek ‘Veranderen in meervoud’ is een echt studieboek. Naar aanleiding van de bestudeerde 
stof zijn er opdrachten om je de theorie eigen te maken. Aan die opdrachten werk je thuis of in 
de leergroep op school.  
Het is de bedoeling dat je de belangrijkste leerervaringen van hoofdstuk tot hoofdstuk vastlegt 
in een procesboek. Onder procesboek wordt verstaan een logboek, waarin je onder woorden 
brengt wat je al studerend, denkend en pratend over sociale veranderkunde geleerd hebt. 
Steeds moet je 'de stof' met je eigen ervaring in verbinding brengen én verwoorden: 

• wat is mijn ervaring bij deze tekst, bij deze alinea of bij deze zin? 
• wat denk ik hiervan? 
• hoe beleef ik dat? 
• hoe verhoud ik me tegenover deze tekst? 

 
Voor veel studenten is dit aanvankelijk moeilijk, omdat deze wijze van leren nieuw is. Het 
gezegde 'Oefening baart kunst' blijkt ook voor het schrijven van een procesboek op te gaan.  
 
Op het laatst van het programma maak je op grond van je procesboek een verslag. Niemand 
hoeft dus je procesboek te lezen, behalve de beoordelende docent. Jij bepaalt ook zelf wat je 
uit je procesboek in de leergroep inbrengt. 

 
Het zo veel mogelijk met anderen delen en bespreken van hetgeen je in je procesboek hebt 
opgeschreven is in dit programma wel erg belangrijk. Het past immers bij de 
sociaalconstructieve visie op veranderen die in het studieboek als vertrekpunt is genomen. 

 
Opdracht 0.2: Reflectie op het voorwoord 
 
Lees het voorwoord en schrijf hierover een kort essay. Met essay wordt in dit werkboek 
bedoeld: een beschouwend paper waarin je op een theoretisch verantwoorde wijze je 
persoonlijke visie weergeeft over een onderwerp. 
 
Ga in je essay in op één van de volgende onderwerpen: 
 
1 Het belang van praktische kennis van wat te doen en hoe te handelen als je een 

bepaalde gewenste verandering in persoon en samenleving wilt realiseren. 
2 De waarde en de betekenis van meervoudig veranderen.  
3 Een sociaalconstructieve manier van omgaan met diversiteit. 

 
Bespreek dit essay met andere studenten uit je leergroep. 
De docent kan verwijzen naar de plaats in het onderwijsprogramma waar deze onderwerpen 
verder worden uitgediept. 
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Hoofdstuk 1 Veranderen in meervoud 

1.1 Programma-aanwijzingen 
 
In hoofdstuk 1 wordt gestart met een algemene beschrijving en definitie van veranderen (zie 
definitie in paragraaf 1.1.9 van het studieboek). De definitie geldt zowel voor professionals als 
voor niet-professionals. Belangrijk is te wijzen op en stil te staan bij het belang van deze 
generieke en basale insteek. 

 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 1 specifiek ingegaan op zes basiskenmerken van veranderkundig 
handelen. Deze zes basiskenmerken zijn typerend voor het veranderkundig handelen van 
sociale professionals in hun werken met cliënten en cliëntsystemen. Die basiskenmerken 
dienen goed te worden gekend en begrepen, omdat ze verwijzen naar grondslagen van sociale 
interventies. Inzicht hierin is een voorwaarde voor het goed kunnen begrijpen van de 
vervolgtekst in het boek. 

 
Dat geldt overigens ook voor de kennis van het begrip cliënt. Met ‘cliënt’ wordt in het boek 
niet alleen gedoeld op individuen, maar ook op groepen, organisaties, lokale 
samenlevingsverbanden en sociale netwerken. Bovendien zijn het niet alleen de klanten of 
patiënten op het gebied van hulpverlening en zorg, maar kan het ook gaan om gewone 
burgers, buurtbewoners, werknemers, teamleden, vrijwilligers, bestuursleden enzovoort. 
Cliënten zijn individuen en sociale verbanden aan wie de veranderkundige (bege)leiding, 
hulp of advies geeft. Wie precies de cliënt of het cliëntsysteem is, kan dus per situatie en per 
beroepsgroep verschillen. 
  
Na bespreking van de zes basiskenmerken van veranderkundig handelen wordt in hoofdstuk 1 
het veranderkundig handelen van sociale professionals uiteengelegd in een analyseschema met 
vier clusters van zelfreflectieve activiteiten: 

• vooronderstellingen en uitgangspunten; 
• verkenning en analyse van de situatie; 
• doelbepaling; 
• methode van werken.  

 
Het is belangrijk om dit handelingsschema goed te kennen en de samenhang tussen de vier 
clusters van activiteiten scherp voor ogen te houden. Inhoudelijke, morele en instrumentele 
aspecten van veranderen blijven op die manier aan elkaar gekoppeld. 
 
Ten slotte wordt in hoofdstuk 1 een introductie gegeven in en een verantwoording van de drie 
veranderkundige modellen. Het is aan te bevelen om stil te staan bij de waarde van deze 
modellen. Op de inhoud van de drie modellen wordt nog uitvoerig ingegaan. In dit verband is 
het vooral ook goed om te wijzen op mogelijke gevaren van modelconstructie en van een 
verkeerde manier van omgaan met deze modellen. 
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Een belangrijk doel van dit hoofdstuk is dat je jezelf en anderen gaat zien als in principe 
veranderbekwame wezens. Vanuit dit vertrekpunt ga je zoeken naar manieren waarop 
professionals dit reeds aanwezige verandervermogen van individuen, groepen en 
organisaties kunnen aanspreken, ondersteunen en versterken. Dat zoeken doe je niet alleen 
door te reflecteren op eigen en andermans ervaringen met veranderen, maar ook door 
kritisch te reflecteren op belangrijke bronnen van kennis in de West-Europese geschiedenis 
van het veranderkundig denken. In die zin biedt het studieboek tevens een algemeen 
overzicht van de body of knowledge van de sociale veranderkunde. 
 
Kenmerkend voor de sociale veranderkunde is een kritisch-reflectieve en dialogische stijl van 
handelen. Dit handelen is niet louter het onmiddellijk oplossen van problemen, want daardoor 
zou je andere problemen juist kunnen laten liggen. Het handelen is gericht op verbetering van 
het sociaal functioneren van individuen en sociale verbanden. Wat dat gewenste sociale 
functioneren inhoudt, daarover verschillen de standpunten. Sommigen duiden het aan in 
termen van zelfredzaamheid of in termen van persoonlijke groei. Anderen definiëren het in 
termen van het goed kunnen functioneren in groepen waarvan je deel uitmaakt. Weer anderen 
omschrijven het gewenste sociale functioneren in termen van emancipatie en het kunnen 
behartigen van eigen belangen. 
 
Hoofdstuk 1 is aldus een eerste oriëntatie in het vakgebied van de sociale veranderkunde. 
Aandacht wordt gevraagd voor de betekenis van kernbegrippen in de sociale veranderkunde, 
zoals:  

• sociaal; 
• veranderen; 
• cliënt; 
• reflectie; 
• zelfsturing; 
• handelingskennis; 
• dialoog; 
• professionaliteit; 
• methode en methodiek; 
• procesdenken; 
• handelingsstrategie; 
• visie; 
• normatieve benadering; 
• integratief denken. 
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1.2 Verwerkingsopdrachten bij hoofdstuk 1 
 
Opdracht 1.1 Oriëntatie op hoofdstuk 1 
 
Misschien denk je dat je nog helemaal niets weet van veranderkundig handelen, maar dat is 
niet zo. Waarschijnlijk heb je weleens een vriend(in) geholpen die in de put zat of anderszins je 
hulp nodig had. Of jouw handelen volgens een methode gebeurde, weet je niet. Mogelijk zat er 
onopzettelijk meer systematiek in de wijze waarop jij je gedroeg, als je durft te denken. 
Misschien heb je geen woorden om te zeggen waarom die ander geholpen werd door jou. Er 
bestaat een taal die het helpen van mensen verwoordt: de taal van de sociale veranderkunde. 
Literatuur, opdrachten en het procesboek kunnen je helpen om je bewust te worden van 
datgene wat je altijd al deed en om je te laten ontdekken waar je nog nooit bij hebt stilgestaan. 
Je leert de taal van het veranderen verstaan en spreken. 
 
Bekijk het boek eerst eens globaal.  
Lees dan de achterkant van het boek, het voorwoord en het inleidend stukje van hoofdstuk 1.  
Sta wat langer stil bij de vier doelstellingen van het boek, zoals in het voorwoord beschreven. 
Wat vind je hiervan?  
En wat vind je van de vijf vragen die aan het begin van hoofdstuk 1 staan?  
Kun je hier misschien al een antwoord op geven nog voordat je iets van het hoofdstuk hebt 
gelezen? 
 
Opdracht 1.2 Voorbeeld Lieke 
 
In kader 1.1 van het studieboek staat het voorbeeld van Lieke die is gaan studeren aan een 
hogere beroepsopleiding. De titel van dit kader luidt: Druk bezig met veranderen. 
 
Leg uit waar Lieke in deze tekstscène precies bezig is met veranderen van de omgeving en 
van zichzelf. 

 
Opdracht 1.3 Mijn eigen verandervermogen 
 
Neem een recente situatie in gedachten, waarin jij hebt geprobeerd om een individu of een 
groep in een bepaalde gewenste richting te beïnvloeden. De recente situatie kan bijvoorbeeld 
een gesprekje zijn met je vader of moeder aan het begin van deze dag.  

 
1 Schrijf alle zinnen die jij en de ander(en) hebben gezegd zo nauwkeurig mogelijk uit. 
2 Lees alle zinnen nog eens over en schrijf vervolgens enkele conclusies op met betrekking 

tot de manier waarop jij in deze situatie de ander(en) in een bepaalde richting hebt 
proberen te beïnvloeden. 

3 Trek vervolgens een conclusie met betrekking tot de resultaten van jóuw beïnvloeding. 
4 Geef aan in hoeverre er mogelijk op non-verbaal vlak iets belangrijks te vermelden is. 
 
Opdracht 1.4 Voorbeeld Laura 
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Laura werkt achter de balie van een bedrijf. Zij heeft last van Harry, een collega die ook op 
het bedrijf werkt. Harry is een joviale man met een vlotte babbel. Als hij langs de receptie 
loopt, heeft hij altijd een vriendelijk woordje klaar voor de medewerksters achter de balie. 
Laura houdt hem liever een beetje op afstand. Ze vindt hem een aansteller. Harry vindt dat 
jammer. Hij vindt haar juist een leuke meid en wil graag een keer een borrel met haar gaan 
drinken. Hij is ervan overtuigd dat hij haar een keer meekrijgt. Dus verzint hij allerlei 
manieren om haar over de streep te trekken. Een mailtje met een zwoele liefdesverklaring, 
een bloemetje, een vrolijke grap. Laura houdt voet bij stuk, maar voelt zich erg 
ongemakkelijk bij de situatie. Haar directe collega’s weten ervan en adviseren haar het te 
negeren. Dan waait het wel over. Maar ondertussen wordt het steeds erger. Harry wacht 
haar regelmatig op bij de parkeerplaats en staat erop dat hij haar spullen draagt. Laura 
begint het gedrag steeds meer als een last te ervaren. Ze stuurt hem een brief waarin ze 
hem vraagt geen toenadering meer te zoeken. Harry vindt dit overdreven en laat als reactie 
de brief over zijn afdeling gaan. Lachen toch? 
 
Vragen: 
a. Waar zie jij relaties tot het thema ‘veranderen’? 
b. Wat zou jij als helper, coach of adviseur van Laura doen, als je haar verandervermogen 
zou willen aanspreken en versterken?  
 
Opdracht 1.5 Een eerste bewerking van het begrip ‘veranderen’ 
 
De docent deelt opplakbare briefjes aan de studenten uit en vraagt om op elk briefje één 
betekenis van het begrip ‘veranderen’ te schrijven. Het gaat om een woord (of korte zin) dat 
een helder beeld bij de student zelf oproept.  
Als iedereen hiermee klaar is, begint één persoon zijn briefje(s) op het bord te plakken. 
Daarna volgt een ander en vervolgens een derde. Gevraagd wordt de briefjes zo op het bord 
te plakken, dat er in de punten een patroon wordt ontdekt.  
 
Als iedereen zijn briefjes heeft opgehangen, stelt de begeleider de volgende vragen en 
probeert zo centrale betekenissen van het begrip ‘veranderen’ helder te krijgen. 
 
1 Laten we onze aandacht eerst eens richten op de werkwoorden op de briefjes. Welke 

werkwoorden komen naar voren? Omcirkel elk werkwoord. Om wat voor soort handelen 
(cognitief, emotioneel-motivationeel, iets praktisch doen of de mogelijkheid daartoe 
hebben) gaat het hier?  

2 Waarop heeft het werkwoord betrekking? Wat is het handelingsobject? In hoeverre herken 
je hierin de acht aspecten van veranderen, zoals beschreven in paragraaf 1.1? 

3 Wordt er iets gezegd over de manier waarop het veranderproces verloopt? In hoeverre 
herken je hierin mogelijk iets van paragraaf 1.1? 

 
Opdracht 1.6 Ontwikkeling van zelfkennis 
 
Zelfkennis is onontbeerlijk voor veranderkundig handelen. Denk bijvoorbeeld aan kennis die 
je hebt – en steeds meer krijgt – van je eigen motivatie en van je eigen capaciteiten voor het 
beroep waarvoor je in opleiding bent. 
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Geef als voorbereiding op de groepsbijeenkomst schriftelijk antwoord op de volgende 
vragen en bekijk wat jij van je antwoorden zou willen bespreken in de groep. 
 
1 Wat trekt jou aan in het beroep waarvoor je in opleiding bent? 
2 In hoeverre ben jij wel of niet geïnteresseerd in sociaal-veranderkundige aspecten van dit 

beroep? Ga in op elk van de zes kenmerken van veranderkundig handelen, zoals 
beschreven in paragraaf 1.2.  

3 Tot welke problematiek van individuen of sociale verbanden voel jij je op dit moment vooral 
aangetrokken? 

4 Noem in het kader van het werken aan deze problematiek een sterk en een zwak punt van 
jezelf. 

 
Tijdens de nabespreking is het belangrijk om aandacht te hebben voor de motivering bij de 
antwoorden. Ga met name in op de vraag in hoeverre dat wat iemand heeft opgeschreven 
wel of niet overeenkomt met de zes kenmerken van veranderkundig handelen. 
 
Opdracht 1.7 Doelen in gedrag opsporen 
 
Hoe kun je het sociaal handelen van mensen leren begrijpen? Door gewoon te vragen wat ze 
in een bepaalde situatie proberen te doen. Welke bewuste en onbewuste doelrichtingen 
nemen studenten op dit moment in deze lessituatie bij zichzelf waar? Vergelijk paragraaf 1.1 
in het studieboek.  
 
Laat studenten drie verschillende doelrichtingen benoemen die voor hen op dit moment in 
deze situatie bepalend zijn voor hun gedrag. 
Dit is een reflexieve vraag. Er wordt gevraagd om van het waarnemingsniveau (perceptuele 
niveau) naar het conceptuele niveau (het niveau van denken en bewust redeneren) te gaan. De 
vraag veronderstelt een actief proces van kiezen: het bewust de aandacht focussen op de 
ervaringen van dit moment. 
 
Opdracht 1.8 Door wie ben ik sterk beïnvloed? 
 
Ga bij jezelf eens na wie jou in jouw leven sterk heeft beïnvloed.  
Zoek naar situaties waarin deze beïnvloeding zich afspeelde.  
Leg bij elke situatie uit waarom hier volgens jou al dan niet sprake is van veranderkundig 
handelen. Verwijs hierbij naar de zes basiskenmerken zoals beschreven in paragraaf 1.2 van 
het studieboek. 

 
Opdracht 1.9 Bewustwording van keuzes in niet-gewenst gedrag 
 
Neem een bepaald onwenselijk gedrag van jezelf voor ogen. Liefst een sociaal gedrag dat je 
ervaart als vrijwel onveranderbaar. Bijvoorbeeld: egocentrisch gedrag, te snel voor anderen 
klaarstaan, verlegenheid, verkeerde partners kiezen, gebrek aan ruimtelijk inzicht in verkeer, 
spreekangst of je taken niet goed plannen.  
Maak vervolgens een helder verslag aan de hand van de volgende drie stappen. 

 
1e stap  
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Ga eens grondig na welke prettige en welke onprettige gevolgen dit gedrag voor jou heeft in 
allerlei situaties. Wat zijn prettige gevolgen? Wat zijn onprettige gevolgen?  
N.B. Dit zijn dus bewuste of onbewuste 'doelen' die je met dit gedrag realiseert. 
 
2e stap  
Hoe zou jouw omgeving erop reageren, als je dit gedrag niet meer zou vertonen? Welke 
mensen zouden positief reageren en welke mensen minder positief? 
 
3e stap  
Trek je conclusie naar aanleiding van de volgende twee vragen: 
a Wegen de voordelen van jouw onwenselijk gedrag voor jou wel of niet op tegen de 

nadelen ervan? 
b Wat heb je te winnen bij een verandering van jouw gedrag en wat heb je daarbij te 

verliezen? 
 

Opdracht 1.10 Psychosociale veranderingen 
 
De bedoeling van de nu volgende opdracht is om het begrip ‘psychosociale verandering’ te 
leren herkennen in de eigen situatie. 
 
Mogelijk hebben zich kortgeleden in jouw situatie allerlei veranderingen voltrokken of zijn 
die zich aan het voltrekken. Misschien heb je onlangs een nieuw baantje gekregen, ben je 
gaan samenwonen, heb je een kind gekregen of ben je student geworden van een nieuwe 
opleiding.  

 
1 Beschrijf enkele voor jou belangrijke recente veranderingen. 
2 Analyseer vervolgens welke van de genoemde veranderingen psychosociale 

veranderingen zijn en waarom dat volgens jou zo is (zie paragraaf 1.2.2). 
 
Opdracht 1.11 Sociaal als neutraal of als normatief begrip 
 
Het begrip sociaal kan zowel in normatieve als in neutrale betekenis worden verstaan. 
Misschien heb je niet altijd zo’n behoefte aan de neutrale betekenis en wil je met het woord 
‘asociaal’ iemand eens flink de oren wassen. Of misschien wil je met het woord ‘sociaal’ 
graag iets aardigs over iemand zeggen. Probeer antwoord te geven op de volgende vragen: 

 
1 In welke betekenis gebruik jij doorgaans de woorden ‘sociaal’ en ‘asociaal’? 
2 Hoe hanteren mensen in jouw omgeving deze woorden? Ga het eens na van drie van 

hen. 
3 Als je praatte met mensen en je hebt er een onprettig gevoel aan overgehouden, heeft 

dit dan eventueel iets te maken met het onderscheid tussen normatieve en neutrale 
taal? 

4 Geef een voorbeeldsituatie van een niet-sociaal gedrag van iemand en beschrijf dit 
gedrag zowel in normatieve zin als in neutrale zin. 
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Opdracht 1.12 Reflectie op de zes basiskenmerken van veranderkundig handelen 
 
Als je stage loopt of werkzaam bent in een beroepspraktijk, onderzoek dan in hoeverre er in 
deze werkpraktijk sprake is van sociaal-veranderkundig handelen.  
Ga in op elk van de zes basiskenmerken van veranderkundig handelen. Verhelder elk 
kenmerk met duidelijke voorbeeldsituaties uit je praktijk. 
 
Als je niet werkzaam bent of bent geweest in een beroepspraktijk, pas dan de zes 
basiskenmerken toe op een bepaald werkveld of domein binnen een door jou gekozen 
studierichting of beroep. Denk bijvoorbeeld aan het domein ‘kunst en cultuur’ van de 
studierichting CMV.  
Ga in een essay van ongeveer twee pagina’s in op de vraag wat sociaal-veranderkundig 
handelen in dit werkveld of domein inhoudt. Probeer in je essay zo concreet mogelijke 
voorbeelden te verwerken. 

 
Opdracht 1.13 Beïnvloeding en manipulatie 

 
Denk voor jezelf na over de volgende stelling:  
Doelbewuste en planmatige beïnvloeding van mensen is manipulatie. 
 
Schrijf zo veel mogelijk argumenten voor én tegen deze stelling op en vorm je een eigen 
voorlopige mening. 
In de werkgroep wordt vervolgens een discussie gevoerd tussen voor- en tegenstanders van 
deze stelling. De discussie wordt gestopt als de argumenten zich gaan herhalen. 
 
Opdracht 1.14 Leren als vorm van veranderen 
 
Probeer bij jezelf een situatie (op school, werk, thuis of elders) te ontdekken waarin je naar 
je gevoel echt iets hebt geleerd of bent veranderd.  

 
1 Schrijf deze situatie zo concreet mogelijk uit. 
2 Beschrijf helder en duidelijk op welke manier jouw leerproces in die situatie verliep. 
3 Geef aan in hoeverre je het begrip ‘de zone van de naaste ontwikkeling’ (paragraaf 1.2.3) 

herkent uit je eigen ervaringen. Verantwoord kritisch je stellingname. 
4 Formuleer vanuit je antwoord op de vorige vragen twee belangrijke richtlijnen voor hoe 

een beroepskracht volgens jou het leerproces bij mensen zou moeten helpen 
bevorderen. Verantwoord de beide richtlijnen. 
 

In de werkgroep kan deze individuele opdracht worden nabesproken. 
 

Opdracht 1.15 Analyse van casus op basiskenmerken van veranderkundig handelen 
 
Casus Ronnie 
Ronnie is een veertienjarige leerling van het vmbo. Hij vertelt: 
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‘Agressie vind ik echt gewoon slaan en schoppen en, ja, gewoon bruut, een beetje brutig. 
Situaties waarin sprake is van agressie heb ik op school wel eens een keer meegemaakt. 
Toen was er een jongen. Die liep naar mij toe. Die vroeg of ik geld bij me had. Ik heb gewoon 
nee gezegd. Ik had het wel, maar anders gaan ze de hele tijd doorvragen. Dus ik zei “Nee”. 
En toen zei hij zo van: “O, mag ik dan voelen?” Zei ik: “Waarom moet dat?” En ja, zei hij 
gewoon. Toen begon hij me in een keer te duwen. Ja, en ik doe aikido. En hij begon te slaan. 
En toen heb ik die klap gewoon ontweken en ik heb hem op de grond gegooid. En toen heb 
ik hem gelaten, ben ik weggelopen, gewoon omdat hij anders mij sloeg. Ja, en toen kwam de 
meneer en die hield hem tegen. Ik ben gewoon doorgelopen. Hij kreeg straf, want de 
meneer zag dat hij mij sloeg. Dus hij vond het goed dat ik het had ontweken, anders kreeg ik 
een klap of zo. Daar is het verder bij gebleven. 
Het was niet echt gooien. Het was gewoon een beetje rustig zo, hup, op de grond en dat, als 
iemand een beetje buiten balans is, en je duwt gewoon aan zijn schouder, dan valt hij 
sowieso al een beetje op de grond. Dus ik heb hem op de grond gelegd zo, niet echt van 
fuut, poem op de grond. Gewoon een beetje rustig zo, boem, en toen ben ik weggelopen. 
Achteraf ben ik er wel tevreden over. Ik had alleen gewoon liever dat het helemaal niet was 
voorgekomen, maar ook, als ik misschien had gebukt, dat ik dan toch nog weg had kunnen 
lopen of zo. Ja. Dat had ook gekund. (...)  
 
Het ergste vind ik discrimineren. Want bruine mensen zijn ook gewoon mensen. En die moet 
je gewoon behandelen als anderen. We waren met een groepje. Het waren niet echt 
vrienden van mij, maar ik stond er gewoon bij. En er kwam opeens een vriend van mij bij mij 
staan. En toen zeiden die andere jongens van: “Ga weg jij, want jij bent zwart.” En toen zei ik 
van: “Hij mag hier toch wel bij staan?” Zeiden ze: “Nee man, laat hem weggaan.” En toen zei 
ik van: “Ja, dan ga ik met hem mee.” Toen zeiden ze: “Ga maar weg dan.” Toen ging ik ook 
met hem mee dan. (.. .) Ik zei gewoon van “Ja, daag.” Want ik ga niet met die mensen om die 
bruinen haten, want ik heb zelf ook heel veel vrienden die bruin zijn. Dus ik dacht van 
“Houdoe” en ik ging weer weg. Ik wilde hem een beetje ondersteunen, dat hij niet alleen uit 
de groep werd gezet. Die jongen zei daarna tegen mij: “Bedankt.” Gewoon bedankt. Ik zei 
van: “Geen dank, het is goed. Het is gewoon niet normaal wat ze allemaal doen.” Ik vond het 
wel aardig dat hij bedankt zei. Dat is wel fijn om te horen. En hun dachten allemaal van 
“zieligerd”, zeiden ze allemaal, toen ze langs mij liepen na school, zieligerd. Ik moest gewoon 
lachen. En hun keken zo. Toen gingen ze weer weg. En ja… Ik lachte ze eigenlijk gewoon uit. 
Ja, want hun zijn zielig, als ze niet met bruine mensen kunnen omgaan. Dat ze alleen met 
blanken in een groepje blijven. Dat vind ik echt zielig gewoon. Ik voelde me helemaal niet 
vernederd, toen ze me uitlachten, want die mensen die zo denken dat zijn toch geen 
vrienden?’  
 
Bron: Vmbo-onderzoek naar omgaan met agressie (Donkers, 2008). 
 
1 Analyseer het handelen van Ronnie op elk van de zes basiskenmerken van 

veranderkundig handelen (zie studieboek, paragraaf 1.2).  
2 Trek op grond hiervan je conclusie naar het veranderkundig handelen van Ronnie als 

leerling van deze vmbo-school. 
3 Benoem en verantwoord vanuit deze casus twee aanbevelingen aan de school voor wat 

betreft het leren omgaan met agressie. 
 
Opdracht 1.16 Analyse van filmfragmenten met behulp van het analyseschema 
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Zoek naar een film waarin sprake is van dialogen tussen een sociale professional en een 
cliënt of cliëntsysteem.   
Analyseer deze dialogen aan de hand van het analyseschema van veranderkundig handelen. 
Ga in op elk van de vier hoofdvariabelen van het schema. De groepsleden verdelen zich over 
deze vier hoofdvariabelen. 
 
Als alle subgroepen hun analyse in de groep hebben besproken, beantwoord je met de hele 
groep de volgende twee vragen: 
1 Welke conclusies trekken jullie uit deze analyse naar deze film? 
2 Welke conclusies trekken jullie vanuit deze analyse naar de theorie van hoofdstuk 1? 
 
Opdracht 1.17 Analyseschema toepassen op de intake 
  
Breng het analyseschema van veranderkundig handelen in verband met de intake, de eerste 
fase in het veranderingsproces. Ga te werk volgens drie stappen.  
 
Stap 1: Inventariseer in de werkgroep een aantal algemene aspecten van de intake.  
Ieder noteert op telkens een ander plakbriefje één bepaald aspect en plakt dit op het bord 
op een zodanige manier dat de soortgelijke aspecten bij elkaar op het bord komen te staan.  
De vraag is: welke betekenissen roept het woord 'intake' bij jou op? Welke aspecten zijn te 
onderscheiden? Probeer deze aspecten zo scherp en helder mogelijk te benoemen. Denk 
aan: soort cliëntsituatie, soort instelling, doelen, grenzen, duur enzovoort.  
 
Stap 2: Breng vervolgens met je groep de gevonden kenmerken onder in de vier 
hoofdvariabelen van een veranderkundige strategie (zie het analyseschema). Voeg per 
variabele mogelijke nieuwe kenmerken van de intake (per briefje) toe. Reflecteer dus op: 
a de methode van werken die kenmerkend is voor bijvoorbeeld het maatschappelijk werk 

of het werken in een buurt. Pas deze kenmerken toe op de intake; 
b wat kenmerkend is in de analyse van de beginsituatie. Pas dit toe op de intake; 
c wat kenmerkend is in de doelen ten aanzien van het cliëntsysteem. Pas dit toe op de 

intake; 
d wat kenmerkende uitgangspunten zijn van het werk. Pas deze uitgangspunten toe op de 

intake. 
 
Stap 3: Formuleer ten slotte een antwoord op de vraag: 
‘Waarom is het volgens jullie belangrijk om vanuit een breed handelingsperspectief te kijken 
naar het proces van intake? Wat heb je daar aan of wat leer je daar mogelijk van?’ 
 
Opdracht 1.18 Casus Gül 

 
Gül is een vrouw van Turkse afkomst. Zij is 43 jaar en komt uit Istanbul. Ze heeft vier zussen 
en één broer. Eén zus woont in Oostenrijk. De andere vier kinderen en de moeder wonen 
nog in Turkije. Gül is de enige die in Nederland woont. Haar vader is overleden. Gül is twintig 
jaar geleden met een man, aan wie ze in Turkije was uitgehuwelijkt, in Nederland komen 
wonen. Deze man is overleden. Ze is dus weduwe en heeft vier kinderen in de leeftijd tussen 
12 en 21 jaar.  
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Het probleem van Gül is dat ze veel psychosomatische klachten heeft en zich erg eenzaam 
voelt. Vanwege deze klachten is ze werkloos geworden.  
Na het overlijden van haar man vertrok ze samen met haar kinderen naar Turkije, omdat ze 
hier geen familie meer had. Na negen maanden in Turkije te hebben gewoond kwam ze 
weer terug naar Nederland, onder andere omdat de kinderen daar niet konden wennen. Ze 
wil dat haar kinderen het beter krijgen dan ze het zelf heeft gehad.  
Gül is sterk vereenzaamd. Ze heeft wel een rijbewijs, maar kan niet autorijden. Ze spreekt 
niet goed Nederlands. Ze is afhankelijk van de kinderen. Ze is vaak ziek en heeft erg veel 
lichamelijke klachten 
Via verwijzing van de huisarts komt Gül bij het maatschappelijk werk. Gül zegt dat ze niet 
weet wat ze moet doen en vraagt de maatschappelijk werker om haar te helpen. 
 
De vraag is nu: hoe zou jij als maatschappelijk werker dit probleem aanpakken? 
 
Gebruik bij het beantwoorden van deze vraag het analyseschema van veranderkundig 
handelen en probeer alle onderdelen van dit schema in te vullen. Pas het schema toe op het 
handelen van de werker.  
De bedoeling is om aan de hand van deze casus het analyseschema beter te leren doorzien 
en om in de nabespreking te ervaren hoe verschillend mensen tegen eenzelfde situatie 
kunnen aankijken. 
 
Ga in de nabespreking van deze opdracht in op de visies achter de verschillende wijzen van 
aanpak. Misschien kun je ook nog iets zeggen over het realiteitsgehalte van de voorstellen. 

 
Opdracht 1.19 Analyseschema toepassen op colleges 
 
Werk het analyseschema van veranderkundig handelen nauwkeurig uit op al zijn onderdelen 
voor de colleges van dit onderwijsprogramma. Met het veranderkundig handelen wordt in 
dit geval het didactisch handelen van de docent(e) bedoeld. Werk dit op schrift uit. 
In de werkgroep kunnen de gemaakte opdrachten worden nabesproken. 

 
Opdracht 1.20 Formulering van een veranderkundige vraagstelling 
 
Formuleer een goede veranderkundige vraagstelling voor een (denkbeeldig) werkstuk dat je 
voor de opleiding zou moet schrijven. In de vraagstelling moeten alle vier de variabelen van 
een veranderkundige strategie zijn opgenomen. Schrijf de vraagstelling letterlijk uit op 
papier. 
 
Bespreek de gemaakte vraagstellingen met je werkgroep en controleer of elke variabele van 
het strategieschema in de vraagstellingen is opgenomen. 

 
Opdracht 1.21 Casus teamvergadering 
 
In een plenaire vergadering van leraren ligt het voorstel ter tafel om alle lestijden met vijf 
minuten in te korten tot vijfenveertig minuten. De vijf minuten zouden ten goede moeten 
komen aan leerlingbegeleiding. De leraren moderne vreemde talen vinden dat ze die vijf 
minuten hard nodig hebben en vragen zich af hoe hun leermethode gewijzigd moet worden 
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indien dit voorstel wordt aangenomen. Andere leraren vragen zich af hoe de beschikbaar 
gekomen tijd voor leerlingbegeleiding dan wel besteed gaat worden: ze hebben er 
problemen mee als dat te vrij ingevuld gaat worden. Sommige leraren vinden het 
noodzakelijk dat de perioden van vijf minuten opgespaard worden om een werkweek te 
kunnen organiseren. Weer anderen hebben problemen met de organisatie en het 
leidinggeven van werkweken. Eén leraar, die het nut van werkweken ‘overigens’ niet inziet, 
waarschuwt voor de inferieure kwaliteit tentdoek van gehuurde tenten, omdat dat zeker 
problemen zal geven bij de ouders. Anderen hebben problemen met het feit dat ouders 
daarbij inspraak willen, en willen hierover eerst discussiëren. Een enkeling is niet te spreken 
over de inrichting van het overblijflokaal en het surveillancerooster en vreest nog meer 
onheil als de pedagogische doelstellingen te zeer voorop komen te staan in deze school. 
Enkelen vinden dat de adjunct-directeur door de leerlingbegeleiding nu al overbelast is en 
dat, mede gezien zijn gezinssituatie, de organisatie van de school eerst aangepast moet 
worden alvorens men een dergelijk voorstel kan uitvoeren. 
Bron: Léon de Caluwé en Hans Vermaak (2006): Leren veranderen, een handboek voor de veranderkundige 
(Deventer, 2006). Een echt gebeurd voorbeeld.  
 
De vraag is: hoe zou jij als teamleider deze situatie analyseren en welke voorstellen zou jij 
doen om het probleem in welke richting aan te pakken? 
Ga in op elk van de vier variabelen van het strategieschema. 
 
Opdracht 1.22 Casus Ans 

 
Ans is 37 jaar. Ze is caissière en vakkenvulster. Ze werkt 32 uur in een kleine supermarkt. 
Haar opleiding is LHNO. Ans is gehuwd met Bart. Bart is veertig jaar en monteur. Hij zit nu 
anderhalf jaar in de WAO. Ans en Bart wonen in Oss en hebben samen twee dochters: 
Denise is twaalf jaar en Monique is veertien jaar.  
Ans is sinds enige tijd met ziekteverlof. Via haar huisarts komt ze bij het algemeen 
maatschappelijk werk terecht. De huisarts schrijft aan het maatschappelijk werk:  
‘Graag jullie begeleiding van Ans. Zij is enorm gespannen en nerveus. Een en ander lijkt 
vooral samen te hangen met een gebrek aan assertiviteit in haar werksituatie. Zij is anderhalf 
jaar geleden, na lange tijd, weer gaan werken, omdat haar man in de WAO terecht is 
gekomen. Zij werkt als caissière en vakkenvulster. Haar man doet voornamelijk het 
huishouden.’  
 
Ans en Bart komen samen op het intakegesprek. De maatschappelijk werker is Marlène van 
Doorm. Ans geeft aan dat ze op het werk niet assertief genoeg is. Ze neemt te veel werk op 
zich. En dan ziet ze dat anderen maar lanterfanten, zegt daar niets van, maar ergert zich 
enorm. Ans verwoordt dit in een interview achteraf als volgt:  
‘Ik was een beetje doorgedraaid, tenminste zo zie ik dat zelf. Ik had last van hyperventilatie, 
angst, ik was niet meer rustig, ik kon nergens meer van genieten. Op mijn werk vooral ook, 
altijd alles té goed willen doen. Als anderen iets niet goed deden, dan zat ik mezelf op te 
vreten. Dan trok ik me dat aan. Dan deed ik net of ik daar de baas was. Tenminste in mijn 
hoofd dan, hè. Het was voor mij een moeilijk probleem, want ik wist eigenlijk niet wat er aan 
de hand was. Op dat moment zelf was ik echt doorgedraaid. Ik stond helemaal zó te trillen op 
een gegeven moment. En toen kwam toevallig mijn man in de winkel. En die heeft mij 
meteen mee naar de dokter genomen. Dat was de druppel, want toen was er weer iemand 
ziek of weet ik wat. Iets heel normaals, maar dat kon ik er niet meer bij hebben, denk ik.’  
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Ans voelde zich op het werk zo rot, dat ze steeds maar moest trillen en huilen. Ze klaagt over 
buikpijn en hoofdpijn, voelt zich misselijk, slaapt slecht en eten gaat moeilijk. Met Bart zegt 
ze een goede relatie te hebben. Thuis voelt ze zich lekker en maakt ze zich niet druk. Ze kan 
het huishouden en de kinderen goed aan Bart overlaten. De werker zegt:  
‘Tegenover haar kinderen heb ik het idee, dat ze altíjd wel voor haar eigen rechten opkwam. 
Want ze zei toch ook dat ze zo verschillend was op haar werk en thuis. Dat ze op haar werk 
alsmaar doorging en van alles deed en als ze thuiskwam, dan kon ze de spinnenwebben laten 
hangen. Dan interesseerde het haar niks. En dus was zij ook niet iemand die alles voor de 
kinderen deed en moesten die kinderen ook heel veel zelf doen.’ 
 
Tijdens het intakegesprek is Ans bijna constant in tranen, die ze tegelijkertijd wil 
tegenhouden. Ze huilt voortdurend en baalt daar vreselijk van. Ze snapt niet waarom ze zich 
zo rot voelt. Ans stelt zich erg afhankelijk van de maatschappelijk werker op. Ze verwacht 
van haar een oplossing. 
In de loop van de eerste vijf gesprekken blijft de maatschappelijk werker ontevreden over 
hetgeen de hulpverlening oplevert. Het blijft immers slecht gaan met Ans. In elk gesprek 
herhaalt zich hetzelfde huilpatroon, zonder dat Ans meer inzicht in haar situatie lijkt te 
krijgen. Ans zegt:  
‘Soms had ik het gevoel dat ze niet wist wat ze eigenlijk met mij aan moest. Dan zei ze: “Ja, 
ja” en dan zat ze maar naar boven te kijken. En dan zat ze gewoon te zoeken van: “Wat moet 
ik nu zeggen of vragen?”, tenminste, dat denk ik. Als ze dat deed, dan wist ik niet wat ik 
dacht, maar dan zat ik niet lekker. Dan dacht ik: “Ik maak het haar moeilijk”.’  
De werker stimuleert Ans om het huilen door te laten gaan en er niet iedere keer mee te 
stoppen. Ans zelf snapt niet waar dat huilen vandaan komt, maar wil ervan af. Ze wil hebben 
dat het huilen stopt en dat ze geen last meer heeft van al die lichamelijke klachten. Maar 
haar klachten worden juist erger: meer huilen, meer aanvallen van beven met haar armen 
en angstiger om haar huis te verlaten. Ze krijgt van de huisarts anafrenyl. 
 
In de volgende gesprekken komt er geleidelijk aan verbetering in de situatie. De nadruk ligt 
nu meer op haar persoon dan op het werk. Ze komt in emotionele zin wat meer op voor 
zichzelf, dat wil zeggen, ze durft haar gevoelens steeds meer te laten zien. Ans zegt:  
‘Het ging gewoon beter na verloop van tijd. Ik ging meer dingen zien: “O, dat komt daardoor 
en dit komt daardoor”. Ik ben me meer op mijn gemak gaan voelen door Marlène, want die 
liet me eigenlijk maar doorhuilen. “Dat was niet erg”, zei ze. Dat mocht allemaal en dat 
werkte goed. En ik ging me ook meer op mijn gemak voelen, omdat ze zei dat ik wél normaal 
was en zo. Ik mocht gewoon zijn zoals ik was. Ik hoefde mezelf niet flink te houden.’ 
Ans gaat nu ook zelf wat meer verbanden leggen met vroeger, bijvoorbeeld het feit dat ze 
vroeger thuis nooit werd geknuffeld, altijd flink moest zijn, zichzelf voor anderen moest 
wegcijferen en alle kritiek moest inslikken. Er werd altijd tegen haar gezegd: ‘Jij kunt toch 
niets’. In de puberteit heeft ze zich tegen haar ouders verzet en daarna een stille 
verzetshouding ontwikkeld van ‘laat maar lullen’. Mede door dit inzicht krijgt Ans steeds 
meer greep op zichzelf en de situatie. Ze trekt eerder aan de handrem en durft meer voor 
zichzelf op te komen. 
Met Ans worden in totaal elf gesprekken van gemiddeld één uur gevoerd in een tijdsperiode 
van ruim zeven maanden. Bij twee gesprekken is ook de man van Ans aanwezig. Naast deze 
individuele gesprekken met de maatschappelijk werker gaat Ans op een gegeven moment 
ook deelnemen aan de assertiviteitsgroep. Deze groep wordt eveneens begeleid door de 
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maatschappelijk werker van Ans, samen met haar collega. In deze groep leert Ans onder 
andere om meer haar emoties aan anderen te durven tonen. Aan het einde van de 
assertiviteitsgroep schrijven de begeleiders over Ans:  
‘Als groepslid ben je ook sterk naar voren gekomen. Je hebt duidelijk je mening gegeven en je 
hebt warmte gegeven waar dat nodig was.’ Ans was heel ondersteunend voor anderen. 
 
De maatschappelijk werker geeft aan dat ze tevreden is over hetgeen deze hulpverlening 
aan resultaat heeft opgeleverd. Ze zegt:  
‘Gezien haar toestand ben ik eigenlijk wel zeer tevreden. Ze zat redelijk tegen het 
psychiatrische aan. Er is hier ook nog overwogen, toen ik het over haar had, dat ze misschien 
wel naar de RIAGG moest of misschien wel opgenomen moest worden. Dat dacht ze zelf ook: 
“Ik word gek”. En uiteindelijk is ze veel steviger geworden, weet ze veel beter wat ze wil, zegt 
ze meer wat ze denkt. En dat is allemaal heel snel gegaan.’ 
Ans is nu ook weer gaan werken, maar wat minder uren dan voorheen. Ze is in staat om haar 
werk meer naar bevrediging te doen. Ze werkt wat minder hard en houdt meer rekening met 
zichzelf. Ook gebruikt ze minder medicijnen en worden haar lichamelijke klachten minder. 
 
Ook Ans is tevreden over hetgeen de hulpverlening aan resultaat heeft opgeleverd. Ze zegt:  
‘Ik ben tevreden over hoe Marlène alles gedaan heeft: de gesprekken, je op je gemak stellen, 
ook tips geven. Want ik weet ook nog, dat ik een keer naar de controleur moest. Ik was bang 
dat ik weer moest gaan werken. En Marlène zei toen: “Als het moet, dan stuur je hem naar 
mij.” Ik had heel duidelijk het gevoel dat ik het niet alleen hoefde te doen.’  
Volgens Ans heeft de maatschappelijk werker veel bijgedragen aan het resultaat: doordat ze 
haar kon vertrouwen, door haar te verplichten om na te denken en door haar met haar neus 
op de feiten te drukken. Vooral heeft goed gewerkt: het vragen stellen over dingen waar ze 
wel over na móest denken; waarvan ze eigenlijk niet meer wist, dat die dingen er zaten. 
 
De opdracht aan de werkgroep luidt: maak met elkaar een analyse van het veranderkundig 
handelen van deze maatschappelijk werker aan de hand van het strategieschema.  
Verdeel de werkgroep in vier subgroepen die elk een onderdeel van het schema voor hun 
rekening nemen. Probeer alle onderdelen van het schema zo helder en duidelijk mogelijk in 
te vullen.  
De resultaten van de subgroepen worden in de werkgroep nabesproken. 
 
Opdracht 1.23 Onderzoek doen naar de veranderkundige benadering van professionals 
 
Opdracht: doe onderzoek naar de veranderkundige benadering van professionals in de 
sociale interventie. 
 
De algemene vraagstelling van het onderzoek luidt:  
Hoe kunnen sociale professionals cliënten in de gewenste richting beïnvloeden? 
 
Neem in tweetallen een (semigestructureerd) interview af bij een organisatieadviseur, een 
opbouwwerker of een sociaalpedagogische hulpverlener over één afgeronde casus uit zijn of 
haar praktijk.  
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Stap 1: Voorbereiding van het interview 
 
Maak met elkaar de interviewvragenlijst. Gebruik daarvoor de richtlijnen zoals die bij stap 2 
staan beschreven. Schrijf de vragenlijst overzichtelijk uit. 
Neem contact op met een sociale professional, vraag hem of haar om een (interessante of 
leerzame) casus van een verandertraject te selecteren uit zijn of haar praktijk en maak een 
afspraak voor een interview. 
 
Ter voorbereiding op het afnemen van het interview is het verstandig om met behulp van 
onderzoeksliteratuur richtlijnen voor het interviewen op te stellen.  
Ook is het zinvol om eerst te oefenen met de vragenlijst en de interviewrichtlijnen in de 
vorm van een rollenspel. Zorg ook dat het interview in zijn geheel en duidelijk verstaanbaar 
wordt opgenomen. 
 
Stap 2: Afnemen van de vragenlijst 
 
Vóóraf: Ik zou het gesprek graag op recorder opnemen om zo veel mogelijk 

          vast te houden wat u vertelt. Hebt u daar bezwaar tegen?    
 

U hebt een casus geselecteerd uit uw eigen praktijk. Op deze case gaan we in ons gesprek nu 
verder in.  
De informatie die u geeft, is absoluut vertrouwelijk. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming 
krijgt buiten onszelf niemand uw verhaal te lezen, dat wil zeggen: alle gegevens van de cliënt 
of het cliëntsysteem worden anoniem in het onderzoek verwerkt.  
De bedoeling van dit interview is om erachter te komen wat bij deze cliënt of dit 
cliëntsysteem belangrijke punten zijn geweest in uw manier van werken.  
Als vóórinformatie wil ik eerst even enkele algemene gegevens over u en over uw cliënt 
vragen. Akkoord? 

 
1 Gegevens over de professional 
Vraag naar de naam, het adres en het telefoonnummer van de betrokkene en van de 
instelling waar hij werkzaam is en eventueel andere gegevens die je belangrijk acht in het 
kader van het interview. 

 
2 Gegevens over het cliëntsysteem  
Vraag naar een beschrijving van het cliëntsysteem. Zorg dat je alle achtergrondgegevens 
hebt die belangrijk zijn in het kader van de vraagstelling. 

 
3 Verkenning en analyse van de situatie 
a. Met welke hulp- of begeleidingsvraag kwam cliënt of cliëntsysteem bij u? 
b. Wat zag u in het begin van uw contact als vraagstuk of probleem en welke 

ontwikkelingen hebben zich hierin tijdens het contact voorgedaan? 
c. Wat ziet u als belangrijke achtergronden of oorzaken van deze vraag- of 

probleemsituatie? 
 
4 Doelen van het verandertraject 
a. Wat waren de belangrijkste doelen die u aan het begin van uw contact met het 
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cliëntsysteem voor ogen stonden en welke ontwikkelingen hebben zich tijdens het 
contact hierin voorgedaan? 

b. In hoeverre zijn de nagestreefde doelen, naar uw inzicht, ook bereikt?  
c. In welke mate bent u tevreden over het bereikte resultaat? Motiveer uw antwoord. 
d. Hoe groot was uw eigen bijdrage als begeleider aan het bereikte resultaat? Motiveer uw 

antwoord 
 
5 Methoden van werken 
a. Welke van uw werkwijzen hebben, volgens u, met name bijgedragen aan de oplossing 

van het probleem of aan het antwoord op de gestelde vraag? Zou u van één werkwijze 
een voorbeeld ter illustratie kunnen geven? 

b. Hoe was uw werkrelatie met de cliënt of het cliëntsysteem? Zou u hiervan een voorbeeld 
ter illustratie kunnen geven? 

c. Hoe zijn het bereikte resultaat en het proces met de cliënt geëvalueerd en was dit voor u 
bevredigend? 

 
6 Wat vond u van het interview? 
 
Stap 3: Verwerken van de gegevens 
 
De antwoorden op de vragen in de interviews worden letterlijk en volledig uitgetypt. Het 
verslag wordt aangevuld met de indruk van de interviewer van de manier waarop het 
interview is verlopen en wat het interview voor hem of haar heeft opgeleverd. 
 
Deze interviewverslagen gebruik je bij het verder analyseren van de casus. Deze analyse 
gebeurt aan de hand van de vragen in figuur 1.2 in het studieboek. Daarin staan de 
basisvragen van elke veranderkundige benadering. 
Maak een analyseverslag aan de hand van deze basisvragen. 
 
Eén mogelijkheid is dat studenten elkaars analyseverslag thuis lezen en dat er in de daarop 
volgende groepsbespreking per vraag wordt gezocht naar overeenkomsten en 
tegenstellingen in de gegeven antwoorden. Vragen en discussiepunten worden genoteerd 
en voor verdere bespreking vastgehouden.  
 
Belangrijk is ook dat er een relatie wordt gelegd tussen de bevindingen uit het onderzoek en 
de drie veranderkundige modellen, zoals globaal beschreven in paragraaf 1.4 van het 
studieboek.  
Probeer vanuit een driedimensionale kijk naar de bevindingen van je onderzoek te kijken. 
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Hoofdstuk 2 Sociaaltechnologisch model 

2.1 Programma-aanwijzingen 
 
Met name in de twintigste eeuw zien we een sterke professionalisering van de sociale 
interventie. Het helpen en begeleiden van individuen, groepen en organisaties wordt meer en 
meer gezien als een sociaaltechnologische deskundigheid. De behoefte aan wetenschappelijk 
onderbouwde theorievorming van sociale interventie groeit. De theoretici van de planned 
change (o.a. Lewin) spelen op deze behoefte in. En zo ontwikkelt zich de klassieke of moderne 
sociale veranderkunde.  
 
De leerdoelen van dit hoofdstuk zijn: 
1 Begrijpen wat de uitgangspunten, de analysemethoden, de doelen en de verschillende 

methodieken van dit veranderkundig model inhouden. 
2 De wezenlijke kenmerken van het sociaaltechnologisch denken in historisch perspectief 

kunnen uitleggen en deze kenmerken met praktijkvoorbeelden kunnen illustreren. 
3 Zich een eigen opinie vormen over deze belangrijke historische traditie in het denken over 

veranderen en deze opinie over het model kunnen onderbouwen. 
4 De inhoud van dit veranderkundig model in eigen woorden kunnen weergeven en kunnen 

aangeven welke elementen men eruit wil selecteren in verband met de constructie van een 
eigen persoonlijke benadering. 

 
Via het maken en bespreken van opdrachten, het analyseren van praktijksituaties, het oefenen 
door middel van rollenspelen en het maken van de toets krijgen studenten en docent zicht op 
de verwerking van de stof.  
 
Belangrijk is vooral ook, dat je je procesboek van week tot week bijhoudt als een soort dagboek 
waarin je je ervaringen beschrijft bij het model. 
Bespreek dit dagboek en deel het ook met andere studenten, zodat je niet alleen in je eentje, 
maar ook met elkaar aan het model kunt werken. Je krijgt dan een gezamenlijk leerproces. Dat 
past bij de sociaalconstructieve visie op veranderen die kenmerkend is voor het studieboek. 
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2.2 Verwerkingsopdrachten bij hoofdstuk 2 
 
Opdracht 2.1 Reflectie op de verwachte inhoud 

 
Ga voor jezelf na wat het begrip ‘sociaaltechnologisch model’ bij jou oproept. Vorm je een 
beeld van wat dit veranderkundig denken naar jouw verwachting zal inhouden.  
Maak hiervan een verslag ter grootte van één getypte pagina A4. Zet dit verslag ook in je 
procesboek.  
In een latere fase kun je dit beeld toetsen aan datgene wat je hebt gelezen in het studieboek. 
In het werkcollege wordt deze opdracht besproken. De docent maakt studenten opmerkzaam 
op overeenkomsten en verschillen tussen de verwachte inhoud en de feitelijke inhoud van het 
sociaaltechnologisch model. Dit ter introductie in het model. 
 
Opdracht 2.2 Bestudering van hoofdstuk 2 

 
Denk er bij het bestuderen van hoofdstuk 2 uit het boek ‘Veranderen in meervoud’ aan: het 
is een pittig hoofdstuk met veel informatie uit de West-Europese geschiedenis van het 
veranderkundig denken. Blijf niet te lang bij lastige zinnen of afzonderlijke auteurs hangen, 
als je het niet meteen kunt volgen. Zet vraagtekens en ga door met lezen.  
Zoek vooral naar eigen voorbeeldsituaties om te snappen wat er in de tekst staat.  
 
Probeer niet alles meteen in theoretische zin te begrijpen en het geheel te kunnen vatten. 
Gun jezelf de tijd om rustig dit model tot je door te laten dringen.  
Maak tijdens het lezen van het hoofdstuk in je procesboek notities over je vragen, je 
strubbelingen en je ontdekkingen. 
 
Opdracht 2.3 Constructie van een tijdlijn 
  
Zet de behandelde auteurs met hun kernopvattingen overzichtelijk op een tijdlijn (per eeuw) 
bij elkaar. Op die manier krijg je een beknopt overzicht van de geschiedenis van de 
sociaaltechnologische denktraditie. Zet dit overzicht in je procesboek. 
 
Opdracht 2.4 Controleren of je de kenmerken van het model hebt begrepen 
 
Controleer of je alle standpunten van het sociaaltechnologisch model in eerste instantie kunt 
volgen. Dat kun je doen met behulp van het Schematisch overzicht van de hoofdkenmerken 
van de drie modellen (zie begin van paragraaf 5.2 van dit werkboek). De docent kan van dit 
schematisch overzicht een kopie maken voor de studenten.  
Noteer in je procesboek voor jezelf welke standpunten je nog niet of niet helemaal begrijpt. 
 
In een werkcollege kun je vragen stellen over de kenmerken of standpunten die je nog niet 
goed hebt begrepen. 
Verder kan in het werkcollege worden ingegaan op de vraag, hoe je als professional volgens het 
sociaaltechnologisch model zo objectief mogelijk te werk kunt gaan bij het analyseren van de 
beginsituatie van het cliëntsysteem, bij het bepalen van de doelen en in je methoden en 
technieken van werken. 
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Noteer na het werkcollege in je procesboek wat je in deze week hebt bijgeleerd over het 
sociaaltechnologisch model. Leg in je reflectie verbindingen met je eigen opvattingen en 
ervaringen. 
 
Opdracht 2.5 Controle, opinievorming en illustratie van kenmerken van het model 
 
1 Neem de samenvatting van het sociaaltechnologisch model (zie opdracht 2.4) en controleer 

bij elk standpunt of je het al of niet goed hebt begrepen. Noteer de nummers van de 
standpunten die je nog niet goed hebt begrepen. 

2 Geef bij elk standpunt aan in hoeverre jij het er persoonlijk mee eens of oneens bent (1= zeer 
mee oneens; 2= mee oneens; 3= ertussenin; 4= mee eens; 5= zeer mee eens; weet niet= 0).  

3 Geef per onderdeel (A1, A2, B1, B2 enzovoort) een duidelijk voorbeeld van één of meerdere 
standpunten in dat onderdeel. Leg in dit voorbeeld een verbinding met je eigen opvattingen 
en ervaringen. 

 
Opdracht 2.6 Hoofdstuk uit boek of artikel uit krant of tijdschrift analyseren 
 
1 Zoek in boeken, kranten of tijdschriften naar een voor jou interessant hoofdstuk of artikel 

over sociale interventie. 
2 Analyseer de tekst van het hoofdstuk of het artikel vanuit de kenmerken van het 

sociaaltechnologisch model. Ga in op elk van de vier hoofdvariabelen van het 
analyseschema van veranderkundig handelen, zoals beschreven in paragraaf 1.3 van het 
boek ‘Veranderen in meervoud’. Doe dit in volgorde: 
a. verkenning en analyse van situatie; 
b. doelstellingen met betrekking tot cliëntsysteem; 
c. methode van werken; 
d. vooronderstellingen en uitgangspunten. 

3 Beschrijf bij elke hoofdvariabele twee duidelijke en belangrijke herkenningspunten. Dat 
kunnen zowel positieve als negatieve herkenningspunten zijn. Beargumenteer bij elk 
herkenningspunt met behulp van enkele citaten waarin je datgene in het 
sociaaltechnologisch model herkent bij welk gedeelte in het hoofdstuk of het artikel. 

4 Beschrijf ten slotte naar aanleiding van je bevindingen een beargumenteerde eigen 
mening over het hoofdstuk of het artikel en geef aan waar voor jou belangrijke vragen 
en discussiepunten liggen. 

 
Eventueel kunnen alle studenten uit de groep hetzelfde hoofdstuk of artikel nemen, zodat 
vergelijkingen mogelijk zijn. 
 
Het is ook mogelijk om ditzelfde hoofdstuk of artikel te gebruiken bij de andere twee 
veranderkundige modellen, zodat vergelijking mogelijk wordt tussen de drie modellen 
onderling. 
 
Opdracht 2.7 Interview analyseren vanuit het sociaaltechnologisch model 
 
Neem een interview af bij een professional naar zijn veranderkundige benadering in een 
bepaalde casus. Doe dit zoals staat beschreven in opdracht 1.23. 
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Breng bij stap 3 de veranderkundige benadering van deze professional bij deze casus op de 
vier hoofdvariabelen van het strategieschema (zie studieboek paragraaf 1.3) in beeld en leg 
bij elke hoofdvariabele (positieve of negatieve) verbanden met de hoofdkenmerken van het 
sociaaltechnologisch model. 
Trek je conclusie naar de benadering van deze professional in deze casus. 
 
Opdracht 2.8 Uitnodiging gastdocent 
 
Nodig een gastdocent uit die een aantal centrale kenmerken van het sociaaltechnologisch 
model vanuit zijn praktijk kan illustreren en onderbouwen. Kies bij voorkeur iemand die 
werkt vanuit de systeembenadering of vanuit de cognitieve gedragsbenadering. Stel van 
tevoren vragen op, zodat je gerichte informatie krijgt. Vertel de gastdocent binnen welk 
kader hij of zij wordt uitgenodigd. 

 
Opdracht 2.9 Opinievorming over de standpunten in het model 
 
In het Schematisch overzicht van de hoofdkenmerken van de drie modellen (zie paragraaf 5.2 
van dit werkboek) staan de belangrijkste kenmerken van het sociaaltechnologisch model als 
standpunten in een schema vermeld. Verdeel de standpunten over de groepsleden.  
 
Bespreek in je subgroep de toebedeelde standpunten. Doe dit aan de hand van de volgende 
drie punten: 
1 Vraag jezelf per standpunt af of je het goed begrijpt. 
2 Vertaal het standpunt naar jullie eigen ervaringen en geef een voorbeeld ter illustratie. 
3 Bepaal ten slotte in hoeverre jullie het ermee eens of oneens zijn. Geef een cijfer van 1 

tot 5  
(1 = zeer mee oneens; 2 = mee oneens; 3 = ertussenin; 4 = mee eens; 5 = zeer mee eens). 

Motiveer je antwoord.  
 
Inventariseer plenair in hoeverre de leden van de subgroep het al of niet eens zijn met elk 
besproken standpunt en welke vragen en discussiepunten het opleverde. Geef zo mogelijk 
antwoord op de vragen en houd de discussiepunten vast om er tijdens de volgende 
bijeenkomsten op in te kunnen gaan. 

 
Opdracht 2.10 Analyse van probleemsituaties vanuit het sociaaltechnologisch model 
 
Neem een bepaalde cliënt of groep cliënten voor ogen, bijvoorbeeld ouderen met 
psychogeriatrische problemen, criminele jongeren, een team van werknemers, een dorp, 
een buurt, een alleenstaande moeder of een gehandicapte vriend. Kies een mogelijke cliënt 
of groep cliënten waar je veel van weet uit eigen ervaring of waar je veel over hebt gelezen. 
Je mag ook jezelf als voorbeeld nemen. 
 
1 Maak nu vanuit het sociaaltechnologisch model (STM) een globale analyse van de 

probleemsituatie van dit cliëntsysteem. Ga in op twee volgens het STM essentiële 
aspecten van de ‘verkenning en analyse van de situatie’ en twee essentiële aspecten van 
‘doelbepaling’ (zie de paragrafen 2.3 en 2.4). Verantwoord waarom elk aspect voor dit 
model zo essentieel is. Verwijs hierbij steeds uitdrukkelijk naar de tekst. 
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2 Maak vervolgens een lijstje met zes belangrijke vragen die een professional zich tijdens 

de beginfase van de begeleiding over deze cliëntsituatie zou moeten stellen en 
verantwoord waarom elke vraag, vanuit het STM gezien, zo belangrijk is. Verwijs ook hier 
in je uitleg uitdrukkelijk naar de tekst. Formuleer zo concreet mogelijke vragen met 
betrekking tot de casus of doelgroep die je hebt gekozen. Ga dus in op de gesignaleerde 
probleemsituatie van de cliënt. 
 

Opdracht 2.11 Ontwikkeling van cognitieve gedragstheorieën 
 
Lees uit het boek ‘Veranderen in meervoud’, paragraaf 2.1.3, het onderdeel ‘Ontwikkeling 
van cognitieve gedragstheorieën’ en schrijf vragen op over de tekst.  
Lees niet te snel over de tekst heen, maar probeer wat er staat aan een ervaring van jezelf te 
koppelen. Alleen op deze manier wordt de compacte tekst van het boek werkbaar en voor 
jezelf interessant. 
 
Opdracht 2.12 De cognitieve gedragsbenadering 
 
Bekijk een film over de cognitieve gedragsbenadering of nodig een gastspreker uit die vanuit 
zijn eigen praktijk hierover kan vertellen. Laat de (na)bespreking gaan: 
1  over de vraag wat centrale kenmerken zijn van de benadering; 
2  wat de relatie is van deze benadering tot het sociaaltechnologisch model; 
3  wat jullie nu, na een eerste globale kennismaking, van deze manier van werken vinden. 
 
Opdracht 2.13 Aanleren van gedrag 
 
Stel jezelf naar aanleiding van paragraaf 2.1.3 de vraag hoe jij in jouw leergroep wordt 
geconditioneerd om al dan niet actief deel te nemen aan de colleges. Ga in op elk van de vier 
wegen waarlangs mensen volgens het S-O-R-C-schema leren. 
 
Iedere student geeft om beurten een antwoord op deze vraag.  
Daarna wordt op de gegeven antwoorden teruggekeken vanuit de volgende twee vragen: 

 
1 Wat valt jullie op in het antwoord dat mensen geven? 
2 Welke conclusies trekken jullie nu met betrekking tot de cognitieve theorie over 

gedragsverandering? 
 
Opdracht 2.14 Waar schrijven mensen het gedrag aan toe? 
 
Geef antwoord op de vragen in kader 2.8 van het boek ‘Veranderen in meervoud’ in 
paragraaf 2.1.3. Ga in op alle redeneringen die daar staan beschreven. 
Trek daarna je conclusies naar wat jullie zien als het belang van de attributietheorie. 
 
Opdracht 2.15 Analyse gezin Pels 
  
Maak vanuit de systeemtheorie een analyse van het gezin Pels (zie paragraaf 2.1.3). 
Verhelder in je analyse elk van de volgende centrale begrippen uit het systeemdenken: 
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• systeem; 
• subsystemen; 
• mobile; 
• circulair denken; 
• zelfregulatie van systeem; 
• zelfregulatie van gedrag (zie het verhaal van Debbie in kader 2.12). 

 
Geef er blijk van dat je deze termen hebt begrepen en praktisch kunt toepassen. 

 
Opdracht 2.16 Empirisch-analytisch onderzoek 
 
In paragraaf 2.2.1 in het studieboek wordt uitgelegd wat empirisch-analytisch onderzoek is. 
Beschrijf in je eigen woorden wat dit voor een onderzoeksbenadering is en maak vervolgens 
een kleine opzet van een mogelijk onderzoek. 
Geef ten slotte aan wat je van een dergelijke manier van onderzoek doen vindt. 
 
Opdracht 2.17 Oefening in concretiseren van problemen 
 
Om een probleem op te kunnen oplossen, kan het belangrijk zijn om de cliënt te helpen het 
probleem zo helder en concreet mogelijk onder woorden te brengen (zie paragraaf 2.3.1). 
Daarom gaan we oefenen in het concretiseren van problemen. 
 
Voer in tweetallen de volgende opdracht uit. 
Een student neemt een probleem van zichzelf of van een bekende uit zijn omgeving voor ogen 
en bespreekt dit probleem met een interviewer.  
De interviewer probeert het probleem zo veel mogelijk te concretiseren. 
De drie onderstaande aandachtspunten dienen als leidraad voor het interview en als 
observatiepunten voor de observatoren. 
1 Specificeer het gedrag en de inhoud van het gedrag. Bijvoorbeeld: ‘Mijn dochter loopt weg 

als ik boos word’ is concreter dan ‘Mijn dochter wil niet luisteren’. 
2 Illustreer het probleem met een voorbeeldsituatie die zich kortgeleden heeft voorgedaan. 

Beschrijf tijd, plaats en ontwikkelingen in de situatie en verhelder de verschillende posities 
van de betrokkenen. Ga door totdat de voorbeeldsituatie als een film op je netvlies 
aanwezig is. 

3 Verhelder zowel de invloeden vanuit de omgeving op de probleemsituatie als de eigen 
invloed van de betrokkenen. Weeg het aandeel van beide tegen elkaar af. 

 
Plenair wordt elk geformuleerd probleem nabesproken aan de hand van de drie genoemde 
punten. 
 
Opdracht 2.18 Strategie voor het afhandelen van vervelende taken 
Naar een oefening van Cora Besser-Siegmund (1988, p. 40) 
 
Lees als introductie op deze oefening paragraaf 2.2.2, kader 2.14. 
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De opdracht is als volgt: 
 
1e stap: Denk aan een taak die je vervelend vindt, maar die wel belangrijk is en die je 
binnenkort moet verrichten 
 
2e stap: Overleg met jezelf wat het gunstigste tijdstip is om deze taak te verrichten. Morgen? 
Overmorgen? Denk aan het moment van de bezigheid en neem in gedachten het hele verloop 
van de taakuitvoering door.  
Registreer hoe je je alleen al bij de gedachte aan deze bezigheid voelt. Waarschijnlijk niet al te 
best. 
 
3e stap: Neem deze bezigheid nu in gedachten door op het tracé van de tijd en stel je levendig 
voor het werk achter de rug te hebben: voer de laatste handelingen uit en geniet met alle 
zintuigen van het gevoel vrij te zijn. Het is gepiept! Denk erover na wat je jezelf nu wilt – en 
mag! – gunnen. Verplaats je volkomen in het vrijetijdsgevoel. 
 
4e stap: Keer nu weer terug naar het heden. De taak ligt weer voor je. Je denkt aan de 
uitvoering, maar nu met de vaart van een versnelde film. De beelden vliegen voorbij en met je 
geestesoor hoor je zelfs het typische doorspoelgeluid. En dan is het werk al voorbij!  
Registreer hoe klein het stressgevoel blijft bij dit snelle tempo. 
 
5e stap: Maar terwijl je nu kunt zeggen: ‘Het is achter de rug’ draait de film prettig langzaam. 
Geniet in gedachten van het heerlijke gevoel van vrijheid. Voel in je binnenste en denk nu aan 
de opgave. Registreer het prettige verschil dat door de verlaagde drempel ontstaan is. 
 
Trek voor de eerste aanpak van deze oefening een kwartier uit. Daarna zijn drie tot vijf 
minuten voldoende om bij het dagelijkse werk te profiteren van deze imaginatietechniek. 
 
Met deze oefening leer je je op te stellen tegen de moeilijkheden van het dagelijks leven en ze 
constructief en krachtdadig de baas te worden. Het heeft namelijk totaal geen zin om door 
positief te denken in gedachten de hindernissen te verdringen. Beleef liever bewust hoe 
aangenaam het leven wordt als je onontkoombare taken krachtdadig aanpakt en ze 
eenvoudigweg verricht in plaats van ze voor je uit te schuiven. 
 
Opdracht 2.19 De gewenste gedachte bij jezelf benadrukken 
 
De meeste mensen schamen zich wel eens ergens voor: voor het feit dat ze blozen, voor de 
omvang van hun borsten, voor een puistje op het gezicht, voor een afwijkende mening, voor 
stuntelig gedrag, voor het niet behalen van een diploma, voor hun verlegenheid, voor hun 
angsten enzovoort.  
Bij deze schaamtegevoelens horen ook gedachten, zoals: ‘Ik ben minder dan een ander’, ‘Ik 
weet toch niets interessants te vertellen’ of ‘De mensen vinden mij toch niet leuk’. Gevoelens 
van schaamte gaan samen met gedachten die deze schaamtegevoelens oproepen, versterken 
of in stand houden. Het zijn gedachten waarmee men zichzelf veroordeelt. Zo’n 
schaamteredenering zit er vaak diep ingebakken. Het is een ziekmakende gedachte, die je kunt 
proberen te vervangen door een gezondmakende gedachte.  
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Maak individueel de volgende opdracht. 
 
1e stap  
Bedenk voor jezelf een wenselijke redenering en schrijf deze letterlijk, met grote letters, op en 
hang dit papier op een voor jou strategische plek neer. Wat vind je bijvoorbeeld van deze 
redenering:  

 
‘Het is wel lastig dat ik me schaam voor mijn puistjes, maar het is niet verschrikkelijk. 
Mijn schaamte gaat straks over. Ik mag mezelf hier best voor schamen en dat ook laten 
zien. Ik ben ik en blijf als persoon, met mijn puistjes, de moeite waard’.  

 
2e stap  
Leer de door jou opgeschreven wenselijke redenering uit het hoofd. Je zult merken dat het 
moeilijk is om je deze gedachte eigen te maken. Je vergeet hem of je merkt dat je er veel 
weerstand tegen hebt. Dat heeft natuurlijk te maken met de kracht van de oude (negatieve) 
gedachte, die lastige en vervelende schaamteredenering. Laat je door jouw partner, vriend of 
vriendin overhoren! Stamp deze gedachte erin. Repeteer hem minstens 20 maal per dag. Zeg 
hem in stilte op, telkens als je een deur binnengaat. Zeg de zin heel intensief in je op, telkens als 
je je in een gezelschap bevindt. Zeg de zin in jezelf op op het moment dat je begint met jezelf te 
schamen. 
 
3e stap  
Maak, nadat je dit een week lang hebt gedaan, een verslag van wat je precies hebt gedaan en 
wat het voor jou wel en niet heeft opgeleverd. Leid uit jouw ervaringen met deze oefening een 
richtlijn af voor de hulpverlening. 
 
Opdracht 2.20 Maken van een krachtenveldanalyse 
 
Maak vanuit paragraaf 2.3.2 uit het studieboek een analyse van de motivationele krachten 
van een bepaald cliëntsysteem. Dit cliëntsysteem kan een individu, groep, organisatie of 
samenlevingsverband zijn.  
 
1 Typeer allereerst kort de probleemsituatie in dit cliëntsysteem.  
2 Ga daarna in op minimaal vijf soorten veranderingskrachten, vijf soorten 

weerstandskrachten en twee soorten interferentiekrachten. Illustreer elke motivationele 
kracht met een voorbeeldsituatie uit de casus.  

3 Beschrijf ten slotte enkele conclusies in de vorm van praktische richtlijnen voor het 
helpen of begeleiden van dit cliëntsysteem. Motiveer je conclusies vanuit het 
sociaaltechnologisch model. 

 
Opdracht 2.21 Oefening in het operationaliseren van doelen 
 
1 Ieder formuleert een globale doelstelling voor een communicatietraining voor studenten 

van een hbo-opleiding. Verhelder de doelstelling met enkele voorbeelden.  
2 Ieder operationaliseert daarna zijn doelstelling in twee concreet geformuleerde 

tussendoelen. Noteer deze tussendoelen. Zorg dat ze voldoen aan de twee criteria van 
Mager (zie paragraaf 2.4.1.).  
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Plenair kunnen de doelstellingen en de twee geoperationaliseerde tussendoelen worden 
besproken. Op die manier wordt duidelijk wat ‘operationaliseren van doelen’ inhoudt. 
 
Opdracht 2.22 Oefening in doelgerichte begeleiding 
 
De nu volgende oefening wordt afwisselend in een grote groep en drietallen uitgevoerd over 
een periode van enkele weken. 
 
1e stap: Iedere student formuleert voor zichzelf een relatief eenvoudig maar wel voor hem of 
haar belangrijk doel (positief geformuleerd). Het is een doel dat je graag op wat korte termijn 
zou willen realiseren.  
Deze doelen worden in de groep uitgewisseld en beoordeeld in het licht van de oefening. 
 
2e stap: De groep wordt opgedeeld in drietallen om drie rollen te kunnen realiseren: cliënt, 
helper en observator. Om beurten komt iedere student in elke rol aan bod. De bedoeling is, dat 
er twee gesprekken per persoon gaan plaatsvinden. Het eerste gesprek vindt in de eerste week 
plaats. Het tweede gesprek – een vervolggesprek met dezelfde rolverdeling - vindt een of twee 
weken later plaats. 
 
3e stap: Voorbereidende gesprekken waarin de actie, het realiseren van het doel, goed wordt 
voorbereid. De vraag is hoe de helper het realiseren van het doel samen met de cliënt aanpakt 
met betrekking tot de voorbereiding van de actie. In het gesprek wordt aandacht besteed aan: 

• het krijgen van commitment met het gestelde doel; 
• vaardigheden die bij de cliënt nodig zijn om het doel te realiseren; 
• het opstellen van een actiestrategie. 

 
4e stap: Een of twee weken later worden de vervolggesprekken gehouden. Daarin vertelt de 
cliënt aan de interviewer hoe het uitvoeren van het plan sinds het eerste gesprek is verlopen. 
Afhankelijk van de uitkomst worden doelen en plannen zo nodig bijgesteld.  
In het vervolggesprek wordt aandacht besteed aan de volgende vragen: 

• In hoeverre heeft cliënt het doel steeds goed voor ogen gehouden? 
• in hoeverre is cliënt actief met het doel bezig geweest? 
• in hoeverre heeft cliënt met volharding aan het doel gewerkt? 
• in hoeverre werd cliënt mogelijk gehinderd door taakirrelevante opvattingen en 

emoties? 
• in hoeverre was er bij de cliënt voldoende sprake van zelfbekrachtiging? 
• in hoeverre moet het voorgenomen doel en plan worden bijgesteld? 
 

5e stap: In de voltallige groep worden de ervaringen met de twee gesprekken uitgewisseld en 
conclusies getrokken naar het thema ’doelgericht hulpverlenen’. 
 
Opdracht 2.23 De veroordeelde leerling 
 
In paragraaf 2.4.2. van het boek staat kader 2.18: De veroordeelde leerling. 
De opdracht hierbij luidt: 
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Maak op grond van deze eerste oriëntatie in de probleemsituatie een diagnose van de 
situatie en vervolgens een actieplanning.  
 
Bij de diagnose van de situatie geef je: 
a Een omschrijving van wat jij ziet als de ongewenste situatie. 
b Een omschrijving van de gewenste situatie (doel). 

 
Bij de actieplanning maak je: 
c Een inventarisatie van belemmerende en bevorderende factoren in de huidige situatie 

ten opzichte van de realisering van het doel. 
d Een beoordeling van de geïnventariseerde factoren. 
e Een beschrijving van de te beïnvloeden factoren en middelen daartoe. 
f Voornemens of afspraken: wie doet wat, wanneer? 
 
Opdracht 2.24 Maak een hoofdlijnenrapport over een plan van aanpak 
  
Bedenk een duidelijke probleemsituatie die zich in een bepaalde organisatie of in een 
bepaalde buurt heeft voorgedaan. Het beste kun je een voorbeeld nemen uit je eigen 
ervaring, zodat je het nodige weet over de probleemsituatie en over de organisatie of buurt 
waarbinnen deze probleemsituatie zich afspeelde. 
 
Als je deze probleemsituatie helder voor ogen hebt, stel je je voor dat jou als 
beleidsmedewerker wordt gevraagd om deze probleemsituatie te helpen oplossen. Er wordt 
van jou gevraagd om een hoofdlijnenrapport over je plan van aanpak te schrijven. Het gaat 
hier dus niet om een oplossing voor het probleem, maar om de vraag hoe de 
probleemsituatie moet worden aangepakt. Ga in op oriëntatie, diagnose en actieplanning. 
 
Bij oriëntatie beschrijf je: 
a Eerste verkenning van de problematiek. 
b Condities die jij ziet voor het werken aan oplossingen. 
c Voornemens en afspraken voor eerstvolgende stappen. 

  
Bij de diagnose van de situatie geef je: 
d Een omschrijving van wat jij ziet als de ongewenste situatie. 
e Een omschrijving van de gewenste situatie (doel). 

 
Bij de actieplanning maak je: 
f Een inventarisatie van belemmerende en bevorderende factoren in de huidige situatie 

ten opzichte van de realisering van het doel. 
g Een beoordeling van de geïnventariseerde factoren. 
h Een beschrijving van de te beïnvloeden factoren en middelen daartoe. 
i Voornemens of afspraken: wie doet wat, wanneer? 
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Opdracht 2.25 Illustreer de drie fasen van verandering 
 
Illustreer de drie fasen van Lewin, zoals beschreven in paragraaf 2.5.3 van het boek, met een 
eigen voorbeeld van een veranderingsproces. Wat gebeurde er in de fasen van unfreezing en 
moving? Wat hield freezing hier in?  
Leg uit waardoor het zo verliep en betrek hierbij ook belangrijke invloeden van buitenaf. 
 
Opdracht 2.26 Reflectie op de Taakgerichte Hulpverlening 
 
Geef antwoord op de volgende vragen: 

 
1 Uit welke kenmerken blijkt dat de TGH wel en niet kan worden beschouwd als een 

methodiek die aansluit bij het sociaaltechnologisch model van verandering? 
2 Op welke punten vind je deze methode van werken belangrijk voor de door jou gekozen 

studierichting? Illustreer het belang met een voorbeeld uit je eigen ervaringen. 
3 Wat vind jij van deze manier van hulpverlenen? 

 
Opdracht 2.27 Gezin Driessen 
  
Het gezin Driessen woont in een oude volkswijk van Utrecht. Er staan goedkope, kleine 
woningen die redelijk onderhouden zijn. Maar tegenover de stijgende huren zou dat 
onderhoud ook wel wat beter mogen zijn. De laatste paar jaren dreigt de wijk steeds meer 
een probleemwijk te worden. De woningbouwvereniging ‘Ons huis’, die het merendeel van 
de woningen in haar beheer heeft, heeft een eigen maatschappelijk werker in dienst. 
 
De heer Driessen (48 jaar) is een half jaar geleden vanwege een bedrijfsreorganisatie 
ontslagen. Sindsdien is hij werkloos. Hij heeft vanaf zijn 16de bij het bedrijf gewerkt als lader 
en losser. Hij werkte al op zeer jonge leeftijd, omdat ze bij hem thuis wilden dat hij wat 
centjes binnenbracht. Het inkomen van zijn vader was immers geen vetpot. In dat opzicht is 
hij in de voetsporen van zijn vader getreden, die ook jong begonnen is en hetzelfde werk 
heeft gedaan bij hetzelfde bedrijf. 
Zijn vader werd destijds op 50-jarige leeftijd afgekeurd vanwege een versleten rug. Eigenlijk 
heeft de heer Driessen niets om handen en verveelt hij zich stierlijk. Voor werk komt hij niet 
meer in aanmerking, hobby’s heeft hij niet en naar een club of vereniging durft hij niet meer 
toe te stappen. Dat heeft hij een paar keer geprobeerd, maar daar heeft hij flink zijn neus 
gestoten. Als hij zei waar hij woonde, dan merkte hij dat de boot werd afgehouden.  
 
Mevrouw Driessen (45 jaar) is huisvrouw. Zij is van Turkse afkomst en woont vanaf haar 19de 
jaar in Nederland. Al haar familie woont in Turkije. Zij komt niet veel de deur uit, alleen voor 
wat boodschappen in de buurtwinkel of een kopje koffie bij de buurvrouw. De keren dat zij 
buiten de deur komt, is twee avonden in de week voor haar baantje: kantoren 
schoonmaken. Het gezin kan het extra geld goed gebruiken. Bovendien ontmoet zij in het 
werk andere vrouwen van Turkse afkomst. 
Zoon Piet (23 jaar) werkt op de expeditie bij een groot bedrijf. Ook hij is op 16-jarige leeftijd 
gaan werken, omdat ze thuis wel wat extra inkomen konden gebruiken en omdat hij zo snel 
mogelijk een brommer wilde kopen. In feite doet hij hetzelfde werk als zijn grootvader en 
zijn vader indertijd: laden en lossen van containers. Zijn rug zal alleen niet zo gemakkelijk 
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slijten, omdat veel van het zware werk is ‘overgenomen’ door de automatisering. Piet is 
echter bang dat, als de automatisering zal toenemen, hem het hele werk zal worden 
afgenomen. Dit demotiveert hem. Het gevolg is dat hij vaak thuis in de ziektewet zit. 
Hierdoor zijn er veel problemen thuis, vooral veel ruzie met zijn moeder. Hij ontloopt zijn 
vader. Die vindt dat hij maar eens het huis uit moet. Bovendien geeft hij te veel geld uit en 
maakt hij schulden. Hij heeft contact met ‘verkeerde’ vrienden.  
Mevrouw Driessen heeft sinds een aantal weken voortdurend last van hoofdpijn. Na twee 
bezoeken aan de huisarts en een potje pillen die niet helpen is zij doorverwezen naar het 
maatschappelijk werk. De maatschappelijk werker constateert bij zichzelf dat dit nu al de 
zoveelste cliënt uit deze buurt is die door de huisarts is verwezen naar het maatschappelijk 
werk. De heer Driessen vergezelt zijn vrouw naar het spreekuur van maatschappelijk werk. 
 
Opdracht: 
Verdeel de rollen van cliënt, hulpverlener en observatoren.  
De hulpverlener voert een intakegesprek met de heer en mevrouw Driessen. Hij probeert 
allereerst te komen tot een globale analyse van de probleemsituatie, kiest er vervolgens één 
probleem uit en maakt van dit probleem een zo gedetailleerd mogelijke analyse. Hij probeert 
ten slotte zorgvuldig een eerste taak voor het echtpaar te plannen.  
 
Het intakegesprek wordt in de werkgroep nabesproken aan de hand van de beschrijving van 
de Taakgerichte Hulpverlening in paragraaf 2.5.4 van het boek. 
Daarna wordt ingegaan op de betekenis en de waarde van de TGH voor de sociale 
interventie. 

 
Opdracht 2.28 Oefening in probleemoplossend werken 
 
Jij bent sociaal-cultureel werker. Begeleiden van jongeren is een belangrijk aspect van jouw 
werkzaamheden. 
 
Stap 1: Maak met je werkgroep een voorbeschouwing over de inhoud van jouw rol als 
begeleider. Benoem vanuit het sociaaltechnologisch model vier centrale kenmerken van 
jouw rol als begeleider. 
 
Stap 2: Verdeel nu de rollen van cliënt, cultureel werker en observatoren.  
De cultureel werker voert een eerste gesprek met een bepaalde cliënt. Deze cliënt mag je 
zelf zijn. Je kunt een eigen vraag of probleem aan de orde willen stellen in een gesprek met 
je collega-student. Je kunt echter ook een denkbeeldige cliënt in gedachten nemen.  
 
Je kunt bijvoorbeeld de situatie nemen van Jos, die ‘voor de gein’ een brommer heeft gejat 
van Daan. Jos wilde de brommer eigenlijk teruggeven. Daan ontdekte de diefstal echter en 
gaf Jos aan bij de politie. Jos heeft twee dagen op het politiebureau moeten zitten. Hij had al 
drie keer vaker iets gejat. Jos is erg kwaad op Daan en wil hem in elkaar slaan. De cultureel 
werker heeft een gesprek met Jos. Jos geeft er blijk van graag met de werker over de situatie 
te willen praten. 
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De werker probeert in het gesprek te komen tot verheldering van een mogelijke hulpvraag, 
tot een gedetailleerde analyse van het probleem en tot een zorgvuldige planning van 
vervolgtaken van cliënt en werker. 
 
Stap 3: Het gesprek wordt nabesproken aan de hand van de volgende punten: 
 
1 Hoe probeert de werker een mogelijke hulpvraag helder te krijgen? Wat vind je daarin 

goed en welke suggesties zou jij willen doen voor verandering? 
2 Wordt er een gedetailleerde analyse van het probleem gemaakt en hoe wordt in die 

analyse het eigen aandeel van de cliënt in verhouding tot het aandeel van de omgeving 
in de probleemsituatie ingeschat? Wat vind je daarin goed en welke suggesties zou jij 
willen doen voor verandering?  

3 Waar worden de verwachtingen over en weer op elkaar afgestemd? Wat vind je daarin 
goed en welke suggesties voor verandering zou jij willen doen? 

4 Welke doelstellingen van het gesprek komen expliciet of mogelijk impliciet in het gesprek 
naar voren? Vind je deze doelstellingen zinvol en realistisch? 

5 Zijn eventuele vervolgtaken of vervolgstappen zorgvuldig gepland? Wat vind je daarin 
goed en welke suggesties zou jij willen doen voor verandering? 
 

Opdracht 2.29 Voeren van een probleemoplossend gesprek met een werknemer 
 
Een werknemer van de instelling komt bij jou als leidinggevende met het verzoek om een 
voorschot op zijn vakantiegeld. Tijdens het gesprek blijkt dat de man ernstig ziek is en dat hij 
bovendien diep in de schulden zit.  
 
Voer als leidinggevende een probleemoplossend gesprek met deze man. Ga echt op het 
probleem in en verwijs zo laat mogelijk naar een hulpverlenende instantie. Neem het 
gesprek eventueel met beeld en geluid op. 
 
Het handelen van de leidinggevende wordt geobserveerd en geanalyseerd aan de hand van 
de volgende vragen: 

 
1 Welke technieken worden door de leidinggevende in dit gesprek toegepast? 
2 Welke conclusies kun je op basis van dit rollenspel trekken over het gebruik van deze 

technieken? 
 

Opdracht 2.30 Eindreflectie op het sociaaltechnologisch model 
 
Kijk terug naar de aantekeningen die je in je dagboek hebt gemaakt van het 
sociaaltechnologisch model en geef antwoord op de volgende vragen: 
1 Wat spreekt jou vooral aan in dit model? 
2 Met welke standpunten ben je het niet eens en waar heb je je twijfels? 
3 Benoem drie belangrijke inzichten die je zou willen meenemen bij de constructie van 

jouw eigen model en beargumenteer waarom deze inzichten voor jou zo belangrijk zijn. 
 
 

 
 



36 
 

Hoofdstuk 3 Persoonsgericht model 

3.1 Programma-aanwijzingen 
 

Bij het sociaaltechnologisch model constateerden we, dat we in de twintigste eeuw een sterke 
professionalisering zagen van de sociale veranderkunde. De theoretici van de 
sociaaltechnologische denktraditie speelden op deze behoefte in.  
Maar de geschiedenis van het veranderkundig denken reikt verder dan die van de sociale 
technologie. Van meet af aan is in de geschiedenis het sociaaltechnologisch denken onder 
kritiek gesteld, onder andere vanuit de persoonsgerichte, interpretatieve richting in de 
veranderkunde. Kritiek had deze richting vooral op de voortgaande verzakelijking, 
vervreemding en bureaucratisering van de Westerse samenlevingscultuur in het algemeen en 
van de veranderkunde in het bijzonder. Ook vanuit deze visie zijn er in de loop van de tijd vele 
theorieën en methodieken ontwikkeld. 

 
De leerdoelen van dit hoofdstuk zijn: 
1 Begrijpen wat de uitgangspunten, de analysemethoden, de doelen en de verschillende 

methodieken van dit veranderkundig model inhouden. 
2 De wezenlijke kenmerken van het persoonsgericht model van denken in historisch 

perspectief kunnen uitleggen en deze kenmerken met praktijkvoorbeelden kunnen 
illustreren. 

3 Zich een eigen opinie vormen over deze belangrijke historische traditie in het denken over 
veranderen en deze opinie kunnen onderbouwen. 

4 De inhoud van dit veranderkundig model in eigen woorden kunnen weergeven en kunnen 
aangeven welke elementen men eruit wil selecteren in verband met de constructie van een 
eigen persoonlijke benadering. 

 
Via het maken en bespreken van opdrachten, het analyseren van praktijksituaties, het oefenen 
door middel van rollenspelen en het maken van de toets krijgen studenten en docent zicht op 
de verwerking van de stof.  
 
Belangrijk is ook hier weer, dat je je procesboek van week tot week bijhoudt als een soort 
dagboek waarin je je ervaringen beschrijft bij de bestudering en verwerking van dit model. 
Bespreek je dagboek en deel het ook met andere studenten, zodat je niet alleen maar in je 
eentje, maar ook met elkaar aan het model werkt. Er ontwikkelt zich dan een gezamenlijk 
leerproces. Dit past bij de sociaalconstructieve benadering in het studieboek. 
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3.2 Verwerkingsopdrachten bij hoofdstuk 3 
 

Opdracht 3.1 Reflectie op de verwachte inhoud 
 

Ga voor jezelf na wat het begrip ‘persoonsgericht model’ bij jou oproept. Vorm je een beeld van 
wat dit veranderkundig denken naar jouw verwachting zal inhouden. Maak hiervan een verslag 
ter grootte van één getypte pagina A4. Zet dit verslag ook in je procesboek.  
 
In een latere fase kun je dit beeld toetsen aan datgene wat je hebt gelezen in het studieboek. 
In het werkcollege wordt deze opdracht besproken. De docent maakt studenten opmerkzaam 
op overeenkomsten en verschillen tussen de verwachte inhoud en de feitelijke inhoud van het 
persoonsgericht model. Dit ter introductie in het model. 
 
Opdracht 3.2 Bestudering van hoofdstuk 3 

 
Denk er bij het bestuderen van hoofdstuk 3 uit het boek ‘Veranderen in meervoud’ aan: het 
is een hoofdstuk met veel informatie uit de West-Europese geschiedenis van het 
veranderkundig denken. Blijf niet te lang bij afzonderlijke auteurs hangen, als je het niet 
meteen kunt volgen. Zet vraagtekens en ga door met lezen.  
Zoek vooral naar eigen voorbeeldsituaties om te snappen wat er in de tekst staat.  
 
Probeer niet alles meteen in historisch-theoretische zin te begrijpen en het geheel te kunnen 
vatten. Gun jezelf de tijd om ook dit model rustig tot je door te laten dringen.  
Maak tijdens het lezen van het hoofdstuk in je procesboek notities over je vragen, je 
strubbelingen en je ontdekkingen. 
 
Opdracht 3.3 Constructie van een tijdlijn 
  
Zet de behandelde auteurs met hun kernopvattingen overzichtelijk op een tijdlijn (per eeuw) 
bij elkaar. Op die manier krijg je in een notendop een beknopt overzicht van de geschiedenis 
van de persoonsgerichte denktraditie. Zet dit overzicht in je procesboek. 
 
Opdracht 3.4 Controleer of je alle kenmerken van het model hebt begrepen 
 
Controleer of je alle standpunten van het persoonsgericht model in eerste instantie kunt 
volgen. Dat kun je doen met behulp van het Schematisch overzicht van de hoofdkenmerken 
van de drie modellen (zie paragraaf 5.2 van dit werkboek). De docent kan zo nodig van dit 
schematisch overzicht een kopie maken voor de studenten.  
Noteer in je procesboek voor jezelf welke standpunten je nog niet of niet helemaal begrijpt. 
 
In een werkcollege kun je vragen stellen over de kenmerken of standpunten die je nog niet 
goed hebt begrepen. 
Verder kan in het werkcollege worden ingegaan op de vraag, hoe je als professional volgens het 
persoonsgericht model zo (professioneel) verantwoord mogelijk te werk kunt gaan bij het 
analyseren van de beginsituatie van het cliëntsysteem, bij het bepalen van de doelen en in je 
methoden en technieken van werken. 
Noteer na het werkcollege in je procesboek wat je in deze week hebt bijgeleerd over het 
persoonsgericht model. Leg in je reflectie verbindingen met je eigen opvattingen en ervaringen. 
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Opdracht 3.5 Controle, opinievorming en illustratie van kenmerken van het model 
 
1 Neem de samenvatting van het persoonsgericht model (zie paragraaf 5.2 van dit werkboek) 

en controleer bij elk standpunt of je het al of niet goed hebt begrepen. Noteer de nummers 
van de standpunten die je nog niet goed hebt begrepen. 

2 Geef bij elk standpunt aan in hoeverre jij het er persoonlijk mee eens of oneens bent (1= zeer 
mee oneens; 2= mee oneens; 3= ertussenin; 4= mee eens; 5= zeer mee eens; weet niet= 0).  

3 Geef per onderdeel (A1, A2, B1, B2 enzovoort) een duidelijk voorbeeld van één of meerdere 
standpunten in dat onderdeel. Leg in dit voorbeeld een verbinding met je eigen opvattingen 
en ervaringen. 

 
Opdracht 3.6 Hoofdstuk uit boek of artikel uit krant of tijdschrift analyseren 
 
1 Zoek in boeken, kranten of tijdschriften naar een voor jou interessant en belangrijk 

hoofdstuk of artikel over sociale interventie. 
2 Analyseer de tekst van het hoofdstuk of het artikel vanuit de kenmerken van het 

persoonsgericht model. Ga in op elk van de vier hoofdvariabelen van het analyseschema 
van veranderkundig handelen, zoals beschreven in paragraaf 1.3 van het studieboek 
‘Veranderen in meervoud’. Doe dit in volgorde: 
a. verkenning en analyse van situatie; 
b. doelstellingen met betrekking tot cliëntsysteem; 
c. methode van werken; 
d. vooronderstellingen en uitgangspunten. 

3 Beschrijf bij elke hoofdvariabele twee duidelijke en belangrijke herkenningspunten. 
Beargumenteer bij elk herkenningspunt met behulp van enkele citaten waarin je datgene 
in het persoonsgericht model herkent bij welk gedeelte in het hoofdstuk of het artikel. 

4 Beschrijf ten slotte naar aanleiding van je bevindingen een beargumenteerde eigen 
mening over het hoofdstuk of het artikel en geef aan waar voor jou belangrijke vragen 
liggen. 

 
Eventueel kunnen alle studenten uit de groep hetzelfde hoofdstuk of artikel nemen, zodat 
vergelijkingen mogelijk zijn. 
 
Het is mogelijk om ditzelfde hoofdstuk of artikel ook te gebruiken bij de andere twee 
veranderkundige modellen, zodat ook vergelijking mogelijk wordt tussen de drie modellen 
onderling. 

 
Opdracht 3.7 Interview analyseren vanuit het persoonsgericht model 
 
Neem een interview af bij een professional naar zijn veranderkundige benadering in een 
bepaalde casus. Doe dit zoals beschreven staat in opdracht 1.23. 
 
Breng bij stap 3 de veranderkundige benadering van deze professional bij deze casus op de 
vier hoofdvariabelen van het strategieschema (zie studieboek paragraaf 1.3) in beeld en leg 
bij elke hoofdvariabele (positieve of negatieve) verbanden met de hoofdkenmerken van het 
persoonsgericht model. 
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Trek je conclusie naar de benadering van deze professional in deze casus. 
 
Opdracht 3.8 Uitnodiging gastdocent 
 
Nodig een gastdocent uit die een aantal centrale kenmerken van het persoonsgericht model 
vanuit zijn praktijk kan illustreren en onderbouwen. Kies bij voorkeur iemand die werkt 
vanuit een persoonsgerichte benadering met individuen, gezinnen, buurten of organisaties.  
Stel van tevoren vragen op, zodat je gerichte informatie krijgt. 
Vertel de gastdocent binnen welk kader hij of zij wordt uitgenodigd. 

 
Opdracht 3.9 Opinievorming over de standpunten in het model 
 
In het Schematisch overzicht van de hoofdkenmerken van de drie modellen (zie paragraaf 5.2 
van dit werkboek) staan de belangrijkste kenmerken van het persoonsgericht model als 
standpunten in een schema vermeld. Verdeel de standpunten onder de groepsleden.  
 
Bespreek in je subgroep de toebedeelde standpunten. Doe dit aan de hand van de volgende 
drie punten: 
1 Vraag jezelf per standpunt af of je het goed begrijpt. 
2 Vertaal het standpunt naar jullie eigen ervaringen en geef een voorbeeld ter illustratie. 
3 Bepaal ten slotte in hoeverre jullie het ermee eens of oneens zijn. Geef een cijfer van 1 

tot 5 (1 = zeer mee oneens; 2 = mee oneens; 3 = ertussenin; 4 = mee eens; 5 = zeer mee 
eens). Motiveer je antwoord.  

 
Inventariseer plenair in hoeverre de leden van de subgroep het al of niet eens waren met elk 
besproken standpunt en welke vragen en discussiepunten het opleverde. Geef zo mogelijk 
antwoord op de vragen en houd de discussiepunten vast om er tijdens een volgende 
bijeenkomst op in te kunnen gaan. 

 
Opdracht 3.10 Analyse van probleemsituaties vanuit het persoonsgericht model 
 
Neem een bepaalde cliënt of groep cliënten voor ogen, bijvoorbeeld drugsverslaafden, 
criminele jongeren, een team van werknemers, een dorp, een buurt of een gehandicapte 
vriend. Kies een mogelijke cliënt of groep cliënten waar je uit eigen ervaring veel van weet of 
waar je veel over hebt gelezen. Je mag ook jezelf als voorbeeld nemen. Daarvan heb je 
waarschijnlijk de meeste kennis. 
 
1 Maak nu vanuit het persoonsgericht model (PGM) een globale analyse van de 

probleemsituatie van dit cliëntsysteem. Ga in op twee volgens het PGM essentiële 
aspecten van de ‘verkenning en analyse van de situatie’ en twee essentiële aspecten van 
‘doelbepaling’ (zie de paragrafen 3.3 en 3.4). Verantwoord waarom elk aspect voor dit 
model zo essentieel is. Verwijs hierbij steeds uitdrukkelijk naar de tekst. 

 
2 Maak vervolgens een lijstje met zes belangrijke vragen die een professional zich tijdens 

de beginfase van de begeleiding over deze cliëntsituatie zou moeten stellen en 
verantwoord waarom elke vraag, vanuit het PGM gezien, zo belangrijk is. Verwijs ook 
hier in je uitleg uitdrukkelijk naar de tekst. Formuleer zo concreet mogelijke vragen met 
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betrekking tot de casus of doelgroep die je hebt gekozen. Ga dus in op de gesignaleerde 
probleemsituatie van de cliënt. 
 

Opdracht 3.11 De lof der zotheid 
 
Luister naar de lezing van Herman Pleij. Deze is te vinden op google, Erasmus Herman Pleij, 
video’s Erasmus symposium (zie kader 3.1. in het boek ‘Veranderen in meervoud’). 
Voer met elkaar een nabespreking over wat jullie vinden van de rol van de nar als 
maatschappelijk houvast en welke consequenties jullie hieruit zouden willen trekken naar de 
sociale veranderkunde. 
 
Opdracht 3.12 Afscheid van het strafrecht 
 
Lees Deel III Voor welke vrijheid? uit het boek van prof. L. Hulsman Afscheid van het 
strafrecht, Het Wereldvenster, 1986. 
 
Geef daarna antwoord op de volgende vragen en bespreek deze antwoorden met elkaar. 
1. Wat is nu precies de visie van professor Hulsman op het strafrecht en wat houdt zijn 

alternatief in? 
2. Waar herkennen jullie zoal belangrijke kenmerken van het persoonsgericht model? 
3. In hoeverre zijn jullie het al of niet eens met zijn visie en met zijn alternatieven? 
  
Opdracht 3.13 De Romantiek 
 
Ontwerp voor je werkgroep een werkcollege over de Romantiek. Ga vooral in op de grote 
schrijver en dichter Goethe.   

• Laat iemand een gedicht van Goethe voordragen. 
• Doe een ervaringsoefening en laat daarna ieder vertellen wat hij of zij daarin heeft 

beleefd. 
• Wissel met elkaar een romantische ervaring uit. 
• Bespreek met elkaar wat nu eigenlijk ’romantiek’ is of wat ‘romantisch’ is en waar 

mogelijke misverstanden liggen bij deze term. 
• Trek conclusies naar de theorie en praktijk van sociale interventie.  
 

Opdracht 3.14 Vragen beantwoorden 
 
Geef antwoord op de volgende vragen en bespreek die met elkaar. 
1. Is het je duidelijk wat nomologisch denken inhoudt (zie paragraaf 3.2.2 van het 

studieboek)? Zou je een voorbeeld hiervan kunnen geven? 
2. Wat betekent de zin 'Als de ander zegt dat hij zich angstig voelt, dan zul je als 

veranderkundige uiteindelijk altijd nog uit jouw eigen ervaring moeten concluderen dat 
die persoon zich ook werkelijk angstig voelt of dat hij misschien iets heel anders bedoelt 
aan te geven' (zie paragraaf 3.2.3)? 

3. De holistische benadering van de mens (zie paragraaf 3.2.3). Welke consequenties heeft 
dit naar de methodiek van sociale interventie? 

4. Leg in je eigen woorden uit wat dubbele hermeneutiek betekent en wat daarvan de 
consequenties zijn naar de methodiek van sociale interventie (zie paragraaf 3.2.3) 
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Opdracht 3.15 Positief zelfbeeld verhelderen 
 
Ieder mens heeft een bepaald beeld van zichzelf: van hoe hij eruit ziet, hoe hij bij anderen 
overkomt en welke kenmerken typerend voor hem of haar zijn. 
Doe de volgende opdracht in drie stappen: 
 
1e stap: Zoek zo veel mogelijk foto’s van de laatste weken, maanden en jaren, waar jij zelf op 
staat. Kies daarna een aantal foto’s uit die jij geslaagd vindt, omdat je daarop een door jou 
gewenste uitstraling hebt. 
 
2e stap: Kies nu de allerbeste foto uit. Welke van de foto’s bevalt jou het beste? Neem deze 
foto met jouw positieve zelfbeeld in de hand en bekijk hem aandachtig. 
 
3e stap: Ga nu in zelfgekozen tweetallen om beurten per persoon je foto met jouw positieve 
zelfbeeld aandachtig bekijken en aan de andere student duidelijk uitleggen, zodat jouw 
zelfbeeld meer kleuren krijgt, helderder wordt, voelbaarder en levendiger wordt. De andere 
student helpt jou hierbij door vragen te stellen en een samenvatting te geven. Niet oordelen. 
Wissel daarna van rol. 
 
Opdracht 3.16 Zelfvertrouwen 
 
Zelfvertrouwen dat alleen gebaseerd is op de kwaliteit van de door jou geleverde prestaties 
is kwetsbaarder dan zelfvertrouwen, dat gebaseerd is op een werkelijk gevoel van 
eigenwaarde als persoon. ‘Ik ben goed zoals ik ben, nog onafhankelijk van wat ik presteer’, 
zo wordt in het persoonsgericht model benadrukt. 
 
Beantwoord individueel de volgende vragen en bespreek ze daarna met elkaar. 
1 Op welke aspecten is, naar je eigen opvatting, jouw gevoel van zelfvertrouwen vooral 

gebaseerd: op de kwaliteit van de door jou geleverde prestaties of op een werkelijk 
gevoel van eigenwaarde als persoon? Illustreer beide mogelijkheden met een voorbeeld 
uit je ervaringen. 

2 Hoe zou je elk aspect kunnen herleiden naar ervaringen in je verleden? 
3 Welke conclusie trek je uit deze analyse naar het bovengenoemde standpunt? 
 
Opdracht 3.17 Mijn autonomie 
 
Denk na over je autonomie (zie Arno Gruen, paragraaf 3.3.2) en geef antwoord op de 
volgende vragen. 
1 Hoe zit het met jouw vermogen tot empathie in relaties? Heb jij ook wel eens last van de 

‘zwakte’ van het gevoelig en afhankelijk zijn? 
2 In hoeverre voel jij je in harmonie met je lichaam? 
3 In hoeverre ben jij gehoorzaam aan machten die jou hun wil proberen op te leggen? 
4 In hoeverre vind je jezelf autonoom, dat wil zeggen: handel je in overeenstemming met 

je eigen gevoelens en behoeften? 
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Opdracht 3.18 Analyse van sociale rollen 
 
Neem één van je belangrijkere eigenschappen of drijfveren in je gedachten en beschrijf een 
bepaalde situatie waarin deze eigenschap of drijfveer sterk naar voren kwam. 
  
Geef daarna antwoord op de volgende vragen. 
1 In welke sociale rollen komt deze eigenschap of drijfveer het meest sterk en in welke rollen 

het minst sterk naar voren? Overweeg allerlei sociale rollen die je vervult in privé- en 
openbaar leven 

2 Hoe verklaar jij dit verschil? 
3 Welke conclusies trek je uit dit onderzoekje naar de vraag ‘Wie ben ik zélf eigenlijk?’ of ‘Wat 

is mijn sociale identiteit’? Leg uitdrukkelijk relaties met drie begrippen of standpunten uit de 
tekst van paragraaf 3.4. 

 
Opdracht 3.19 Behoeftehiërarchie van Maslow 
 
Neem een organisatie of een plaatselijke gemeenschap voor ogen waar je veel informatie 
over hebt, omdat je er zelf in hebt gefunctioneerd. 
Beschrijf in hoeverre deze organisatie of dit samenlevingsverband volgens jou tegemoet 
komt aan de fundamentele behoeften van alle groepen van mensen. Ga in op elk van de vijf 
basisbehoeften van Maslow (zie boek paragraaf 3.3.2). Illustreer elke behoefte met een 
positief bevestigend voorbeeld en met een negatief ontkennend voorbeeld. 
 
Trek op grond van deze analyse een conclusie met betrekking tot het functioneren van deze 
organisatie of dit samenlevingsverband, gezien vanuit het gezichtspunt van de 
behoeftehiërarchie van Maslow. 

 
Opdracht 3.20 Dialogisch-narratieve gespreksvoering 
 
Voer een gesprek met een andere student (de helper) en construeer met behulp van die 
student je eigen verhaal over een bepaalde gebeurtenis uit jouw leven.  
De bedoeling is dat de helper met jou een dialoog hierover aangaat en dat hij probeert om 
vooral goed te luisteren en niet te oordelen. Wanneer dat zinvol is, brengt de helper ook 
eigen ervaringen in.  
 
Vragen ter observatie en nabespreking zijn: 
1 Was hier sprake van een dialoog, zoals beschreven in de tekst van paragraaf 3.5.1? 
2 Vonden jullie de helper een goed luisteraar? 
 
Opdracht 3.21 De heer Wahid 
 
De heer Wahid is 61 jaar. Hij is van Indonesische afkomst. Hij heeft drie uitwonende 
kinderen. Sinds vier maanden is hij weduwnaar. Hij zit in de VUT. Vroeger was hij 
bedrijfsleider. 
De heer Wahid heeft zijn vrouw vele jaren thuis verzorgd. Zij leed aan multipele sclerose 
(MS). Meteen na haar dood openbaarde zich bij de heer Wahid maagkanker. Tijdens de 
operatie in een Amsterdams ziekenhuis bleek, dat de tumor niet operabel was. De heer 
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Wahid voedt zich nu thuis met een sonde en wat vloeibaar voedsel. Hij is niet bedlegerig, 
maar heeft veel ongemak, onder andere misselijkheid en een vol gevoel. Verder heeft hij pijn 
vanwege uitzaaiingen in de rug (botten). 
Twee dochters doen de zware huishoudelijke klussen. Aanvankelijk ging de heer Wahid 
gebukt onder schuldgevoelens ten aanzien van de verzorging van zijn vrouw. Hij vroeg zich af 
of hij haar wel goed genoeg verzorgd heeft. Hij mist haar erg, en in huis heeft hij alles precies 
zo laten staan als het stond, toen zij nog leefde. Toch is hij ook opgelucht dat zij zijn lijden 
niet meer hoeft mee te maken. 
Tijdens de gesprekken met de maatschappelijk werker van het ziekenhuis geeft de heer 
Wahid aan dit laatste stukje van zijn leven waardig te willen leven. Voor hem betekent dat: 

• zelf alle touwtjes in handen houden; hij heeft bijvoorbeeld geleerd om zelf de sonde 
te bedienen; 

• niet willoos zijn; 
• zelf greep houden op het leven, zoals hij altijd had; hij heeft bijvoorbeeld met de 

huisarts een afspraak gemaakt ten aanzien van euthanasie; 
• geen medelijden van anderen ondervinden; 
• geen zelfmedelijden hebben. 
 

Aanvankelijk had de heer Wahid nog veel contacten met familie en vrienden, maar sinds hij 
steeds meer lichamelijk ‘aftakelt’, isoleert hij zich steeds meer. Hij vindt het erg moeilijk dat 
anderen zijn verdriet, zijn tranen en zijn ‘aftakelend lijf’ zien. Hij meent steeds medelijden in 
de blik van anderen te zien. Dat vindt hij heel moeilijk. Dat voedt zijn zelfmedelijden. 
De heer Wahid ervaart zijn aftakeling als een grote identiteitscrisis. ‘Ik ben en ik ken mezelf 
niet meer’. Hij voelt dat zijn vechtlust vergaat. Hij geeft aan steun te ervaren van de 
gesprekken met de ziekenhuismaatschappelijk werker. ‘Er is niemand met wie ik hierover zo 
kan praten’, zegt hij. 
 
Ga in de bespreking van de casus in op de volgende vragen. 

 
1 Welke tegenstrijdigheden vallen je op in deze casus? 
2 Hoe zou je deze tegenstrijdigheden in intrapersoonlijke termen beschrijven? 
3 Hoe zou je deze tegenstrijdigheden in interpersoonlijke of interactionele termen 

beschrijven? 
4 Hoe kan de maatschappelijk werker de heer Wahid verder ondersteunen in zijn wens zijn 

leven waardig af te ronden? Verwijs hierbij uitdrukkelijk naar enkele belangrijke 
standpunten in de tekst van hoofdstuk 3. 
 

Opdracht 3.22 De patiënte en de verpleegkundige  
Uit: Ik ben meer dan mijn ziekte; H. Remen et al., Haarlem, 1976. 
 
Lees kader 3.26 uit het boek ‘Veranderen in meervoud’, paragraaf 3.5.2. 
 
Ga daarna in op de volgende vragen. 
 
1 Wat vind je van de aanpak van deze verpleegkundige? 
2 Zou jij door deze verpleegkundige op deze manier geholpen willen worden? Motiveer je 

antwoord zo helder mogelijk. 
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3 Wat speelt er zich volgens jou eigenlijk precies af in het gesprek tussen patiënte en 
verpleegkundige? 

4 Wat heeft hetgeen in dit gesprek gebeurt te maken met de tekst van paragraaf 3.5.2? 
5 Geef aan welke antwoorden en vragen van de verpleegkundige getuigen van 

betrokkenheid. Beargumenteer dit. Geef vervolgens aan welke vragen en antwoorden 
van de verpleegkundige afstand scheppen. Beargumenteer dit. 

 
Opdracht 3.23 Rollenspel met de groep 
 
Zet met je groep een rollenspel in elkaar met een helper en een probleeminbrenger. De 
probleeminbrenger kiest een echt probleem of een echte vraag waar hij of zij bijvoorbeeld 
op school of op het werk mee zit.  
De helper probeert de drie belangrijke houdingskenmerken – echtheid, empathie en 
onvoorwaardelijke positieve achting – in het gesprek toe te passen. Doe dit niet geforceerd. 
‘Vergeet’ dus even die punten (daar let de observator wel op) en ga gewoon met de ander in 
gesprek. Maak er dus een gewoon alledaags echt gesprek van en laat het zo min mogelijk 
een ‘spel’ zijn. 

 
De observatoren letten op drie soorten aspecten. 
1 Hoe past de helper de drie houdingskenmerken tijdens het gesprek toe? 
2 Welke informatie geven je de non-verbale aspecten, zoals lichaamshouding en 

oogcontact? 
3   Welke informatie geven je de verbale reacties van de helper? 
 
De observatoren kunnen worden geholpen door een scoreformulier te maken waarop ze de 
verbale reacties gemakkelijk kunnen aantekenen. De verbale uitspraken van de helper 
kunnen bijvoorbeeld worden geordend naar de mate van directiviteit, beginnend bij zeer 
non-directieve en eindigend bij zeer directieve reacties. De volgende categorieën zouden op 
het scoreformulier kunnen worden aangebracht:  
1 empathisch zijn: instemmend en ondersteunend reageren (‘O ja’, ‘Hm’ of met het hoofd 

knikken); 
2 spiegelen: de kern van de gevoelsbeleving weergeven;  
3 ordenen: samenvatten van de wezenlijke elementen;  
4 exploreren: doorvragen op wat de ander zegt;  
5 suggesties en adviezen geven;  
6 verklaringen geven;  
7 veronderstellingen doen;  
8 waardeoordelen geven; 
9 ingrijpen en zeggen wat de ander moet doen. 

 
Na het gesprek brengen de observatoren hun observatie in. 
 
Vervolgens reflecteer je op de ingeoefende drie houdingskenmerken en hoe die hier in een 
gesprek met de cliënt zijn toegepast? Ga in op de volgende vragen. 
1 Welke betekenis hebben deze drie houdingskenmerken specifiek voor jouzelf? Leg dus 

een relatie tussen deze kenmerken en wie jij bent als persoon.  
2 Welke leerervaring heb je bij deze oefening opgedaan? 
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3 Wat zijn mogelijk sterke en zwakke punten van jezelf met betrekking tot de ingeoefende 
houdingskenmerken? 
 

Opdracht 3.24 Directeur in gesprek met werknemer 
 
Derek is technisch vertegenwoordiger en als zodanig al zeven jaar werkzaam in jouw bedrijf. 
Er heeft zich tot voor kort nooit enig probleem voorgedaan. De afgelopen zes weken ben jij 
als directeur tot twee keer toe gebeld door belangrijke klanten met de klacht dat Derek zich 
grof heeft gedragen. Ook is hij de laatste twee maanden humeurig tegenover de rest van het 
verkoopteam en heeft hij het gepresteerd een van de secretaresses in tranen te doen 
uitbarsten. 
 
Voer een rollenspel uit tussen Derek en de directeur. De directeur probeert de drie 
houdingskenmerken van de werker zo goed mogelijk toe te passen. Wijze van observeren en 
nabespreken verloopt hetzelfde als in opdracht 3.23. 

 
Opdracht 3.25 Oefening in het voeren van een functioneringsgesprek 
 
Jij bent leidinggevende van een stedelijke stichting voor sociaal-cultureel werk. De bedoeling 
is dat je een functioneringsgesprek gaan voeren met Greet, een van de vier medewerksters 
van het secretariaat. De taken van Greet zijn onder andere post inschrijven, telefoon 
beantwoorden, typewerk verzorgen en baliewerkzaamheden. Greet is nu een jaar in dienst. 
De eerste twee maanden van het dienstverband was proeftijd. Na die twee maanden heeft 
zij een beoordelingsgesprek gehad. Er waren toen weinig of geen problemen en zij kreeg een 
vaste aanstelling. De laatste tijd komen bij de leidinggevende steeds meer klachten binnen 
over Greet, zoals onbeleefd zijn tegen cliënten aan de balie, snauwen tegen collega’s en alles 
zeggen wat haar voor de mond komt, en als men haar taken opdraagt altijd klagen dat ze het 
al veel te druk heeft. 
Greet zelf is ook heel ontevreden over de gang van zaken. In het gesprek met de 
leidinggevende begint ze meteen haar collega’s ervan te beschuldigen dat zij alleen de 
rotkarweitjes mag doen. Al het werk dat op het secretariaat wordt afgegeven, gaat naar haar 
collega’s en zij heeft niets te doen. De hele wereld om haar heen heeft schuld, behalve 
zijzelf. 

 
Opdracht is dus om een functioneringsgesprek te voeren met een medewerker van de 
organisatie. Je probeert daarin belangrijke kenmerken van het persoonsgericht model toe te 
passen. 
Stel met de groep allereerst enkele belangrijke punten van observatie op. De observatoren 
letten tijdens het rollenspel op deze punten. 
De nabespreking van het rollenspel gebeurt aan de hand van deze observatiepunten. 

 
Opdracht 3.26 Empathieoefening 
 
Doe de volgende empathieoefening. Kies iemand uit de groep met wie je een diepgaand 
meningsverschil hebt en die naar jouw mening duidelijk ongelijk heeft of zich vergist. 
Probeer nu de inzichten en de gevoelens van die persoon zo nauwkeurig te verwoorden, dat 
hij vindt dat je zijn standpunt sensitief en juist hebt weergegeven. 
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Opdracht 3.27 De cliëntgerichte benadering van Carl Rogers 
 
Bekijk een film over de cliëntgerichte benadering van Carl Rogers of nodig een gastdocent uit 
die vanuit zijn eigen praktijk over deze benadering kan vertellen. Die gastdocent hoeft niet 
per se een hulpverlener te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook een opbouwwerker, een docent of 
een organisatieveranderaar zijn. 
 
De film over de cliëntgerichte benadering zou je na een keer vertonen nog eens op bepaalde 
stukjes kunnen afdraaien, zodat ieder nauwkeuriger kan letten op de reacties van de werker. 
Een aantal studenten heeft in eerste instantie immers het idee dat de helper niet veel meer 
doet dan knikken en ‘Hm, hm’ zeggen en dat het maar een simpele werkvorm zou zijn. Via 
nauwkeuriger observatie kan worden geprobeerd dit beeld te nuanceren. Noem ten minste 
drie punten waaruit blijkt dat Rogers meer zegt dan alleen maar herhalen van wat de cliënt 
zegt. 
 
Laat de (na)bespreking van film en gastdocent verder gaan over de vraag wat centrale 
kenmerken zijn van de benadering, wat de relatie is tussen deze benadering en het 
persoonsgericht model en wat jullie nu, na een eerste globale kennismaking, van deze 
manier van werken vinden. 
 
Na het werkcollege noteer je in je procesboek wat je vond van de film of de gastdocent en 
wat je in deze week hebt bijgeleerd over het persoonsgericht model. 
 
Opdracht 3.28 Reflectie op je leergroep vanuit de themagecentreerde interactie 
 
Geef antwoord op de volgende vragen. 

 
1 Wat zijn de kenmerken waaruit blijkt dat Ruth Cohn kan worden beschouwd als een 

vertegenwoordiger van het persoonsgericht model (zie paragraaf 3.5.4)? 
2 In hoeverre is er in jouw leergroep sprake van levend leren volgens de ideeën van Cohn? 
3 Op welke punten vind jij deze methode van werken belangrijk voor het werken in en met 

een organisatie (denk ook aan het begeleiden van een groep vrijwilligers)? Illustreer het 
belang met een voorbeeld uit je eigen ervaringen. 

 
Opdracht 3.29 Een hoofdlijnenrapport maken over een plan van aanpak 
 
Bedenk een duidelijke probleemsituatie die zich in een bepaalde buurt of dorp heeft 
voorgedaan. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid. Het beste kun je een voorbeeld nemen uit je 
eigen ervaring, zodat je het nodige weet over de probleemsituatie en over de buurt 
waarbinnen deze probleemsituatie zich afspeelde. 
 
Als je deze probleemsituatie helder voor ogen hebt, stel je je voor dat jou als 
beleidsmedewerker van de gemeente wordt gevraagd om deze probleemsituatie te helpen 
oplossen. Er wordt van jou gevraagd om een hoofdlijnenrapport over je plan van aanpak te 
schrijven. Het gaat hier dus niet om een oplossing voor het probleem, maar om de vraag hoe 
de probleemsituatie volgens het persoonsgericht model zou moeten worden aangepakt. Denk 
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hier bijvoorbeeld aan de inzet van buurtvaders en buurtmoeders die vooral positieve aandacht 
en begrip tonen voor overlastgevende jongeren. 
 
Ga met verwijzing naar de tekst van de paragrafen 3.3, 3.4 en 3.5 in op: 

• de verkenning en analyse van de situatie; 
• de doelstelling van je aanpak; 
• de methode van werken.  
 

Opdracht 3.30 Eindreflectie op het persoonsgericht model 
 
Kijk terug naar de aantekeningen die je in je dagboek hebt gemaakt van het persoonsgericht 
model en geef antwoord op de volgende vragen: 
 
1 Wat spreekt jou vooral aan in dit model? 

 
2 Met welke standpunten ben je het niet eens en waar heb je je twijfels? 

 
3 Benoem drie belangrijke inzichten die je zou willen meenemen bij de constructie van 

jouw eigen model en beargumenteer waarom deze inzichten voor jou zo belangrijk zijn. 
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Hoofdstuk 4 Maatschappijkritisch model 

 
4.1 Programma-aanwijzingen 

 
In het vorige hoofdstuk zagen we dat het sociaaltechnologisch model in de loop van de eeuwen 
vrijwel permanent onder stevige kritiek staat van een persoonsgerichte, humanistische richting 
in de sociale veranderkunde. Maar het sociaaltechnologisch model heeft in de afgelopen 
eeuwen niet alleen onder kritiek gestaan van het persoonsgericht model, maar met name ook 
vanuit de maatschappijkritische richting in de veranderkunde. Kritiek heeft deze richting niet 
alleen op de professionalisering en verzakelijking van de sociale interventie, maar ook op het 
dweilen met de kraan open, dat wil zeggen op de niet-structurele aanpak van de problemen van 
de klanten. Het maatschappijkritisch model vraagt aandacht voor de samenhang tussen de 
individuele menselijke nood en de structurele problemen van ons maatschappelijk systeem.  

 
De leerdoelen van dit hoofdstuk zijn: 
1 Begrijpen wat de uitgangspunten, de analysemethoden, de doelen en de verschillende 

methodieken inhouden van dit veranderkundig model. 
2 De wezenlijke kenmerken van het maatschappijkritisch model in historisch perspectief 

kunnen uitleggen en deze kenmerken met praktijkvoorbeelden kunnen illustreren. 
3 Zich een eigen opinie vormen over deze belangrijke historische traditie in het denken over 

veranderen en deze opinie kunnen onderbouwen. 
4 De inhoud van dit veranderkundig model in eigen woorden kunnen weergeven en kunnen 

aangeven welke elementen men eruit wil selecteren in verband met de constructie van een 
eigen persoonlijke benadering. 

 
Via het maken en bespreken van opdrachten, het analyseren van praktijksituaties, het oefenen 
door middel van rollenspelen en het maken van de toets krijgen studenten en docent zicht op 
de verwerking van de stof.  
 
Belangrijk is ook hier weer, dat je je procesboek van week tot week bijhoudt als een soort 
dagboek waarin je je ervaringen beschrijft bij de bestudering en verwerking van dit model. 
Bespreek je dagboek en deel het ook met andere studenten, zodat je niet alleen maar in je 
eentje, maar ook met elkaar aan het model werkt. Er ontwikkelt zich dan een gezamenlijk 
proces van kennisconstructie. Dit past bij de sociaalconstructieve visie in het boek. 
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4.2 Verwerkingsopdrachten bij hoofdstuk 4 
 

Opdracht 4.1 Reflectie op de verwachte inhoud 
 

Ga voor jezelf na wat het begrip ‘maatschappijkritisch model’ bij jou oproept. Vorm je een 
beeld van wat dit veranderkundig denken naar jouw verwachting zal inhouden.  
Maak hiervan een verslag ter grootte van één getypte pagina A4. Zet dit verslag ook in je 
procesboek.  
In een latere fase kun je dit beeld toetsen aan datgene wat je hebt gelezen in het studieboek. 
 
In het werkcollege wordt deze opdracht besproken. De docent maakt studenten opmerkzaam 
op overeenkomsten en verschillen tussen de verwachte inhoud en de feitelijke inhoud van het 
maatschappijkritisch model. Dit ter introductie in het model. 
 
Opdracht 4.2 Bestudering van hoofdstuk 4 

 
Denk er bij het bestuderen van hoofdstuk 4 uit het boek ‘Veranderen in meervoud’ aan: ook 
dit is weer een pittig hoofdstuk met veel informatie uit de West-Europese geschiedenis van 
het veranderkundig denken. Blijf niet te lang bij afzonderlijke auteurs hangen, als je het niet 
meteen kunt volgen. Zet vraagtekens en ga door met lezen.  
Zoek vooral naar eigen voorbeeldsituaties om te snappen wat er in de tekst staat.  
Probeer niet alles meteen in theoretische zin te begrijpen en het geheel te kunnen vatten. 
Gun jezelf de tijd om ook dit model rustig tot je door te laten dringen.  
 
Maak tijdens het lezen van het hoofdstuk in je procesboek notities over je vragen, je 
strubbelingen en je ontdekkingen. 
 
Opdracht 4.3 Constructie van een tijdlijn 
  
Zet de behandelde auteurs met hun kernopvattingen overzichtelijk op een tijdlijn (per eeuw) 
bij elkaar. Op die manier krijg je een beknopt overzicht van de geschiedenis van de 
maatschappijkritische denktraditie. Zet dit overzicht in je procesboek. 
 
Opdracht 4.4 Controleren of je de kenmerken van het model hebt begrepen 
 
Controleer of je alle standpunten van het maatschappijkritisch model in eerste instantie kunt 
volgen. Dat kun je doen met behulp van het Schematisch overzicht van de hoofdkenmerken 
van de drie modellen (zie het begin van paragraaf 5.2 van dit werkboek). De docent kan van 
dit schematisch overzicht zo nodig een kopie maken voor de studenten.  
Noteer in je procesboek voor jezelf welke standpunten je nog niet of niet helemaal begrijpt. 
 
In een werkcollege kun je vragen stellen over de kenmerken of standpunten die je nog niet 
goed hebt begrepen. 
Verder kan in het werkcollege worden ingegaan op de vraag, hoe je als professional volgens het 
maatschappijkritisch model (professioneel) verantwoord te werk kunt gaan bij het analyseren 
van de beginsituatie van het cliëntsysteem, bij het bepalen van de doelen en in je methoden en 
technieken van werken. 
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Noteer na het werkcollege in je procesboek wat je in deze week hebt bijgeleerd over het 
maatschappijkritisch model. Leg in je reflectie verbindingen met je eigen opvattingen en 
ervaringen. 
 
Opdracht 4.5 Controle, opinievorming en illustratie van kenmerken van het model 
 
1 Neem de samenvatting van het maatschappijkritisch model (zie paragraaf 5.2 van dit 

werkboek) en controleer bij elk standpunt of je het al of niet goed hebt begrepen. Noteer de 
nummers van de standpunten die je nog niet goed hebt begrepen. 

2 Geef bij elk standpunt aan in hoeverre jij het er persoonlijk mee eens of oneens bent (1= zeer 
mee oneens; 2= mee oneens; 3= ertussenin; 4= mee eens; 5= zeer mee eens; weet niet= 0).  

3 Geef per onderdeel (A1, A2, B1, B2 enzovoort) een duidelijk voorbeeld van één of meerdere 
standpunten in dat onderdeel. Leg in dit voorbeeld een verbinding met je eigen opvattingen 
en ervaringen. 

 
Opdracht 4.6 Hoofdstuk uit boek of artikel uit krant of tijdschrift analyseren 
 
1 Zoek in boeken, kranten of tijdschriften naar een interessant en belangrijk hoofdstuk of een 

artikel over sociale interventie. 
2 Analyseer de tekst van het hoofdstuk of het artikel vanuit de kenmerken van het 

maatschappijkritisch model. Ga in op elk van de vier hoofdvariabelen van het 
analyseschema van veranderkundig handelen, zoals beschreven in paragraaf 1.3 van het 
boek ‘Veranderen in meervoud’. Doe dit in volgorde: 

3 verkenning en analyse van situatie; 
• doelstellingen met betrekking tot cliëntsysteem; 
• methode van werken; 
• vooronderstellingen en uitgangspunten. 

4 Beschrijf bij elke hoofdvariabele twee duidelijke en belangrijke herkenningspunten. 
Beargumenteer bij elk herkenningspunt met behulp van enkele citaten waarin je datgene 
in het maatschappijkritisch model herkent bij welk gedeelte in het hoofdstuk of het 
artikel. 

5 Beschrijf ten slotte naar aanleiding van je bevindingen een beargumenteerde eigen 
mening over het hoofdstuk of het artikel en geef aan waar voor jou belangrijke vragen 
liggen. 

 
Eventueel kunnen alle studenten uit de groep hetzelfde hoofdstuk of artikel nemen, zodat 
vergelijkingen mogelijk zijn. 
Het is mogelijk om ditzelfde hoofdstuk of artikel ook te gebruiken bij de andere twee 
veranderkundige modellen, zodat ook vergelijking mogelijk wordt tussen de drie modellen 
onderling. 
 
Opdracht 4.7 Interview analyseren vanuit het maatschappijkritisch model 
 
Neem een interview af bij een professional naar zijn veranderkundige benadering in een 
bepaalde casus. Doe dit zoals staat beschreven in opdracht 1.23. 
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Breng bij stap 3 de veranderkundige benadering van deze professional bij deze casus op de 
vier hoofdvariabelen van het strategieschema (zie studieboek paragraaf 1.3) in beeld en leg 
bij elke hoofdvariabele (positieve of negatieve) verbanden met de hoofdkenmerken van het 
maatschappijkritisch model. 
Trek je conclusie naar de benadering van deze professional in deze casus. 
 
Opdracht 4.8 Uitnodiging gastdocent 
 
Nodig een gastdocent uit die een aantal centrale kenmerken van het maatschappijkritisch 
model vanuit zijn of haar praktijk kan illustreren en onderbouwen. Kies bij voorkeur iemand 
die werkt vanuit een kritische genderbenadering, vanuit Habermas’ theorie van het 
communicatieve handelen, vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen of vanuit de 
empowermentbenadering. 
Stel van tevoren vragen op, zodat je gerichte informatie krijgt.  
Vertel de gastdocent binnen welk kader hij of zij wordt uitgenodigd. 

 
Opdracht 4.9 Opinievorming over de standpunten in het model 
 
In het Schematisch overzicht van de hoofdkenmerken van de drie modellen (zie paragraaf 5.2 
van dit werkboek) staan de belangrijkste kenmerken van het maatschappijkritisch model als 
standpunten in een schema vermeld. Verdeel de standpunten over de groepsleden.  
 
Bespreek in je subgroep de toebedeelde standpunten. Doe dit aan de hand van de volgende 
drie stappen: 
1 Vraag jezelf per standpunt af of jullie het goed begrijpen. 
2 Vertaal het standpunt naar jullie eigen ervaringen en geef een voorbeeld ter illustratie. 
3 Bepaal ten slotte in hoeverre jullie het ermee eens of oneens zijn. Geef een cijfer van 1 

tot 5 (1 = zeer mee oneens; 2 = mee oneens; 3 = ertussenin; 4 = mee eens; 5 = zeer mee 
eens). Motiveer je antwoord.  

 
Inventariseer plenair in hoeverre de leden van de subgroepen het al of niet eens waren met 
elk besproken standpunt en welke vragen en discussiepunten het opleverde. Geef zo 
mogelijk antwoord op de vragen en houd de discussiepunten vast om er tijdens de volgende 
bijeenkomsten op in te kunnen gaan. 

 
Opdracht 4.10 Analyse van probleemsituaties vanuit het maatschappijkritisch model 
 
Neem een bepaalde cliënt of groep cliënten voor ogen, bijvoorbeeld drugsverslaafden, dorp 
of buurt, gezin, criminele jongeren, een team van werknemers of een alleenstaande moeder. 
Kies een mogelijke cliënt of groep cliënten waar je veel van weet uit eigen ervaring of waar 
je veel over hebt gelezen. Je mag ook jezelf als voorbeeld nemen. 
 
1 Maak nu vanuit het maatschappijkritisch model (MKM) een globale analyse van de 

probleemsituatie van dit cliëntsysteem. Ga in op twee volgens het MKM essentiële 
aspecten van de ‘verkenning en analyse van de situatie’ en twee essentiële aspecten van 
‘doelbepaling’ (zie de paragrafen 4.3 en 4.4). Verantwoord waarom elk aspect voor dit 
model zo essentieel is. Verwijs hierbij steeds uitdrukkelijk naar de tekst. 
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2 Maak vervolgens een lijstje met zes belangrijke vragen die een professional zich tijdens 

de beginfase van de begeleiding over deze cliëntsituatie zou moeten stellen en 
verantwoord waarom elke vraag, vanuit het MKM gezien, zo belangrijk is. Verwijs ook 
hier in je uitleg uitdrukkelijk naar de tekst. Formuleer zo concreet mogelijke vragen met 
betrekking tot de casus of doelgroep die je hebt gekozen. Ga dus in op de gesignaleerde 
probleemsituatie van de cliënt. 

 
Opdracht 4.11 Je persoonlijke missie verhelderen 
 
Maak een beschrijving van jouw persoonlijke missie. Een persoonlijke missie omvat de 
centrale, op de samenleving gerichte, waarden en idealen van een persoon.  
Ga in op opleiding, werk, privésituatie, vrienden, religie en politiek. 
Breng je missie ook in verband met hedendaagse sociale bewegingen en met de 
maatschappijkritische manier van denken. 
 
Bespreek met elkaar ieders missie. Zoek in de verschillen vooral ook naar punten die jullie 
met elkaar gemeenschappelijk hebben.  
Leg die gemeenschappelijke punten van herkenning vast in je procesboek. 
 
Opdracht 4.12 Voorbeelden van idealistisch en materialistisch denken 
 
In paragraaf 4.1.3 staan in de kaders 4.5 en 4.6 voorbeelden van idealistisch denken en van 
materialistisch denken. 

 
1 Leg bij elk voorbeeld dat in deze kaders staat uit, waarom dat een goed voorbeeld is van 

idealistisch of materialistisch denken. Laat daarmee zien dat je deze termen begrijpt. 
 

2 Haal duidelijke voorbeeldsituaties uit je eigen ervaringen om de volgende stelling van Marx 
te illustreren.  
 
De stelling luidt: ’Niet zozeer de verandering van het bewustzijn van mensen bepaalt de 
verandering van hun situatie (zijn); het ligt eerder omgekeerd: de verandering van de 
maatschappelijke situatie (zijn) bepaalt veeleer de verandering van hun bewustzijn’. 
 

3 Bespreek met elkaar wat jullie vinden van een dialectische manier van denken. 
 

4 Ontwikkel met elkaar twee belangrijke richtlijnen die je vanuit deze manier van denken zou 
kunnen afleiden naar het methodisch handelen van sociale professionals. 

 
Opdracht 4.13 Tussen leefwereld en systeem 
 
In paragraaf 4.1.4 van het studieboek staat een korte impressie van Habermas’ theorie van 
het communicatieve handelen. 
 
Beantwoord de volgende vragen. 
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1 Leg uit wat in de theorie van Habermas het onderscheid is tussen strategisch handelen 
en communicatief handelen en geef van beide soorten handelingen een voorbeeld uit je 
eigen ervaringen.  

2 Volgens Habermas handel je communicatief, wanneer je de ander de gelegenheid geeft: 
a om de waarheid van de feiten die jij beweert in twijfel te trekken; 
b om kritiek te geven op de normatieve juistheid van de manier waarop je met hem 

omgaat; en 
c om de waarachtigheid van wat jij beweert in twijfel te trekken. 
Geef een voorbeeld van communicatief handelen uit je eigen ervaring en werk daarin 
deze drie aanspraken op geldigheid (het is waar wat ik zeg, het is juist wat ik doe en het 
is waarachtig wat ik beweer) uit. 

3 De logica van de systeemwereld dringt in onze moderne maatschappij steeds meer door 
in de leefwereld van mensen en koloniseert deze leefwereld, aldus Habermas. Geef ter 
illustratie een voorbeeld van deze kolonisering van de leefwereld uit je eigen ervaring. 
Leg uit waarom jouw ervaring een goed voorbeeld is van kolonisering. 

4 Overweeg drie belangrijke consequenties van Habermas’ theorie van het 
communicatieve handelen naar de praktijk van sociale interventie. 

 
Opdracht 4.14 Verleiden tot zelfsturing 
 
In kader 4.10 in paragraaf 4.1.4 wordt gesproken van ‘handelen via omwegen’. De ander via 
omwegen benaderen schept ruimte die de ander nodig heeft om te kunnen handelen vanuit 
zichzelf, vanuit de eigen behoefte. ‘Handelen via omwegen’ staat tegenover een direct op 
het doel gerichte, rationele benadering. Zo’n rationele benadering schept veeleer afstand en 
zet niet aan tot eigenactiviteit.  
 
Donkers spreekt hier van verleiden tot zelfsturing. Volgens hem heeft het begrip ‘verleiden’ 
voor velen ten onrechte slechts een negatieve klank. Met de term verleidingskunstenaar 
wordt snel gedacht aan een beroepskracht die de cliënten in zijn netten vangt en hen 
daarmee van het goede pad afbrengt, die hen brengt tot iets dat niet mag, dat niet 
fatsoenlijk of behoorlijk is. Deze betekenis sluit aan bij die van het woordenboek van 
Koenen-Endepols (1956): ‘Verleiding is bekoring, verzoeking. Verleiden is: op het slechte pad 
leiden, tot zonde brengen, verlokken tot’. Deze negatieve betekenis treffen we volgens 
Donkers veelvuldig aan in de literatuur. 
De term verleiden krijgt echter een andere invulling als hij wordt gekoppeld aan het doel 
‘bevorderen van zelfsturing’. Het gaat dan om verleiden tot zelfsturing: een indirecte manier 
om iemand aan te sporen tot zelfsturend gedrag. Het verleiden is er dan op gericht de eigen 
doelrichting van het cliëntsysteem naar voren te halen, te concretiseren en te helpen 
realiseren. Zelfbekrachtiging op basis van eigen innerlijke motivatie is daarbij essentieel. De 
helper doet niet zozeer een appel op een extern motief om bepaald gedrag te vertonen, 
bijvoorbeeld om goedkeuring van de omgeving te verkrijgen. Hij ondersteunt mensen om 
zichzelf die versterking te geven. De verleiding tot zelfsturing is op deze manier een 
uitdrukking van zorg voor de ander. Zij duidt niet op eenzijdige beïnvloeding, maar impliceert 
juist een wederkerig proces en stelt de eigen waarden van de cliënt voorop. Deze vorm van 
verleiden appelleert aan onze contactbehoefte. Vaak horen we mensen beweren dat 
vrouwen een dergelijke verleidingskunst meer eigen zou zijn dan mannen. 
Bron: Gerard Donkers Grondslagen van veranderen. Naar een methodiek zonder keurslijf (Boom uitgevers Den 
Haag, 2010) 
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De opdracht luidt als volgt: 
 
1 Beschrijf twee concrete situaties waarin er volgens jou sprake was van ‘verleiden tot 

zelfsturing’. De voorbeeldsituaties kunnen van jezelf zijn of van iemand anders. Geef in je 
beschrijving duidelijk aan welke verleidingstactieken in deze situaties werden 
gehanteerd. 

2 Bespreek deze situaties in je leergroep en wissel je ervaringen hiermee met elkaar uit. 
3 Ga per persoon in op de vraag in hoeverre jij al of niet een verleidingskunstenaar bent en 

hoe je deze communicatiecompetentie bij jezelf zou kunnen versterken. 
4 Ga ten slotte in op de consequenties van deze benadering voor: 

a de beroepsopleiding; 
b het werkveld; 
c de veranderkundige theorievorming. 

 
Opdracht 4.15 De zelfregulerende orde in systemen 
 
In het exemplarisch leren (zie paragraaf 4.1.4) wordt gesproken van een zelfregulerende orde 
in de betrekkingen tussen mensen. In kader 4.11 staat een voorbeeld van zo’n 
zelfregulerende orde op een basisschool in Hannover. 
In kritische systeemtheorieën wordt gesteld dat sociale systemen complexe netwerken zijn 
van zelforganiserende of zelfregulerende processen die opereren in een woelige en 
onvoorspelbare maatschappelijke en mondiale omgeving. In kader 4.17 staat een voorbeeld 
van een zichzelf organiserend proces op macroniveau. 
 
De opdracht luidt als volgt: 
 
1 Beschrijf een voorbeeld van een zelfregulerende orde in de betrekkingen tussen mensen 

vanuit je eigen ervaringen. Zorg ervoor dat zowel objectieve als subjectieve krachten in 
de beschrijving naar voren komen. 

2 Bespreek dit voorbeeld in je leergroep en wissel je ervaringen met elkaar uit. 
3 Ga ten slotte in op de consequenties van deze manier van kijken naar menselijke 

betrekkingen voor: 
a de beroepsopleiding; 
b het werkveld; 
c de veranderkundige theorievorming. 

 
Opdracht 4.16 Mijn proces van emancipatie 
 
Emancipatie heeft te maken met individuele en collectieve bevrijding uit onnodige 
afhankelijkheidsverhoudingen (zie paragraaf 4.1.4).  

 
1 Beschrijf voor jou belangrijke uitbreekpogingen uit bepaalde omgangspatronen en 

machtsverhoudingen (thuis, op het werk dat je doet of hebt gedaan of op school) en geef 
zo concreet mogelijk de momenten aan waarop je je meer bewust bent geworden van 
deze verhoudingen. 
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2 Geef in het kort aan hoe deze ervaringen doorspelen in je motivatie voor deze school of 
dit beroep. 
 

Elke persoon kan om beurten zijn of haar verhaal doen en daarop in een groep worden 
bevraagd. Eventueel kun je de opdracht doen in zeer kleine groepjes van twee à vier 
personen. 
 
Opdracht 4.17 Macht en discipline in organisaties 
 
In kader 4.15 ‘Macht en discipline’ staan vier hoofdtechnieken van disciplinering beschreven, 
zoals de Franse filosoof Michel Foucault die onderscheidt. Pas deze toe op een door jou 
zelfgekozen organisatie. 
 
1 Benoem bij elke hoofdtechniek een duidelijk voorbeeld uit je eigen ervaringen in een 

bepaalde organisatie. Het moet een ander voorbeeld zijn dan in de tekst staat. 
2 Geef bij elk voorbeeld een korte uitleg, zodat duidelijk is waarom dit in termen van 

Foucault een goed voorbeeld is van disciplinering. 
3 Trek hieruit je conclusie naar het thema ‘macht en discipline in organisaties’. 
 
Bespreek de voorbeelden in je leergroep en overweeg enkele consequenties naar het thema 
‘veranderen van organisaties’. 
 
Opdracht 4.18 Mijn vooronderstellingen en uitgangspunten  
 
Schrijf een kort essay over jouw eigen vooronderstellingen en uitgangspunten wat betreft 
visie op mens, samenleving en beroep. Ga in op de onderwerpen die in paragraaf 4.2. van 
het boek ‘Veranderen in meervoud’ staan besproken en neem stelling ten opzichte van wat 
hier staat geschreven. Verantwoord bij elk onderwerp de door jou gekozen stellingname. 
 
1 Wetenschap is aan belangen gebonden. 
2 Sociale interventies dienen bij te dragen aan emancipatie. 
3 Actieonderzoek is belangrijk in de professionele praktijk. 
4 De mens is een maatschappelijk wezen. 
5 Belangrijk is maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 

  
Opdracht 4.19 De materiële omgeving aanpassen 
 
Veranderingen aanbrengen in de materiële omgeving kan een effectieve manier zijn om 
problemen te voorkomen of op te lossen, zo kunnen we afleiden uit de 
omgevingspsychologie (zie paragraaf 4.2.4). Denk aan:  

• veranderingen of voorzieningen aanbrengen in huis (bijvoorbeeld 
geluiddempende vloerbedekking, tweepersoonsbed of telefoonklapper); 

• veranderingen of voorzieningen aanbrengen in je werk- of schoolomgeving 
(bijvoorbeeld ongestoord kunnen leren, meer kopieermachines, betere agenda) 
of in je vrije tijd (bijvoorbeeld in bezit zijn van een goede verbandtrommel).  
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Dergelijke materiële veranderingen in de woon-, werk- of leefomgeving kunnen een 
verschuiving aanbrengen in de feitelijke posities van waaruit mensen binnen die omgeving 
opereren. De afhankelijkheid tussen mensen kan daarmee worden afgezwakt of juist versterkt, 
zo lezen we in de tekst. 
 
De opdracht luidt: 
1 Beschrijf drie voorbeelden van materiële veranderingen die jij de afgelopen tijd hebt 

aangebracht in jouw woon-, werk- of leefomgeving (je hebt bijvoorbeeld een ander 
bijbaantje gevonden of je kamer eens netjes opgeruimd). 

2 Welke verschuiving is door elk van deze drie materiële veranderingen mogelijk aangebracht 
in de feitelijke posities van mensen?  

3 Is door elk van deze drie omgevingsveranderingen mogelijk een verandering opgetreden in 
de afhankelijkheidsverhoudingen tussen mensen? Zijn mensen daardoor zelfstandiger of 
juist afhankelijker van elkaar geworden? 

 
Opdracht 4.20 Eigen ervaringen met individualisering en uitstoting 
 
Voer de volgende opdracht uit in je leergroep. Laat om beurten ieder aan het woord en trek 
daarna jullie gezamenlijke conclusies ten aanzien van het onderwerp ‘individualisering en 
uitstoting’. 
 
1 Vertel een verhaal over een situatie waarin je hebt ervaren dat je als lid van een groep 

(als vrouw, als kind, als werknemer, als lid van een etnische groepering, als 
homoseksueel of als leerling) onnodig afhankelijk of klein werd gehouden. In hoeverre 
was er in die situatie sprake van individualisering en uitstoting? 

2 In hoeverre kon jij verandering aanbrengen in die situatie en heb je je ertegen verzet? 
3 In hoeverre heb je daarin steun en solidariteit van andere mensen ervaren? 
4 Wat betekenen deze ervaringen nu voor de manier waarop jij in je werk hulp of 

begeleiding zou willen geven aan mensen? 
 

Opdracht 4.21 Reflectie op existentiële behoeften 
 
Maak een gezamenlijke keuze voor één bepaalde organisatie, buurt of sociaal netwerk dat 
jullie aan een nader behoefteonderzoek zouden willen onderwerpen. 
 
Stel jezelf de vraag in hoeverre de omstandigheden in dit sociaal verband de bevrediging van 
de zeven existentiële behoeften van Erich Fromm (zie paragraaf 4.3.2) bevorderen of juist 
afremmen.  
 
Laat ieder in de groep om beurten een antwoord geven op deze vraag.  
 
Ga daarna in op de volgende twee vragen. 
1 Wat valt jullie op in het antwoord dat mensen geven? 
2 Welke conclusie trekken jullie naar de behoeftetheorie van Fromm? 
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Opdracht 4.22 Oefening in verdieping en verbreding van de probleemanalyse 
 
Voer met de werkgroep de volgende rollenspelen uit. 
 
Casus gezin Dekkers 
Linda Dekkers is 40 jaar. Zij is 22 jaar getrouwd met Piet Dekkers (44 jaar). Samen hebben ze 
twee kinderen: een zoon van 22 jaar en een zoon van 15 jaar. Piet werkt als monteur bij een 
garage en Linda heeft vier poetsadressen. 
Op advies van een schoonzus neemt Linda contact op met het Algemeen Maatschappelijk 
Werk. Eigenlijk weet ze helemaal niet wat ze daarvan kan verwachten. Tot nu toe heeft ze haar 
problemen altijd alleen opgelost. Piet weet nog niet dat ze vandaag een eerste gesprek heeft. 
Hij zou haar voor gek verklaren. 
De thuissituatie is al lange tijd gespannen. Linda en Piet hebben veel ruzie. De ruzies gaan over 
geld, drank en de kinderen. Tijdens zo’n ruzie gaat het volgens Linda altijd hetzelfde. Linda 
probeert iets te bespreken, Piet gaat zichzelf verdedigen en als het dan te erg wordt, stapt hij in 
zijn auto en verdwijnt. 
Zoon Henk (22 jaar) is gehandicapt. Hij zat tot voor kort op de sociale werkplaats voor 
(verstandelijk) gehandicapten. Dat beviel uitstekend. Maar de sociale werkplaats werkt steeds 
meer marktgericht. Daardoor worden er steeds hogere eisen gesteld aan de productiviteit van 
de werknemers. Het gevolg is, dat onder andere Henk, die op deze werkplaats is aangewezen, 
daar niet meer terecht kan. Er wordt nu voor hem een plaats gezocht in een dagverblijf. Zoon 
Bart is 15 jaar en zit in de derde klas van de havo. Hij trekt zich vaak terug op zijn kamer of gaat 
naar vrienden. 
 
De situatie is nu zodanig, dat Linda niet meer weet of ze nog wel voldoende van Piet houdt. Ze 
heeft al een paar keer overwogen om een tijdje thuis weg te gaan, maar ze durft de stap niet te 
zetten. Op dit moment voelt ze zich alleen nog maar lusteloos, blijft lang in bed liggen en moet 
soms zomaar ineens huilen. 
Linda en Piet zijn op jonge leeftijd getrouwd, omdat Linda zwanger was. Hoewel het niet echt 
gepland was, was ze blij dat ze thuis om een legitieme reden wegkon. Omdat Piet ouder was en 
al een aantal jaren werkte, konden ze een kleine huisje huren. 
Linda heeft een goed contact met haar moeder en een slecht contact met haar vader. Haar 
vader heeft een aannemersbedrijf. Hij vond het sociale milieu waar Piet uitkomt eigenlijk maar 
niks. Hij had voor zijn dochter iets anders in petto. 
Over Piet vertelt Linda onder meer: Piet is geen prater. Hij is een beetje een rouwdouwer. Met 
de kinderen heeft hij vooral contact over hobby’s. Op het werk functioneert hij goed. Hij drinkt 
soms te veel, vooral op zondag na het voetbal. Hij is gek op auto’s en besteedt daar erg veel (te 
veel) geld aan. Ze hebben samen een lening afgesloten om de BMW die ze nu rijden te kunnen 
kopen. Hoewel deze lening nog niet is afbetaald, praat Piet alweer over een nieuw model. 
Linda vindt zichzelf naar de kinderen strenger dan Piet. Zij trekt zich naar eigen zeggen hun lot 
meer aan. Vooral het probleem met Henk gaat haar aan het hart. Piet vindt in haar ogen alles al 
gauw goed. Ze denkt dat dat komt, omdat hij geen gezeur aan zijn hoofd wil. En als hij boos 
wordt, dan kun je maar beter uit zijn buurt blijven. 
De laatste tijd leven ze ieder hun eigen leven. Piet werkt veel over en Linda zoekt veel steun bij 
haar familie. Vrijen doen ze al lang niet meer. Soms gaat Linda naar het bed op zolder. 
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De opdracht is als volgt: 
 

1e stap: Het eerste gesprek met de cliënt 
In de leergroep worden allereerst de rollen verdeeld. Een student speelt voor cliënt (Linda) 
en probeert zich zo goed mogelijk in te leven in de situatie. Een andere student is de social 
worker. Hij probeert de problemen van het gezin en de gezinsleden zo helder mogelijk op 
tafel te krijgen. De andere studenten observeren de manier waarop de probleemsituatie 
wordt verkend en geanalyseerd. 
 
2e stap: Tussentijdse analyse 
Studenten analyseren (bijvoorbeeld in drietallen) de situatie. Deze analyse resulteert in een 
aantal nieuwe vragen die in het vervolggesprek gesteld kunnen worden in het kader van een 
verdieping en verbreding van de analyse van de probleemsituatie.  
Voordat het tweede gesprek wordt gevoerd, formuleren studenten de belangrijkste vragen en 
aandachtspunten voor het vervolggesprek. 
 
3e stap: Vervolggesprek met de cliënt 
De helper legt in dit vervolggesprek een verbinding met het eerste gesprek door bijvoorbeeld te 
vragen: ‘Hoe vond u achteraf gezien het vorige gesprek?’ Hij vraagt ook naar wat er zich sinds 
het vorige gesprek mogelijk aan nieuwe ontwikkelingen heeft voorgedaan. 
 
De observatoren letten op de volgende punten: 
1 Wordt er evenwichtig aandacht besteed aan zowel materiële als immateriële aspecten en 

aan de verbinding tussen beide? 
2 Is er sprake van een voldoende brede contextuele verkenning van de probleemsituatie?  
3 Welke aspecten van de maatschappelijke positie van de gezinsleden komen naar voren? Is 

er ook aandacht voor macht en machtsverhoudingen? 
4 Welke aangrijpingspunten liggen mogelijk in deze casus voor belangenbehartiging in de zin 

van: ‘beïnvloeding van de omgeving van cliënten in overleg en in samenwerking met de 
cliënten’? 

5 Is er sprake van voldoende verdieping in de analyse van de probleemsituatie? Stelt de 
helper als vervolg op een vraag ook voldoende doorvragen of blijft de probleemverkenning 
mogelijk te algemeen? 

6 Welke structurele problemen in de samenleving zijn in deze individuele problematiek 
herkenbaar? 
 

4e stap: Nabespreking 
De nabespreking vindt plaats aan de hand van de observatievragen. Probeer in de nabespreking 
ook relaties te leggen naar de tekst van paragraaf 4.3. 
 
Opdracht 4.23 Arbeidsrehabilitatie 

 
Ria is 31 jaar en werkloos. Ze heeft belangstelling voor computers en beschikt over 
elementaire typevaardigheden. Ze wil een computercursus volgen om haar kansen op 
administratief werk te vergroten. Hoewel ze hiervoor wel de capaciteiten heeft, is ze niet in 
staat om deze cursus helemaal zelf te bekostigen. Ze is er ook wel wat huiverig voor, want ze 
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voelt zich erg onzeker over haar eigen mogelijkheden. Bovendien voelt ze zich in vreemd 
gezelschap niet gauw op haar gemak. 

 
Voer als arbeidsbemiddelaar een gesprek over Ria’s situatie en werk met haar een plan uit 
met betrekking tot haar arbeidsrehabilitatie. 
Houd in het gesprek de volgende drie doelen, zoals beschreven in paragraaf 4.4.2, goed voor 
ogen: 
1 bewustwording; 
2 versterking van de handelingscompetentie om situaties te beïnvloeden; 
3 bevordering van structurele veranderingen ter voorkóming van problemen. 

 
In de nabespreking wordt ingegaan op het al dan niet realiseren van de drie genoemde 
doelen van verandering. 
 
Opdracht 4.24 Analyse van een conflictsituatie in de organisatie 
 
Neem een conflictsituatie die zich heeft voorgedaan in een organisatie en die door een 
veranderkundige/begeleider samen met de betrokkenen is aangepakt en mogelijk opgelost. 
Het conflict kan zich bijvoorbeeld in de schoolorganisatie hebben voorgedaan. Mogelijk ben 
jij daar direct of indirect bij betrokken geweest, zodat je er veel van weet. Het is ook 
mogelijk dat jij zelf die conflictbegeleider was.  
Je kunt ook een begeleide conflictsituatie nemen die ergens uitvoerig staat beschreven. 
  
Ga nu onderzoeken hoe de veranderkundige dit aanpakte en vergelijk dat met de 
maatschappijkritische benadering. Beantwoord de volgende vragen: 
1 In hoeverre wordt de conflictsituatie (persoon en situatie) inhoudelijk onderzocht en 

wordt de institutionele en maatschappelijke omgeving daar naar jouw oordeel 
voldoende bij betrokken? Wat is hierin de rol van de begeleider? 

2 Wordt er gewerkt vanuit een gezamenlijke en openlijke aanpak van het conflict? Wat is 
op dit punt de inbreng van de begeleider? 

3 In hoeverre wordt de ‘zwakkere’ partij in het conflict ondersteund om zelf de gewenste 
verandering tot stand te brengen? 

4 Op welke manier is de begeleider confronterend? Is er voldoende sprake van een 
evenwicht tussen afstand en betrokkenheid? 
 

Opdracht 4.25 Omgaan met openlijk of stil verzet van werknemers 
 

Wanneer je werkt of stage loopt in een bedrijf of instelling, maak dan een observatieverslag 
van de werknemers met wie jij samenwerkt. Ga in dat verslag in op de volgende punten. 
1 Geef een beschrijving van de indruk die je hebt over de mate van tevredenheid bij de 

werknemers. Illustreer je indruk met enkele feitelijke observaties en gesprekken die je 
hebt gevoerd. 

2 Welke vormen van openlijk en stil verzet tegen onnodig afhankelijke verhoudingen in de 
organisatie ben je tegengekomen? Typeer kort de situaties. 

3 Hoe werd hier door leidinggevende functionarissen mee omgegaan? 
4 Wat zou er volgens jou in deze aanpak moeten worden verbeterd? Leg relaties met de 

tekst van paragraaf 4.4. 



60 
 

 
Opdracht 4.26 Bewustwording als kenmerk van emancipatie 
 
Geef in je eigen woorden een samenvatting van wat in paragraaf 4.4.2 binnen het 
maatschappijkritisch model wordt verstaan onder het begrip bewustwording.  
Illustreer daarna in ongeveer één getypte pagina A4 de centrale kenmerken van dit begrip aan 
de hand van een verhaal uit je eigen leven. 
 
Opdracht 4.27 Positieverbetering 

 
Maak individueel de volgende opdracht. 
1 Beschrijf enkele situaties waarin je de afgelopen tijd bezig bent geweest om jouw positie 

(als student, werknemer, vriend(in) enzovoort) te verbeteren. 
2 Overweeg kritisch wat je de afgelopen tijd wel of niet hebt bijgedragen aan verbetering van: 

a je materiële positie; 
b je immateriële of sociale positie;  
c je politieke positie.  
Motiveer telkens je antwoord ten aanzien van elk positieaspect en verwijs bij elk aspect 
tevens uitdrukkelijk naar een belangrijk begrip of standpunt in de tekst van hoofdstuk 4. 
Benoem telkens dit begrip of standpunt 

3 Geef ten slotte aan wat jouw belangrijkste conclusies zijn naar jouw eigen 
positiebeïnvloedend handelen en wat je daarin verbeterd zou willen zien. 

 
Opdracht 4.28 Wat is solidariteit? 
 
Lees de volgende tekst. 

 
‘De bedrijfsmaatschappelijk werker heeft een bepaald beeld van wat een gezonde 
verhouding tussen mensen is. Zij past dat beeld toe op het thema solidariteit. Ze kritiseert de 
afdeling van het bedrijf waar cliënt Tonny werkt, omdat er te veel een “solidariteitsnorm” 
zou heersen: elkaar onvoorwaardelijk steunen en alles van elkaar bespreekbaar stellen. De 
werker vindt dat Tonny niet steeds dit beschermende groepje van collega's moet opzoeken, 
maar ook eens met andere collega's moet optrekken. Tonny moet duidelijker haar grenzen 
trekken, zo van: ”Jullie mogen zo dichtbij komen, maar niet dichterbij, want dan overschrijd 
je mijn grenzen”, aldus de werker. Als Tonny bijvoorbeeld geen zin heeft om collega's over 
haar privéleven te vertellen, dan moet ze dat ook niet doen, ook al doen de anderen dat wel. 
Ze moet ook afleren om een ander bij het werk te helpen en dan haar eigen werk te laten 
liggen. Wat de werker kritiseert is, dat Tonny veel over zichzelf tegen haar collega's vertelt 
waar ze later spijt van heeft, omdat het haar niets oplevert. Ze kritiseert het opkomen voor 
de ander, omdat je die ander zielig vindt. Ze kritiseert het medelijden hebben met een 
ander, zonder dat het iets voor haarzelf aan resultaat oplevert. Ze kritiseert het op de schou-
ders nemen van de problemen van een ander, als je dat eigenlijk niet wilt maar slechts doet 
om aardig gevonden te worden. Ze kritiseert het naar anderen luisteren vanuit een 
plichtsgevoel, terwijl men eigenlijk geen interesse heeft. De werker zegt: 
"Dat was geen manier van communiceren die de individualiteit van de verschillende mensen 
goed tot hun recht liet komen. (..) Er was daar op die afdeling eigenlijk helemaal geen 
gezamenlijkheid of solidariteit. (..) Van Tonny uit was het meer een gedwongen binding. En 
daarom had ze ook zoiets van: Als ik een andere baan kan krijgen, dan ben ik hier weg. Ze 
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voelde zich daar aan niets gebonden. In die negatieve sfeer deed ze mee. Maar ze voelde zich 
daar niet prettig bij". 
De bedrijfsmaatschappelijk werker vindt het dus niet goed, dat de werknemers elkaar alleen 
maar bevestigen in hun negatieve gevoelens. Het is normaal en logisch, dat Tonny niet 
meepraat over zaken in het privéleven waar ze liever niet over praat. De manier van 
communiceren moet authentiek zijn, zodat de eigenheid van ieder erin tot zijn recht kan 
komen en men elkaar niet dwingt tot solidariteit.’ 
Bron: Promotieonderzoek naar de methodiek van maatschappelijk werk. Gerard Donkers (1999)  
 
Ga met je groep in op de volgende vragen. 
1 Herkennen jullie de schijnsolidariteit zoals die heerst op de afdeling van het bedrijf waar 

Tonny werkt? Welke ervaringen heb jij daar zelf in opgedaan? 
2 Welke tegengestelde opvattingen van solidariteit komen in dit tekstfragment naar 

voren? Hoe zou jij die in je eigen woorden vertellen? 
3 In hoeverre zijn jullie het wel of niet eens met de opvatting van de 

bedrijfsmaatschappelijk werker? 
4 Welk advies zouden jullie als hulpverlener aan Tonny geven? 
 
Opdracht 4.29 Een kritisch essay schrijven met als titel ‘Dweilen met de kraan open’ 
 
Schrijf een essay naar aanleiding van de volgende opdracht. 
 
In het maatschappijkritisch model wordt onder meer kritiek gegeven op professionals: 

• dat zij te veel gericht zijn op oplossen van individuele problemen (curatief in plaats van 
preventief); 

• dat zij de omgeving vaak te eng verstaan en enkel tot het gezin, groep of organisatie 
beperken en niet breder kijken; 

• dat ze te weinig aandacht hebben voor de materiële positie van cliënten; 
• dat ze te weinig oog hebben voor macht en machtsverhoudingen. 
 

In hoeverre ben jij het op grond van jouw kennis van en ervaringen met sociale interventie met 
deze vier kritiekpunten wel of niet eens? 
 
Schrijf hierover een essay waarin je ook voorbeelden, inzichten uit andere literatuur en 
ervaringen verwerkt op een zodanige manier, dat jouw argumenten anderen zullen overtuigen 
van je standpunt. 
De essays kunnen met andere studenten in de werkgroep worden uitgewisseld en besproken. 
 
Opdracht 4.30 Demonstratie van het Vorkmodel van coaching 
 
Ga naar www.vandammeinstituut.com en bekijk een demonstratiefilm van het Vorkmodel 
van ontwikkelingsgericht coachen en de video over ontwikkelingsgericht coachen, zoals kort 
beschreven in paragraaf 4.5.5 van het boek ‘Veranderen in meervoud’. 
 
Beantwoord daarna de volgende vragen: 
1 Wat wordt verstaan onder ‘ontwikkelingsgericht coachen’? 
2 Benoem en verantwoord vier belangrijke overeenkomsten tussen deze manier van 

coachen en het maatschappijkritisch model. 
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3 Zien jullie mogelijk ook verschillen met het maatschappijkritisch model? 
 
Voer nu een coachinggesprek met een collega-student over zijn manier van leren op school. 
Doe dat op dezelfde wijze als in de demonstratievideo. 
 
Blik na het gesprek terug op elk van de vier sporen van het Vorkmodel. 
 
Opdracht 4.31 Sociale actie in de GGZ 
 
Ga naar de website www.deggzlaatzichhoren.nl en oriënteer je in deze beweging van 
professionals in de geestelijke gezondheidszorg. 
 
Maak een verslag hiervan en geef daarin antwoord op de volgende vragen. 
1 Hoe kijken zij aan tegen de situatie in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland en op 

welke punten herken je hierin het maatschappijkritisch model, zoals beschreven in 
paragraaf 4.3 van het boek? 

2 Wat zijn de belangrijkste doelen van deze professionals en in hoeverre herken je hierin 
de doelen van het maatschappijkritisch model, zoals beschreven in paragraaf 4.4 van het 
boek? 

3 Hoe is hun methode van actievoeren en in hoeverre komt die al of niet overeen met de 
methoden die kenmerkend zijn voor het maatschappijkritisch model, zoals beschreven in 
paragraaf 4.5 van het boek? 
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Hoofdstuk 5 Naar een meervoudige benadering 

5.1 Programma-aanwijzingen 
 

Naast instructie in de veranderkundige modellen afzonderlijk is de verwerking van de 
modellen in hun onderlinge samenhang belangrijk, zo wordt in het boek benadrukt. De 
modellen moeten met elkaar worden geconfronteerd en in samenhang worden verwerkt. 
Vanuit een driedimensionaal perspectief moet naar theorieën en praktijken van sociale 
interventie worden gekeken. Daarover gaat dit laatste hoofdstuk van het boek. 
 
De leerdoelen van dit hoofdstuk zijn: 
 
1 In staat zijn de drie modellen onderling te vergelijken op belangrijke overeenkomsten en 

verschillen en zich daarin een eigen opinie vormen. 
 

2 Praktijksituaties vanuit een driedimensionaal perspectief kunnen analyseren.  
 

3 Kennis hebben van de gepresenteerde integratieve theorie van veranderen en inzichten 
uit deze theorie kunnen toepassen op praktijksituaties. 
 

4 Zich een kritische en genuanceerde mening vormen over de gepresenteerde bouwstenen 
van een integratieve theorie van veranderen. 

 
Via het maken en bespreken van opdrachten, het analyseren van praktijksituaties en het maken 
van de toets krijgen studenten en docent zicht op de verwerking van de stof.  
Het realiseren van de leerdoelen 1 en 2 staat centraal in de eerste serie opdrachten van 
paragraaf 5.2. Door middel van de laatste serie opdrachten van paragraaf 5.2 worden de 
leerdoelen 3 en 4 gerealiseerd. 
 
Belangrijk is ook hier weer, dat je je procesboek van week tot week bijhoudt als een soort 
dagboek waarin je je ervaringen beschrijft bij de bestudering en verwerking van dit hoofdstuk. 
Bespreek je dagboek en deel het ook met andere studenten, zodat je niet in je eentje maar ook 
met elkaar aan het model kunt werken. Er ontwikkelt zich dan een gezamenlijk leerproces dat 
je met dit hoofdstuk kunt afronden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

5.2 Verwerkingsopdrachten bij hoofdstuk 5 
 
Als hulpmiddel bij het realiseren van de leerdoelen 1 en 2 volgt hierna een schematisch 
overzicht van de hoofdkenmerken van de drie modellen. 

 
Schematisch overzicht van de hoofdkenmerken van de drie modellen 

Model 1: Sociaaltechnologisch model 
 

A   Vóóronderstellingen en uitgangspunten 
 

1    Visie op professionaliteit 
a We moeten nadruk leggen op ware en onmiddellijk via de zintuigen (empirisch) te  
 toetsen uitspraken over verandering. 
b Uitspraken moeten op rationele, objectieve en kritische wijze zijn getoetst, willen ze  

wetenschappelijk zijn. 
c Het is belangrijk dat feiten en normen zo veel mogelijk van elkaar worden 

gescheiden. 
d Er moet bij voorkeur gebruikgemaakt worden van empirisch-analytische methoden 

van wetenschappelijk onderzoek, zoals ook gebruikelijk in de natuurwetenschappen. 
 

2    Visie op de mens 
a Het is belangrijk de mens aan te spreken als een rationeel wezen. 
b Belangrijk is de aanpassing van individuen aan de snelle ontwikkelingen in de 

samenleving. 
  

3   Visie op de samenleving 
a In politiek opzicht plaatsen we onszelf in een ‘neutrale’ positie. 
b Onze samenleving is in haar fundamenten democratisch. 
c We moeten gericht zijn op harmonie in belangen tussen groepen in de samenleving. 
 

B   Verkenning en analyse van persoon-en-situatie 
 

1    Richtlijnen voor het verzamelen en analyseren van gegevens 
a Verzamel de nodige empirische gegevens en breng de (probleem)situatie 

onbevooroordeeld in kaart. 
b Leg de nadruk op zintuiglijk waarneembaar gedrag van mensen. 
c Scheid normen en interpretaties zo veel mogelijk van de feiten. 
d Verwerk de verzamelde gegevens op een analytische wijze en vorm je langs die weg 

een oordeel over de situatie. 
e Analyseer de problemen van cliënten vanuit een systeemperspectief. 
f Ga bij het stellen van je diagnose hypothesevormend en hypothesetoetsend te werk. 
 

2    Achtergronden en oorzaken van problemen 
a Problematisch gedrag is een gevolg van de wijze waarop individu en omgeving beide 

geleerd hebben met elkaar om te gaan. Het is aangeleerd gedrag. 
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b Een belangrijke oorzaak van problemen is dat de cliënt geen bevredigende houding 
heeft die functioneel is aangepast aan veranderingen in de samenleving. 

c Problemen ontstaan wanneer het zelfregulerend mechanisme van het systeem niet 
meer goed functioneert en het systeem als geheel uit balans is. 

d Bij problemen is het evenwicht tussen weerstands- en veranderingskrachten in het  
cliëntsysteem aangetast. 

 
3   Beïnvloedbaarheid van persoon en situatie  

a Positieve inschatting van mogelijkheden tot beïnvloeding van persoon en situatie. 
 
C    Doelbepaling 

 
1    Hoe worden doelen bepaald? 

a Veranderingsprojecten die in hun doelstellingen aansluiten bij de eigen behoeften en  
waardeopvattingen van het cliëntsysteem, hebben de meeste kans op succes. 

b De doelen moeten worden geformuleerd op basis van een zo objectief mogelijke 
beschrijving en analyse van de situatie. 

c De doelen van het cliëntsysteem mogen niet strijdig zijn met die van het 
dienstverlenend systeem. 

d Díé doelstellingen moeten worden gekozen die het probleem op een zo doelmatig 
mogelijke manier helpen oplossen. 

e Bij het stellen van doelen kan het verstandig zijn om uit te gaan van wat ‘gemiddeld’ 
genomen normaal is in een bepaalde cultuur. 

f Een globale doelstelling moet worden geoperationaliseerd tot zo concreet mogelijke 
doelen, die stap voor stap aangeven hoe we de globale doelstelling kunnen bereiken. 
Dit is een rationele wijze van doelbepaling. 

 
2    Wat zijn belangrijke doelen van sociale interventie? 

a Een efficiënte en effectieve bijdrage aan het ‘oplossen’ van sociale problematiek. 
b Versterking van het zelfsturend vermogen van cliënten. 
c Bevordering van evenwicht in sociale systemen 
d Ontwikkeling en versterking van een democratisch waarden- en normenbewustzijn. 
 

3    De betekenis van zelfregulering 
a Zelfregulering betekent zelfsturing van gedrag, dat wil zeggen: opsporen van doelen 

of referentiewaarden in het gedrag, deze referentiewaarden vergelijken met de 
feitelijke toestand, strategieën inzetten om de doelen daadwerkelijk te realiseren en 
zichzelf voorzien van beloningen voor de op dit punt geleverde prestaties. Door 
nadruk te leggen op het bevorderen van deze zelfsturing vergroten we de vrijheid 
van het individu, zijn capaciteit om zich aan te passen aan de steeds veranderende 
eisen van onze samenleving en zijn vermogen om de situatie actief te beïnvloeden en 
te controleren. 

 
D    Methode van werken 

 
1   De inhoudelijke taakopvatting van de veranderkundige 

a De beroepsrol is zo veel mogelijk neutraal: bemiddelaar zijn tussen partijen. 



66 
 

b De deskundigheid van de veranderkundige ligt primair op sociaaltechnisch 
(instrumenteel) vlak. De politiekinhoudelijke stellingname van de veranderkundige 
moet van ondergeschikt belang zijn. 

c De begeleiding dient zo effectief en kortdurend mogelijk te zijn. 
 

2    Relatie werker-cliënt 
a De dialogische relatie werker-cliënt is in de eerste plaats een middel tot verandering. 
b Het gaat om een functionele, wederkerige samenwerkingsrelatie, waarbinnen de 

professional de deskundige is op sociaaltechnisch gebied. 
c Interpersoonlijk contact en empathie zijn belangrijke factoren voor succes. 
 

3   Programmatische aspecten 
a Ga via een planmatige aanpak te werk, dat wil zeggen: vanuit een vóóraf overwogen 

plan van haalbare doelen en doelmatige strategieën. 
b Stel een begeleidings- of adviesplan op en leg het plan vast in een contract met de 

cliënt. 
c Ga fasegericht te werk. Behandeld zijn de drie fasen van Lewin: unfreezing, moving 

en freezing. 
d Kenmerkende methodieken zijn: de empirisch-analytische benadering van 

onderzoek, de cognitieve gedragsbenadering, de sociaaltechnische 
systeembenadering, de normatief-heropvoedende strategie van de planned change 
benadering, het taakgerichte hulpverleningsmodel, de sociale planning in de 
community intervention en de klassieke organisatieleer. 
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Model 2: Persoonsgericht model 
 

A    Vóóronderstellingen en uitgangspunten 
 

1    Visie op professionaliteit 
a Kennis is altijd waardegebonden, normatief. 
b Wetenschap is medeverantwoordelijk voor de praktijk. Zij dient een bijdrage te 

leveren aan de ontplooiing van de mens en aan verdere humanisering van de 
samenleving. 

c De nomologische wetenschapsopvatting maakt mensen tot studieobject en doet de 
menselijke subjectiviteit geweld aan. 

d Om de mens werkelijk als een zinvol geheel te leren kennen, moeten we subjectieve 
bronnen van kennis juist zo veel mogelijk inschakelen. Ook intuïtie is een belangrijke 
bron van kennis. 

e De professional is primair kwalitatief onderzoeker. Hij legt accent op intuïtief-
holistisch onderzoek, dat nooit geheel waardenvrij is, waarin accent ligt op dubbele 
hermeneutiek en waarin de onderzoeker ook altijd zichzelf in zijn relatie tot de 
respondenten mee onderzoekt. Geen spiegeling aan de methode van de 
natuurwetenschappen. 

 
2    Visie op de mens 

a De mens is een zingevend en cultuurscheppend wezen. Het is inhumaan om dit 
(inter)subjectieve uit te (willen) schakelen. 

b De mens is van nature niet slecht. Hij heeft een natuurlijke neiging tot groeien en zich 
ontplooien. We moeten op zoek gaan naar de gezonde mens. 

c Menselijk gedrag krijgt betekenis door de innerlijke bedoelingen waarmee het wordt 
verricht. 

d De mens is één ongedeeld geheel van lichaam en geest, van verstand en gevoel, van 
verleden, heden en toekomst, van individu en sociaal wezen (holistische visie). 

   
3    Visie op de samenleving 

a De samenleving moeten we in de eerste plaats zien als een gemeenschappelijke 
betekeniswereld, een gedeelde cultuurwereld. 

b De mens is uiteindelijk verantwoordelijk voor zichzelf en heeft de vrijheid om ‘nee’ te 
zeggen tegen anderen die hem onderdrukken en in zijn groei belemmeren. 

c De westerse cultuur wordt overheerst door rationaliteit, zakelijkheid en een 
materialistische levensinstelling.  

d Een nieuwe samenlevingscultuur is nodig waarin mensen elkaar accepteren en 
respecteren zoals ze wérkelijk, met heel hun persoon, zijn. 

 
B   Verkenning en analyse van persoon-en-situatie 

 
1    Richtlijnen voor het verzamelen en analyseren van gegevens 

a Richt je aandacht tijdens de probleemverkenning op ‘heel de persoon’ in zijn 
culturele context (bijvoorbeeld niet alleen op zijn verstand, maar ook op zijn 
gevoelens) en probeer de cliënt van binnenuit te begrijpen (verstaan). 
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b Besteed vooral aandacht aan de verstrengeling van intrapersoonlijke en 
interpersoonlijke problemen. 

c Schakel je eigen subjectieve bronnen van kennis en je eigen menselijke waarden in bij 
het onderzoeken van de probleemsituatie van de cliënt. 

d Onderzoek de inhoudelijke (humane) kwaliteit van de menselijke interacties die 
leiden  tot een gezamenlijke betekenisgeving aan de situatie (cultuurvorming). 

 
2    Achtergronden en oorzaken van problemen 

a Een niet-bevredigende communicatie tussen mensen is vaak een belangrijke 
achterliggende oorzaak van problemen. 

b Op de achtergrond van individuele problemen speelt een vervreemde 
samenlevingscultuur. 

c De kernproblematiek is dat mensen niet zichzelf kunnen zijn zoals ze werkelijk zijn 
overeenkomstig hun gevoelens en werkelijke behoeften. 

 
3    Beïnvloedbaarheid van persoon en situatie 

a In principe zijn de mogelijkheden voor zelfontwikkeling-in-relaties onbegrensd. 
 

C    Doelbepaling 
 

1    Hoe worden doelen bepaald? 
a De doelen moeten zo mogelijk in een gezamenlijk zoekproces worden vastgesteld. 
b De cliënt zelf is de maatstaf voor het vaststellen van de doelen, zelfs wanneer de 

veranderkundige een afwijkende mening heeft. 
c Bij het vaststellen van doelen moet rekening worden gehouden met het 

zelfbeschikkingsrecht van andere mensen in de omgeving van de cliënt. 
d Bij het vaststellen van doelen moeten we niet uitgaan van een of andere ‘gemiddelde 

normaliteit’, maar juist gericht zijn op de ontwikkeling van een unieke en authentieke 
persoonlijkheid. 

 
2    Wat zijn belangrijke doelen van sociale interventie? 

a Stimuleren van verantwoorde zelfsturing. 
b Bevorderen van een waarachtige identiteit. 
c Ontwikkeling van communicatieve zelfsturing. 
d Bevorderen van een authentieke samenlevingscultuur. 
 

3   De betekenis van zelfregulering  
a Zelfregulering betekent dat de mens een zingevend wezen is dat in dialoog met 

andere mensen zichzelf actief doelen en waarden in het leven stelt en deze probeert 
te realiseren in overeenstemming met de eigen identiteit als persoon. Hiervoor is 
naast zelfbeheersing en zelfcontrole ook nodig dat men zichzelf kan loslaten. De 
authentieke communicatie met andere mensen die hiervan het gevolg is, bevordert 
een nieuwe samenlevingscultuur. 

 
D    Methode van werken 

 
1    De inhoudelijke taakopvatting van de veranderkundige 
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a De eerste taak van de werker is een groeibevorderende dialoog met de cliënt 
aangaan. 

b De werker zoekt steeds ook naar aansluiting tussen zijn eigen verhaal en het verhaal 
van de cliënt.  

c De werker moet vooral goed luisteren en de cliënt helpen bij de (re)constructie van 
diens verhaal.  

 
2    Relatie werker-cliënt 

a De relatie werker-cliënt is niet slechts een middel tot probleemoplossing, maar ‘iets’ 
wat op zichzelf van waarde is. De communicatie is op zichzelf van ‘waarde’, nog los 
van het externe nut ervan. 

b De relatie tussen werker en cliënt is een dialogische samenwerkingsrelatie. 
c Belangrijke kenmerken van de houding van de werker zijn: echtheid, empathie en 

onvoorwaardelijke positieve achting van de cliënt. 
d Niet zozeer de sociaaltechnische deskundigheid van de werker is belangrijk, als wel 

zijn persoonlijke menselijke eigenschappen. 
 

3    Programmatische aspecten 
a Werk niet volgens een van tevoren dichtgetimmerde procedure. 
b Binnen een dialogische samenwerkingsrelatie en een ervaringsgewijze manier van 

werken past een flexibele en open programmering. 
c Kenmerkende methodieken zijn: de cliëntgerichte benadering, het symbolisch 

interactionisme als onderzoeksbenadering, de gezinssysteembenadering van Satir, de 
human-resource benadering in de organisatieleer, het organisatieleren van Argyris en 
Schön, de dialogisch-narratieve benadering, de biodynamische benadering, de 
psychosynthese, de psycho-energetische therapie, de themagecentreerde interactie, 
de creatief-agogische benadering en de locality development benadering als 
methode van community intervention. 
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Model 3: Maatschappijkritisch model 
 

A   Vóóronderstellingen en uitgangspunten 
 

1    Visie op professionaliteit 
a Achter de zogenaamde objectieve feiten van de wetenschap zitten vaak politieke 

keuzes, ingegeven door belangen en beïnvloed door machtsverhoudingen. 
b We moeten de subjectiviteit en de betrokkenheid van de professional bij het 

onderzoek niet uitschakelen, maar expliciet maken en daarmee controleerbaar. 
c De wetenschap is geen neutrale en onpartijdige instantie, maar onderdeel van het 

politieke en economische krachtenveld in de maatschappij. 
d De wetenschap is afhankelijk van de heersende economische en politieke belangen. 
e De wetenschap dient een bijdrage te leveren aan de emancipatie van mens en 

samenleving door stelling te kiezen voor de belangen van de minder machtigen in de 
samenleving met het oog op gelijkwaardige maatschappelijke verhoudingen. 

f Veel waarde moeten we hechten aan de verbinding tussen theorie en praktijk. 
Daarom is het belangrijk om gebruik te maken van actie- of handelingsonderzoek. 

g Het is belangrijk om ‘dialectisch’ te denken. Dit is een kritisch en dynamisch denken 
in termen van stelling (these) en tegenstelling (antithese) en dat van daaruit zoekt 
naar verbinding (synthese). Deze samenhang wordt weer creatief verworpen door 
een nieuwe tegenstelling op te roepen, enzovoort. Tegenstellingen en conflicten 
worden in positieve zin gezien als de motor van persoonlijke ontwikkeling en 
maatschappelijke vooruitgang. 

 
2    Visie op de mens 

a Een mens is geen losstaand individu; hij is van meet af aan een maatschappelijk 
wezen en moet worden opgevoed tot democratisch burger. 

b Zelfsturing wordt vaak gehanteerd als een ideologie. 
c    Mens en samenleving vormen één geheel. 
d    De interacties tussen mensen worden niet alleen bepaald door ideële (bewuste 

handelingen en bedoelingen), maar ook door materiële factoren (historisch 
gegroeide situaties, posities en belangen). 

e De mogelijkheden voor zelfbepaling kunnen structureel zodanig beperkt zijn dat 
alleen verzet tegen deze (structurele) dwangpositie een mens volledig kan bevrijden. 
Deze individuele vrijheid tot verzet kan geen enkel individu volledig worden 
ontnomen. 

 
3    Visie op de samenleving 

a De ontwikkelingen in de maatschappij worden sterk bepaald door de economische 
verhoudingen en de belangen die daarin doorslaggevend zijn. 

b Het is belangrijk dat nationale en internationale overheden waarden en normen 
formuleren voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat zij de naleving 
ervan controleren. 

c De ontwikkeling van elke technologie moet worden getoetst aan de vraag in hoeverre 
zij de kwaliteit van samenleven verbetert of juist verslechtert. 
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B   Verkenning en analyse van persoon-en-situatie 
 

1    Richtlijnen voor het verzamelen en analyseren van gegevens 
a Formuleer een handelingsgerichte probleemstelling voor het onderzoek. 
b    Besteed aandacht aan de keuzes die door de verschillende ‘partijen’ in de situatie 

worden gemaakt en de belangen die in deze keuzes meespelen. 
c Schenk veel aandacht aan de maatschappelijke context waarin het probleem zich 

afspeelt. 
d Analyseer situaties ook in termen van machtsverhoudingen en vormen van 

disciplinering. 
e Zoek in situaties ook naar belangrijke uitbreekpogingen (georganiseerd en 

ongeorganiseerd) van cliënten uit onnodige vormen van afhankelijkheid. 
f     Signaleer misstanden in de situatie en kijk hoe je die kunt helpen oplossen. 
 

2    Achtergronden en oorzaken van problemen 
a Onvoldoende bevrediging van existentiële behoeften. 
b Geen mogelijkheid tot deelname aan betaalde arbeid. 
c Een niet-humane benadering van werknemers. 
d Sociale ongelijkheid. 
e Individualisering van het maatschappelijk leven. 
 

3    Beïnvloedbaarheid van persoon en situatie 
a Structureel wordt de sociale interventie gekenmerkt door afhankelijkheid van 

economische en politieke belangen van het systeem. Tegelijkertijd is het gericht op 
verbetering van de kwaliteit van het samenleven in de leefwereld van mensen. 
Gezien deze tweeslachtige positie is haar bijdrage aan de emancipatie van mens en 
samenleving beperkt. 

b We moeten de veranderingspretenties ook relativeren vanwege de 
individualiserende aanpak van veel professionals. 

 
C    Doelbepaling 

 
1    Hoe worden doelen bepaald? 

a Ga uit van een mogelijke spanningsverhouding tussen subjectieve behoeften en 
objectieve belangen. 

b    Zoek naar gedeelde waarden met behoud van diversiteit. 
c Bevorder vrije situaties van waaruit cliënten een reële keuze kunnen maken en hun 

begeleidings- of adviesbehoefte kunnen vertalen in concretere wensen en belangen. 
d Analyseer eerst de maatschappelijke context van de hulpbehoefte en ga niet te snel 

over tot het proberen ‘op te lossen’ van de vraag of het probleem.  
e Houd de algemene doelen en belangen van de cliënt als een globale lijn in je hoofd, 

maar wees flexibel in de wegen die naar deze doelen en belangen leiden. 
 

2    Wat zijn belangrijke doelen van sociale interventie? 
a Centraal moet staan bewustwording van vermijdbare afhankelijkheid en 

bewustwording van openlijk of verhuld verzet tegen onnodige vormen van 
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afhankelijkheid. Bewustwording betekent de samenhang zien tussen het persoonlijke 
en het maatschappelijke leven. 

b Versterking van de handelingscompetentie van cliënten om situaties daadwerkelijk te 
beïnvloeden. 

c Bevorderen van structurele veranderingen ter voorkóming van problemen. 
 
3    De betekenis van zelfregulering 

a Zelfregulering is een vorm van contextafhankelijk handelen van zowel individuen als 
groepen. Dit individuele en collectieve handelen is niet alleen gericht op de controle 
van het eigen gedrag of op de vorming van de eigen persoon in relatie tot andere 
personen, maar vooral ook op beïnvloeding van de omgeving in sociale, culturele en 
materiële zin. Juist ook door collectieve zelfregulering kunnen mensen hun situatie, 
ook in structurele zin, verbeteren en meer macht (power) krijgen over hun 
levensomstandigheden. Zelfregulering omvat heel het samenspel van subjectieve en 
objectieve krachten in een mens en tussen mensen. 

 
D     Methode van werken 

 
1   De inhoudelijke taakopvatting van de veranderkundige 

a De veranderkundige is meervoudig partijdig. Dit is een maatschappelijke partijdigheid 
op basis van een kritische analyse van de belangen van de cliënt. 

b Er is een dialectische relatie tussen de methode die de veranderkundige gebruikt (het 
‘hoe’) en de inhoud die hij overbrengt (het ‘wat’). De inhoud (en zijn deskundigheid 
op dit gebied) is het bepalende element. De methode is slechts een middel om deze 
inhoud over te brengen. 

c Een belangrijke taak van de veranderkundige is communicatieve waarden en idealen 
te confronteren met de concrete alledaagse praktijk en van daaruit beslissingsregels 
helpen af te leiden voor hoe in een bepaalde situatie te handelen.. 

 
2    Relatie werker-cliënt 

a De veranderkundige moet kritisch zijn over de eigen machtspositie tegenover de 
cliënt. 

b Met erkenning van de dubbelpositie (enerzijds gericht op aanpassing en beheersing 
en anderzijds gericht op bevrijding en emancipatie) moeten we proberen een 
machtsvrije dialoog met de cliënt tot stand te brengen. 

 
3    Programmatische aspecten 

a Belangrijk is een nauwgezette analyse en voorstudie van de situatie van de 
doelgroep. 

b Het accent moet gelegd worden op een niet-routinematige en flexibele manier van 
werken met afwijzing van strak fasegericht werken. Afhankelijk van de zich telkens 
wijzigende situatie worden eventuele plannen bijgesteld. 

c Kenmerkende methodieken zijn: de methodiek van het exemplarisch leren, actie- of 
handelingsonderzoek, Habermas’ theorie van het communicatieve handelen, 
kritische genderspecifieke benaderingen, de methodiek van emanciperend werken, 
de kritische systeembenadering, het maatschappelijk verantwoord ondernemen, de 
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empowermentbenadering, de politiserende hulpverlening, het ervaringsleren en het 
organiseren als sociale actie 

 
Opdracht 5.1 Modellen met elkaar vergelijken 
 
1 Maak een vergelijking tussen het sociaaltechnologisch model en het maatschappijkritisch 

model en geef daarbij een aantal wezenlijke verschillen en enkele wezenlijke 
overeenkomsten, gelet op datgene wat beide doet verschillen van het persoonsgericht 
model.  

2 Maak een vergelijking tussen het persoonsgericht model en het maatschappijkritisch 
model en geef daarbij een aantal wezenlijke verschillen en een aantal wezenlijke 
overeenkomsten, gelet op datgene wat beide doet verschillen van het 
sociaaltechnologisch model.  

3 Maak een vergelijking tussen het persoonsgericht model en het sociaaltechnologisch 
model en geef daarbij enkele wezenlijke verschillen en enkele wezenlijke 
overeenkomsten, gelet op datgene wat beide doet verschillen van het 
maatschappijkritisch model. 

 
Opdracht 5.2 Dwarsdoorsneden maken 
 
Je gaat nu dwarsdoorsneden maken van de modellen, dat wil zeggen je gaat ze op 
onderdelen met elkaar vergelijken. Op die manier wordt een meer genuanceerde 
vergelijking op bepaalde punten mogelijk.  
De groep studenten verdeelt zich in vier subgroepen. De eerste subgroep maakt een 
beschrijving en analyse van de vóóronderstellingen en uitgangspunten van de drie modellen, 
de tweede subgroep van de verkenning en analyse van de situatie van de drie modellen, de 
derde subgroep bestudeert de doelbepaling en de vierde subgroep beschrijft en analyseert 
de methoden van de drie modellen. De vragen bij elk onderdeel zijn: 

 
1 Waar liggen volgens jullie belangrijke overeenkomsten tussen de drie modellen? Benoem 

drie belangrijke overeenkomsten en verantwoord in hoeverre je elke overeenkomst 
terugziet in elk van de drie modellen. Soms zie je een overeenkomst tussen slechts twee 
modellen en is er op dat punt mogelijk een verschil met het derde model. 
 

2 Waar liggen volgens jullie belangrijke verschillen of tegenstellingen in opvattingen? 
Benoem en onderbouw drie belangrijke tegenstellingen.  
 

3 In hoeverre bijten de modellen elkaar of vullen ze elkaar volgens jullie aan? Benoem van 
beide mogelijkheden één duidelijk voorbeeld. 
 

Wanneer de subgroepjes hun werk hebben gedaan, kan er plenair tot uitwisseling van de 
informatie worden overgegaan.  
Op grond van vraag 2 kan iemand een samenvatting maken van alle centrale discussiepunten 
tussen de drie modellen onderling. Deze samenvatting kan bijvoorbeeld dienen om 
discussiethema’s te selecteren voor verder onderzoek, bijvoorbeeld in een scriptie. 
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Opdracht 5.3 Vergelijking maken vanuit een bepaald probleem 
 
Vergelijk de drie modellen vanuit een bepaald probleem dat je aan ieder model ter analyse 
voorlegt.  
Maak eerst een keuze voor een bepaald probleem. Bijvoorbeeld: de organisatieadviseur 
constateert dat de werknemers van een bepaalde afdeling van het bedrijf vol zitten met 
tegenstrijdigheden tussen wat ze verstandelijk gezien beweren over hun chef en hoe ze zich 
feitelijk tegenover hem gedragen. 

 
1 Verhelder het genoemde probleem met een duidelijk uitgewerkt voorbeeld. 
2 Hoe zou elk veranderkundig model dit probleem verklaren? 
3   Hoe zou een professional uit elk model met dit probleem omgaan?  

 
Opdracht 5.4 Opinievorming 

 
Elke student maakt thuis een individueel verslag aan de hand van de volgende vragen.  

 
1 In hoeverre ben jij het persoonlijk eens en oneens met de standpunten van het 

sociaaltechnologisch model? Geef een cijfer van 1 tot 5 (1 = zeer mee oneens; 3 = 
ertussenin; 5 = zeer mee eens). Motiveer je stellingname. 

2 In hoeverre ben jij het persoonlijk eens en oneens met de standpunten van het 
persoonsgericht model? Geef een cijfer van 1 tot 5. Motiveer je stellingname. 

3 In hoeverre ben jij het persoonlijk eens en oneens met de standpunten van het 
maatschappijkritisch model? Geef een cijfer van 1 tot 5. Motiveer je stellingname. 

4 Welk patroon kun je mogelijk in je eigen visie ontdekken? 
5   Welke veranderkundige modellen worden in het instituut waarin je werkzaam bent 

gehanteerd? 
6   Benoem drie kernbegrippen van jouw eigen ‘model’ en beargumenteer ze. 

 
Deze thuis gemaakte opdracht wordt in de leergroep besproken. De cijfermatige uitslag van 
de opinievragen zou je op het bord kunnen turven en naar absolute en relatieve frequenties 
kunnen berekenen. Zo’n opinieonderzoekje kan het begin zijn van een gezamenlijke 
opinievorming over de modellen. 
Maar natuurlijk is het wenselijk om meer vragen in zo’n opinieonderzoek te betrekken en 
deze vragen met name ook te richten op onderdelen van elk model (zie het schema met 
vragen aan het begin van deze paragraaf). 
 
Ook is het mogelijk om zowel een vóór- als een nameting te doen met betrekking tot de 
eerste drie genoemde vragen. De vóórmeting kan aan het begin van het jaar plaatsvinden, 
na een eerste korte kennismaking met alle drie de modellen (zie studieboek paragraaf 1.4). 
Hoe voorlopig deze cijfers dan ook zijn, ze maken het mogelijk om na de meer uitvoerige 
behandeling van de modellen alsnog dezelfde opinievraag voor te leggen en te bekijken in 
hoeverre er in de loop van het jaar veranderingen hebben plaatsgevonden in de opinies van 
de studenten. Interessant is dan de vraag wat deze cijfers betekenen en waardoor de 
mogelijke veranderingen te verklaren zijn. 
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Opdracht 5.5 Schriftelijke discussie  
 

Voer een discussie aan de hand van een werkplan dat jullie schrijven. In dit werkplan 
reflecteer je op de drie veranderkundige modellen. Het werkplan kan een beleidsplan zijn 
voor een instelling, een trainingsprogramma over jongeren en criminaliteit, een 
begeleidingsplan van een maatschappelijk werker betreffende een bepaalde cliënt of een 
werkplan voor een meidengroep in het buurthuis. Dit laatste voorbeeld zal ik hier wat verder 
uitwerken. 
 
De opdracht is als volgt: je gaat werken in het buurthuis Don Bosco in Haarlem. Het is een 
buurt met een hoog werkloosheidspercentage, met veel mensen die aangewezen zijn op een 
uitkering en veel gezinnen. In het buurthuis komt een vrij vaste meidengroep in de leeftijd 
van 13 tot 16 jaar. De meeste meisjes volgen onderwijs aan het vmbo. De meiden hebben 
tot dusver de meest uiteenlopende dingen gedaan in het buurthuis. Het is een enthousiaste 
groep. Ze zouden wel graag willen praten over seks en vriendjes. Aan jou wordt nu gevraagd 
een voorstel te maken over wat jij in het nieuwe seizoen met deze groep zou willen gaan 
doen. Het buurthuis laat je geheel vrij in het maken van een plan. 

 
Wat voor voorstellen zou jij opnemen in het plan en vooral: ga uitvoerig in op het waarom 
van je voorstellen. Maak bij die motivatie gebruik van de eigen inzichten die je verworven 
hebt door de bestudering van de drie veranderkundige modellen. Dus: ik kies voor die en die 
manier van werken, samenhangend met veranderkundig model A, B of C. Ga in op: 
1 je doelstellingen; 
2 je verkenning van de beginsituatie van de groep; 
3 de relatie tussen jou en de groep; 
4 je methode van werken, soort programma, keuze van middelen.  

 
Motiveer je keuzes, ontleend aan mogelijk meerdere modellen. Uiteraard is het van het 
grootste belang dat deze meidengroep jouw ideeën en plannen ziet zitten. Dat komt echter 
later pas aan de orde. Nu gaat het erom een eerste opzet te maken van jouw kant. 
 
De bedoeling is dat je dit plan uittypt, zodanig dat op de rechterhelft van de bladzijde ruimte 
blijft voor commentaar van de andere groepsleden. Ieder stuurt zijn of haar getypt plan door 
aan ieder ander in de groep. Die anderen geven in stilte schriftelijk – op de rechterhelft van 
de bladzijde – commentaar op wat zij van dit plan vinden. Als het plan rond is geweest, krijg 
je het terug en kun je reageren op de geschreven opmerkingen. 

 
Opdracht 5.6 Diagnostische lezing van een casus 
 
Maak met je leergroep een diagnostische lezing van een casus uit de praktijk met behulp van 
de veranderkundige modellen. De casus wordt door één groepslid ingebracht. Hoe 
complexer de casus in elkaar zit, hoe interessanter de diagnostische lezing kan worden. 
 
We verdelen onszelf in drie subgroepen. Elke subgroep vertegenwoordigt één bepaald 
model. De subgroep wijst een notulist/woordvoerder aan. 
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De oefening verloopt in vier stappen: 
 

1e stap: Verheldering van de casus 
In plenair verband stellen de subgroepleden aan de inbrenger van de casus vragen vanuit 
hun model/perspectief. 
 
2e stap: Maken van een diagnostische lezing 
Als de praktijksituatie duidelijk is, gaan we uiteen in de drie subgroepen. Elke subgroep 
maakt van deze casus een diagnostische lezing vanuit het eigen model. Maak deze analyse 
vanuit je eigen persoonlijke visie, maar met behulp van het model. 
 
Tot welke conclusies komen jullie vanuit jullie model? Ga in op de vier variabelen van het 
analyseschema van veranderkundig handelen: 

• de inhoud en manier waarop de cliëntsituatie is verkend en geanalyseerd; 
• de inhoud en manier waarop de doelen van verandering zijn geformuleerd; 
• de methode waarlangs is geprobeerd om deze veranderdoelen te realiseren; 
• de visie op mens, samenleving en beroep die hier naar voren komt. 

 
3e stap: Kritische evaluatie 
In de voltallige groep doet elk van de drie subgroepen verslag.  
Daarna maken we gezamenlijk een kritische evaluatie van de betekenis van de verschillende 
interpretaties. We stellen ons vragen als: 

 
1 Vanuit welke positie − vanuit de uitvoering, de organisatie, het beleid, of anderszins – 

zou ik een kritische evaluatie willen maken van de betekenis van de verschillende 
interpretaties die op deze manier aan het licht komen? 

2 Zijn alle inzichten, door de drie modellen verkregen, in deze casus wel bruikbaar? 
3 Hoe zijn de diverse stukjes informatie en interpretaties met elkaar te verenigen? 
 
4e stap: Komen tot de doeltreffendste plot 
Wat is uiteindelijk volgens ieder en volgens de inbrenger van de casus, de doeltreffendste 
plot? De plot kun je zien als de verhaallijn van de casus met daarin de clou waar het 
uiteindelijk om draait. De plot biedt een bepaalde benadering om de grootste problemen in 
de casus op te lossen. Hij verschaft een kader tot het ondernemen van actie. Wat gaan we 
dus doen? 
Eventueel proberen we de gevonden plot om te zetten in een metafoor. 

 
Opdracht 5.7 Praktijksituatie voorleggen en analyseren 
 
Leg jouw leergroep een praktijksituatie voor door zelf iets te maken of door een bestaand 
product (bijvoorbeeld een fragment uit een film) te laten zien. Belangrijk is, dat je dit goed 
organiseert en dat je duidelijk aangeeft waar wij als kijkers op moeten letten in verband met de 
theorie van de veranderkundige modellen en de integratieve theorie van veranderen, zoals 
besproken in hoofdstuk 5 van het boek ‘Veranderen in meervoud’. Verantwoord ook waarom je 
dit fragment hebt gekozen. 
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 Zelf iets maken kan inhouden: een kleine act (rollenspel) uitvoeren of op band opnemen en in 
de groep vertonen; een opname van jezelf laten maken, terwijl je als (aankomend) professional 
op je stageplaats of projectplaats bezig bent; een opname maken van een sociale professional 
die met een cliëntsysteem aan het werk is; een interview houden met een werker en dat 
opnemen.  
Kortom, allerlei mogelijkheden, als je maar in beeld brengt hoe een veranderkundige omgaat 
met zijn doelgroep. De bedoeling is, dat we in je presentatie een veranderkundige bezig zien 
met helpen, adviseren of begeleiden van een cliëntsysteem.  
 
Maak van deze presentatie bovendien een analyseverslag van tenminste drie pagina's A4 en 
geef daarin antwoord op de volgende vier vragen: 
1 Waar herken ik in deze praktijksituatie het sociaaltechnologisch model, waar herken ik het 

persoonsgericht model en waar herken ik het maatschappijkritisch model? 
2 Waar herken ik in deze praktijksituatie de integratieve theorie van veranderen die gericht is 

op versterking van het zelfregulerend vermogen van mensen? Ga in op elk van de negen 
basiscompetenties van veranderen. 

3 Welke conclusies trek ik uit de confrontatie tussen deze praktijksituatie en de theorie naar 
deze praktijksituatie? 

4 Welke conclusies trek ik uit de confrontatie tussen deze praktijksituatie en de theorie naar 
de theorie van de veranderkundige modellen en naar de integratieve theorie van 
veranderen? 
 

In het werkcollege worden de presentaties uitgevoerd. De nabespreking van de presentatie 
wordt voorgezeten door de docent. De student kan eventueel in de nabespreking iets 
voorlezen uit zijn analyseverslag of vragen daaruit afleiden. 

 
Opdracht 5.8 Interview of observatie 
 
Interview een sociale professional over zijn manier van werken met één bepaald 
cliëntsysteem. Formuleer een aantal vragen over de vier variabelen van een 
veranderkundige strategie. Laat de docent deze vragen controleren op betrouwbaarheid en 
relevantie. Haal de vragen uit het ‘schema met vragen voor elk veranderkundig model’ (zie 
studieboek paragraaf 1.3).  
 
Zo’n interview kan met beeld en geluid worden opgenomen en kan (mits niet te lang) een 
goede bijdrage zijn aan een plenaire presentatie. De bedoeling van het bespreken van de 
opname is om de werkwijze van de professional bij deze cliënt te vergelijken met de drie 
modellen. Bij welk model of welke combinatie van modellen past deze werkwijze van de 
professional? 
 
In plaats van interviewen is het natuurlijk ook mogelijk een bestaande film van een sociale 
interventie te bekijken of een rechtstreeks gesprek tussen professional en cliënt te 
observeren via een onewayscreen. De observatie zou gericht kunnen zijn op dezelfde vragen 
als in opdracht 5.7. 
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Opdracht 5.9 Samenhang construeren tussen tekst en modellen 
 
1 Kies een tekst over methodiek. Kies bijvoorbeeld een tekst die bij een methodiekvak op 

school is behandeld. Kopieer dit stuk (minimaal 20 pagina’s) en voeg het bij de opdracht. 
Lees eerst de kenmerken van de verschillende modellen nog eens door, zodat je de 
modellen helder in gedachten hebt. 

2 Lees en analyseer nu de gekozen tekst en plaats de opvattingen van de schrijver, voor 
zover mogelijk, binnen de drie veranderkundige modellen. Ga in op elk van de vier 
hoofdvariabelen van een veranderkundige strategie. Verwijs steeds naar citaten in de te 
analyseren tekst.  

3 Plaats de opvattingen van de schrijver, voor zover mogelijk, binnen de integratieve 
theorie van veranderen. Ga in op de negen basiscompetenties van zelfregulering. 

4   Geef een kritische inhoudelijke beschrijving van je bevindingen ten aanzien van de tekst. 
5 Beschrijf ten slotte in minimaal één pagina A4 hoe jouw eigen wenselijke methode van 

werken eruitziet.  
 
Opdracht 5.10 Inventarisatie van betekenissen van zelfregulering 
 
Studenten schrijven op opplakbare briefjes telkens één betekenis op van wat zijzelf verstaan 
onder zelfregulering. Als ze een aantal briefjes hebben geschreven, begint één persoon zijn 
briefje of briefjes op het bord te plakken. Daarna volgt een ander en vervolgens een derde. 
Gevraagd wordt de briefjes zo op het bord te plakken, dat er in de punten mogelijk een 
bepaald patroon ontstaat. 
 
Als iedereen zijn briefjes heeft opgehangen, ga je de betekenissen op het bord vergelijken 
met de drie verschillende betekenissen van zelfregulering, zoals die uit de drie modellen 
naar voren zijn gekomen (zie C 3a in het Schematisch overzicht van kenmerken aan het begin 
van deze paragraaf).  

• Wat valt jullie op in deze vergelijking?  
• In hoeverre hebben we oog voor elk van de drie werelden (zie het 

driewereldenschema in het studieboek, figuur 5.1)? 
• Verhelder elke ‘wereld’ met een voorbeeldsituatie uit eigen ervaringen. 
• Welke misverstanden komen naar voren, als je de betekenissen vergelijkt met 

Donkers’ opvatting van zelfregulering? Denk aan misverstanden als: 
a dat zelfregulering betekent dat je niet afhankelijk bent van je omgeving; 
b dat al het handelen van mensen bewust gestuurd zou (moeten) verlopen; 
c dat zelfregulering alleen betrekking zou hebben op het besturen van zichzelf en niet 

ook van toepassing is op het besturen van de omgeving; 
d dat zelfregulering slechts een methodisch proces zou zijn, vergelijkbaar met 

begrippen als zelfwerkzaamheid en zelfmanagement, en geen inhoudelijk 
verschijnsel.  

 
Opdracht 5.11 Voorbeeld Debbie 
 
Een verhaal uit het leven van Debbie 
Als Debbie wakker wordt, denkt ze aan de presentatie die ze vanmorgen voor een grote 
groep studenten en enkele docenten moet houden. Terwijl ze zich doucht en aankleedt, 
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herhaalt ze voor zichzelf de punten die ze naar voren wil brengen. Ze betrapt zichzelf erop dat 
ze te snel van het ene onderwerp naar het andere overgaat en maakt in gedachten voor 
zichzelf een notitie om in het middengedeelte wat langzamer te praten, zodat ze niets 
overslaat. Voor de twintigste keer herhaalt zij de logica van wat ze wil gaan zeggen, daarbij 
lettend op fouten en zwakke plekken. Ze wil haar presentatie perfect doen om een goede 
indruk te maken. Mogelijk vergroot dit ook haar kans om in de nabije toekomst een baan als 
docent op deze school te krijgen. Debbie heeft gepland welke kleren ze aantrekt om een 
goede indruk te maken. Het laatste dat ze doet, voordat ze de deur uitgaat, is in de spiegel 
van de hal controleren of ze er inderdaad fatsoenlijk uitziet. Ze herschikt nog een beetje het 
haar en vertrekt. Als ze de deur openmaakt, controleert ze in gedachten nog wat ze vandaag 
bij zich moet hebben – notities voor haar presentatie, geld, portemonnee, sleutels , en – oh ja 
– de foto’s die ze aan Susan zou laten zien. Ze grijpt naar de foto’s, controleert nog even of ze 
de deur goed heeft dichtgedaan, kijkt of er genoeg benzine in de auto zit en rijdt weg. Ze 
komt op tijd bij de school aan. Debbie voelt er zich goed bij. Alles loopt precies zoals zij het 
wil. 
 
Beantwoord de volgende vragen. 
1 Waar zien jullie relaties met het thema zelfregulering? 
2 Waar in de casus herken je elk van de drie werelden (zie figuur 5.1 in het boek)? 
3 Welke kritische vragen zou je vanuit het competentiemodel van Donkers kunnen stellen 

bij dit verhaal van Debbie? 
 
Opdracht 5.12 Analyse van het zelfregulerend vermogen 

 
Maak met behulp van de negen basiscompetenties van veranderen (zie figuur 5.2 van het 
boek ‘Veranderen in meervoud’) een analyse van het zelfregulerend vermogen van jezelf als 
aankomend professional of van een andere persoon, groep of organisatie waar je uit eigen 
ervaring veel informatie over hebt. Je kunt het functioneren van jezelf, een ander of een 
organisatie in zijn algemeenheid onderzoeken. Je kunt je onderzoek ook toespitsen op één 
bepaald aspect van het functioneren dat jij interessant vindt om eens nader te bestuderen. 

 
Voer de analyse uit aan de hand van de volgende punten. 

  
1 Beschrijf datgene wat je gaat onderzoeken. 

 
2 Ga bij elke basiscompetentie (zie figuur 5.2) in op de volgende drie punten:  

a Beschrijf twee sterke punten en twee zwakke punten in het functioneren.  
b Illustreer één sterk of zwak punt met een duidelijke voorbeeldsituatie (concreet naar 

tijd, plaats, omstandigheden, acties en activiteiten) uit je eigen ervaringen. Lever een 
concreet bewijs van het kunnen. 

c Beschrijf en onderbouw één advies dat je jezelf of ander of de organisatie zou kunnen 
geven ter versterking van het zelfregulerend vermogen. Verwijs in je onderbouwing 
uitdrukkelijk naar begrippen en inzichten uit de literatuur. 

 
3 Trek ten slotte je conclusies naar de zinvolheid van een dergelijke reflectie vanuit de 

verandertheorie van Donkers. 
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Opdracht 5.13 Reflectie op je zelfregulerend vermogen als studerende  
 
Laat studenten elkaar in drietallen bevragen op de negen competenties van het 
reflectiemodel. Het gaat om het doelmatig uitvoeren van de taken die je als student van de 
school krijgt opgedragen: colleges voorbereiden, present zijn in colleges, actief deelnemen 
aan colleges, eigen leervragen en leerdoelen formuleren, individuele opdrachten maken, 
werken in subgroepen, tentamens voorbereiden en dergelijke. 
Wat zijn bij elke basiscompetentie de sterke punten in de taakuitvoering van de student en 
waar liggen de zwakke punten? 
 
De ene student is interviewer, de andere is geïnterviewde en de derde is notulist. Als er 
voldoende tijd is, kan rolwisseling plaatsvinden. 
De interviewer loopt elk van de negen basiscompetenties van veranderen langs en stelt bij 
elke competentie een of meer vragen.  
De notulist schrijft op wat de geïnterviewde bij elke competentie aan sterke punten en aan 
zwakke punten noemt. 
 
Als alle basiscompetenties aan bod zijn geweest, geeft de notulist een samenvatting op de 
drie kerngebieden van zelfregulering: 
1 Waar liggen de sterke en de zwakke punten op het gebied van cognitieve zelfregulering? 
2 Waar liggen de sterke en de zwakke punten op het gebied van de intrapersoonlijke 

zelfregulering? 
3 Waar liggen de sterke en zwakke punten op het gebied van de sociale of intermenselijke 

zelfregulering? 
 
Gecontroleerd wordt of de notulist een goede samenvatting heeft gemaakt. De 
samenvatting wordt zo nodig verbeterd en aangevuld.  
De notulist levert dit verslag bij de docent ter beoordeling in. 
 
Opdracht 5.14 Oefening in empowerment 

 
Voer een rollenspel met behulp van een casus uit de sociale interventie. 
  
Verdeel de rollen: werker, cliënt en observatoren.  
De werker heeft als opdracht om het zelfregulerend vermogen van de cliënt aan te spreken 
en zo mogelijk te versterken. 
De cliënt heeft als taak om zich zo goed mogelijk te verplaatsen in de rol als cliënt. 
De observatoren verdelen de negen basiscompetenties van veranderen onder elkaar. Daarna 
bereidt iedere observator zich voor door observatiepunten op te schrijven bij de 
basiscompetenties. 
 
In de nabespreking van het rollenspel wordt per competentie ingegaan op de handelwijze 
van de helper. Conclusies worden getrokken naar de competentie van de helper – sterke en 
zwakke punten – om het zelfregulerend vermogen van deze cliënt aan te spreken en te 
versterken. Mogelijk kan de helper zelf de bevindingen doortrekken naar zijn ‘habitus’ als 
aankomende sociale professional. 
 



81 
 

Opdracht 5.15 Analyse van casus ‘Projectbureau Stedelijke Vernieuwing’ 
 
Verhaal van de projectleider Sociale Wijkaanpak 
 
Er heerst bij ons op het bureau het idee van Wij zijn de beste en de rest snapt er niets van. 
Dit idee leeft vooral bij de projectontwikkelaars. Gedeeltelijk wordt dit ‘opschepperig 
gedrag’ door de andere leden van het projectbureau overgenomen om binnen deze wereld 
overeind te kunnen blijven. Dit gedrag heeft een negatieve invloed op onze relaties naar de 
buitenwereld. De gemeentelijke organisatie wordt door ons vaak beschreven als burgerlijk, 
soms dom, en in ieder geval bureaucratisch, ambtelijk. De organisatie voelt dat ook. Ze vindt 
ons als projectbureau arrogant en egocentrisch. Bedenkelijk vind ik dat het projectbureau 
soms met deze beschrijving koketteert. 
 
Er leeft binnen het projectbureau waar ik werk, het idee dat de politieke omgeving door ons 
moeilijk te beïnvloeden valt. We kunnen niet anders, want we zitten nu eenmaal in een 
politiek gestuurde organisatie, zegt de projectmanager. De veranderingen die de politiek 
wenst, moeten wij uitvoeren. Daar zijn we ook sterk in. Dat zeggen we vaak ook openlijk 
tegen elkaar. 
Knelpunten en zaken die minder goed lopen, komen bij ons vooral in het roddelcircuit 
terecht. Zo heb ik regelmatig een aanvaring met een collega over de procesaansturing. Die 
aanvaring heeft vooral te maken met karakterverschillen tussen ons. Omdat dit niet 
benoemd kan worden, putten we ons uit in afspraken over procedures, planning enzovoort, 
wat natuurlijk niet helpt. Kritiek uiten ligt bij ons gevoelig. De manager is van mening dat 
alleen consensus en conflictvermijding bijdragen tot een goed resultaat. Dat geldt ook voor 
uitspreken van geschillen naar de gemeenteorganisatie. Dat is ‘not done’. 
 
De projectmanager is de personificatie van het bureau, het begin, het einde, de God. Al het 
goede van het bureau komt dus van hem. Hij managet niet alleen het resultaat van het 
projectbureau, maar ook onze vaardigheden. Als ik iets goed doe, komt dat bijvoorbeeld 
omdat hij mijn vaardigheden goed heeft ingeschat. Het vervelende is dat, als iets niet goed 
gaat, het voor rekening is van de medewerker (de gewenste eigen verantwoordelijkheid). 
Dat moet ook, want de projectmanager mag geen fouten maken. 
 
Voor gevoelens van de projectleden zelf is weinig ruimte, wel voor gevoelens van derden. 
Uitingen van kwaadheid, machteloosheid enzovoort komen wel voor, maar er wordt altijd 
een excuus verwacht voor dit irrationele gedrag. Gevoelens komen ter sprake, omdat ze in 
een bepaald proces de beslissing kunnen verstoren. Emoties worden altijd negatief geduid. 
Gisteren zei iemand tegen Jannie: Jannie, je begint altijd wat emotioneel en dan pas 
rationeel. Daar zijn techneuten huiverig voor. 
 
Binnen het bureau heb ik zelf een beetje de rol als clown. Gedeeltelijk omdat ik humor 
noodzakelijk vindt, maar vooral omdat ik de enige vertegenwoordiger van de ‘zachte’ sector 
ben. De groep vindt irrationele processen/onderwerpen lastig en legt ze bij mij neer. Ik 
gebruik dan humor om het bespreekbaar te maken. 
Het onderscheid tussen communicatie intern en extern is groot. Je ziet dat bijvoorbeeld in 
het oplossen van conflicten. Intern wordt verwacht dat alles door de medewerker zelf wordt 
opgelost, ook conflicten met derden. De manager houdt niet van conflicten en wil er 
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eigenlijk niet mee lastig gevallen worden. Tegengesteld aan deze ‘laissez faire’ houding, is de 
reactie op problemen met externen. Daar reageren we vaak direct en directief op. 
Gedeeltelijk komt dat door de sturing van de politiek, gedeeltelijk omdat daarbij wordt 
ingeschat dat voortduring van het conflict negatief werkt op de (resultaten van) het 
projectbureau. Met name conflicten met burgers of tussen burgers onderling dienen direct 
door het projectbureau te worden opgelost. En wanneer ik in een interne vergadering vertel 
dat er tussen groepen bewoners een conflict is ontstaan en dat er geruchten zijn dat dit 
conflict langs etnische lijnen loopt, wordt daar genuanceerd op gereageerd.  
 
De opdracht is om deze casus te analyseren vanuit het reflectiemodel met negen 
basiscompetenties. 
 
Opdracht 5.16 Wat is de betekenis van een uitspraak? 
 
De betekenis van een uitspraak of taalhandeling kan worden uitgelegd in termen van het 
driewereldenschema (zie figuur 5.1 in het studieboek). 
  
Opdracht: pas het driewereldenschema toe op de betekenis van een uitspraak. 
 
1 Kies een bepaalde uitspraak en schrijf deze op. Bijvoorbeeld: ’Die twee mensen zijn wel 

echt verliefd op elkaar’. 
 

2 Vraag je af wat de betekenis is van deze uitspraak als je kijkt naar elk van de drie 
werelden. Werk deze drie betekenissen duidelijk uit. Geef er in je uitleg blijk van dat je 
het driewereldenschema hebt begrepen. 
 

3 Trek ten slotte je conclusie naar de waarheidsopvattingen in de drie werelden en breng 
deze in verband met de waarheidsopvattingen in de drie veranderkundige modellen. 
 

Opdracht 5.17 Analyse van de drie werelden in een interviewscène 
 

Belangrijk is het om nauwkeurig te leren luisteren naar wat de cliënt precies zegt.  
Herschrijf de onderstaande tekstscène in termen van zelfregulering.  
 
Geef antwoord op de volgende drie vragen: 
1 Hoe maakt Inge hier haar keuze voor een doelrichting in haar handelen? 
2 Waar herken je een interne tegenstrijdigheid tussen delen van het zelf? 
3 Hoe verloopt het proces van externe afstemming tussen Inge en haar omgeving? 
 
Schrijf je hele analyse letterlijk uit op papier.     
 

Interviewer: ‘Hoe bent u bij deze instelling terechtgekomen?’ 
Inge: ‘De huisarts heeft me verwezen naar het maatschappelijk werk. Ik wou daar eigenlijk niet 
naar toe, omdat ik zelf wel dacht te weten wat er was: mijn vader en moeder waren gestorven. 
En toen, op aandringen van hem, na vijf maanden, toen dacht ik: “Nou ja, ik heb niets te verlie-
zen. Laat ik maar één keertje gaan”. En zodoende ben ik daar terechtgekomen'. 
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Enkele thuis gemaakte analyses kunnen in de groep worden voorgelezen.  
Op deze manier kan worden geleerd om nauwkeurig vanuit het begrip zelfregulering te 
luisteren naar wat de cliënt vertelt. 
 
Opdracht 5.18 Analyseopdracht: scènes analyseren in termen van veranderen 
 
De bedoeling van de analyse is om praktijkverhalen te lezen, te begrijpen en uit te leggen in 
termen van veranderen. De vraagstelling is dus: hoe in te grijpen in persoon-en-situatie 
teneinde een bepaalde waarde (doel) te realiseren? 
  
Blijf daarbij zo trouw mogelijk aan de tekst. Dit betekent in eerste instantie dat je moet 
uitgaan van het perspectief van degene die aan het woord is. Van daaruit ken je labels toe 
aan datgene wat mensen vertellen. Dit labelen is geen mechanisch uit te voeren proces. Het 
vraagt om interpretatie van jouw kant als kwalitatief onderzoeker. Het enkel zoeken naar 
herkenbare woorden in de tekst is belangrijk, maar niet voldoende. Het zoeken naar 
woorden en de betekenis ervan vraagt ook om het goed in de gaten houden van de context 
waarin door die persoon iets wordt beweerd.  
Belangrijk is dat de interpretatie zorgvuldig wordt verantwoord en in de tekst zelf wordt 
aangewezen.  
 
Hoe gaan we te werk? 
 
De vraag ‘Hoe in te grijpen in persoon-en-situatie teneinde een bepaalde waarde te 
realiseren?’ verwijst naar: 

• personen die in een bepaalde situatie zoals zij die ervaren iets praktisch doen; 
• teneinde een bepaalde waarde (doel, intentie of belang) te realiseren; 
• in relatie tot zichzelf (eigen persoon) en tot de omgeving (sociaal systeem). 

 
We gaan nu aan de hand van enkele scènes uit de interviews labels formuleren en een korte 
analyse geven op basis van de hiervoor genoemde drie punten. 
 
Stel jezelf bij iedere scène de volgende vijf vragen: 
  
1 Om wat voor soort werkwoorden van de betrokkene(n) gaat het hier? Waar spreekt een 

persoon (of meerdere personen) zich in de actieve vorm (niet in de lijdende vorm) uit 
over zijn handelen in de eerste persoon enkelvoud of meervoud, met of zonder object? 
Bijvoorbeeld: ik sla hem, wij lachen, ik loop, wij vinden iets enzovoort. Ervaring vatten we 
op als de combinatie van een cognitie en een emotie in de context van een bepaalde 
situatie. Dus: wat speelt zich af op de volgende drie niveaus: 

• Cognitief: denk aan werkwoorden als waarnemen, inschatten, uitleggen, 
verklaren, denken, weten, kiezen, vinden. Het werkwoord ‘kunnen’ zien we als 
cognitief handelen. Het zegt iets over de inschatting van de mogelijkheden van 
zichzelf of van de omgeving.  

• Emotioneel- motivationeel: denk aan werkwoorden als voelen, behoefte hebben, 
willen, zin hebben en verlangen. 
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• Gedrag: wat doet de betrokkene met die ervaring? Kijk nu naar wat de 
betrokkene zegt over zijn gedrag in die bepaalde situatie: wat deed hij of zij met 
zijn ervaring in de praktijk? Misschien doet hij of zij er ook niets mee. 

 
2 Op welke waarde is zijn (of hun) handelen gericht? Kijken we naar de betekenis van het 

handelen vanuit degene die handelt. Wat is de intentie, het doel, het motief of het 
belang waarop de betrokkene in deze scène is gericht? 
 

3 Wat is de betekenis van het handelen, als je kijkt: 
a Naar de persoon zelf: hoe verhoudt het handelen zich tot de mens zelf? 
b Naar de omgeving: hoe verhoudt het handelen zich tot de omgeving? 
 

4 Welke handelingslabels ken ik nu toe aan deze scène? Probeer de labels zo goed mogelijk 
te laten voldoen aan wat er in de scène wordt gezegd en in wat relevant is in het kader 
van de vraagstelling. 
 

5 Welke mogelijke omgevingscondities ter ‘versterking van de zelfregulering’ komen hier 
naar voren? Welke conditielabels zou jij daarom aan deze scène toekennen?  

 
Soms zal niet helder zijn in welke categorie een handelingssituatie moet worden ingedeeld. Dit 
kan bijvoorbeeld zijn, omdat de betrokkene te weinig over de situatie vertelt. Vul bij twijfel of 
een bepaald label nu wel of niet in een bepaalde categorie past ‘weet niet’ in. De wel ingevulde 
labels zijn dan in ieder geval aannemelijk te maken. 
 
Voorbeeldscènes ter analyse 
 
Debbie 
Zie verhaal van Debbie in opdracht 5.11. 

 
Wilma, maatschappelijk werkster 
Een maatschappelijk werkster vertelt: 
 
Tijdens de lunch vertelde ik mijn collega’s het volgende verhaal over een cliënt waar ik voor 
de tweede keer naartoe was geweest.  
‘Mijnheer is veertien jaar weduwnaar. Onderweg naar het graf van zijn vrouw is hij van zijn 
fiets gevallen en heeft hij zijn heup gebroken. Hij is helemaal ontredderd en verdrietig. Ik 
was aan zijn bed gaan zitten. Toen ik kwam, had hij alleen maar geknikt. Hij zat droevig voor 
zich uit te kijken en zei wel tien keer achter elkaar “Ja … Ja … Ja.…” Ik was stil en heb af en 
toe ook maar “Ja… Ja…” gemompeld. Op een gegeven ogenblik heb ik gezegd: “Ik zie dat u 
erg verdrietig bent.” De man begon toen verschrikkelijk te huilen. 
Mijn collega, José, reageerde: “Zie, dat is dus de ontladingsmethode van De Mönnink.” Ik 
was verbijsterd. Ik had het gevoel alleen maar present te zijn geweest bij het ontzettende 
verdriet van die man. Ik heb geen methode toegepast. Ik vind het ongepast om op deze 
manier te omschrijven wat ik bij die man heb gedaan.’ 
 
Guus, opbouwwerker 
Uit: Interview van Roel Bax, CMV-onderzoek ‘Analyse werksituaties’.  
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De casus gaat over de foto van Volkel. Guus heeft met de dorpsraad in een periode van 
anderhalf à twee jaar een bewonersplan gemaakt over hoe de bewoners tegen hun eigen 
dorp aankijken, hoe ze het waarderen en wat er in hun ogen zou mogen veranderen om het 
tot een betere leefomgeving te maken. De vraag was: ‘Wat was in jouw aanpak vooral 
effectief voor het bereiken van je resultaten?’ 
Guus antwoordt: ‘Negatief, zie ik nu… Voortschrijdend inzicht heet dat… In Volkel ben ik 
degene geweest die het uiteindelijke bewonersplan, het stukje papier, van voor tot achter 
geschreven heeft. Omdat zij zeiden, en wij dat hier eigenlijk met zijn allen ook wel vonden, 
dat dat veel te ingewikkeld was om dat door een paar drukke mensen in hun vrije tijd te 
laten doen, te veelomvattend was. Nu heb ik gezien dat, bij het bewonersplan dat nú 
gemaakt wordt… Dat bewonersplan heeft iemand geschreven… Daar zitten wel allerlei 
fouten in, qua taal of qua stijl of qua opbouw en rangschikking van informatie en zo. Maar 
als het gaat om het daadwerkelijk realiseren van het eigen doel, heeft hij er dus meer aan 
gehad. Hij heeft een poging gedaan en wordt daarna geholpen. Dat stuk, best een cruciaal 
stuk in het hele proces, heb ik toen in Volkel helemaal naar me toe getrokken. Als het dan 
gaat om het werken aan versterking van hun eigen competentie, dan is het een slechte 
interventie geweest.’ 
 
Reinier, manager school  
Uit: Interview met zorgmanager van de school. Vmbo-onderzoek naar zelfregulatie van 
agressie 
 
‘Ik kan niet zeggen dat er op school aandacht is voor de verschillende rollen. Je bent hier 
docent. Die rol speel je. Daar word je op afgerekend. De school besteedt dus geen aandacht 
aan de andere sociale rollen die de docent buiten de school vervult. De docent moet zijn 
competenties in dienst stellen van de doelstelling van de school. Die mag er allerlei andere 
ideeën op nahouden, maar daar wordt hij op afgerekend. Hij zal zich moeten aanpassen aan 
de school. Maar daar moet hij natuurlijk wel over kunnen praten. Dat is de taak van de 
teamleider. Die is verantwoordelijk voor een stuk personeelszorg om daar iets mee te doen.’ 
 
Opdracht 5.19 Essay over empowering van instellingen door de inspectie 
 
Meer dan protocollen 
 
Begin 2006 doodde een moeder met psychiatrische problemen haar dochtertje van zeven. 
Klachten van de oom van het meisje bij Bureau Jeugdzorg en de GGZ daarna werden 
ongegrond verklaard. Nadat de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg gezamenlijk over 
het handelen van beide instellingen rapporteerden, diende de oom ook over beide 
inspecties klachten in en kreeg weer geen gelijk. Bij de minister van Jeugd en Gezin kon hij 
daarna evenmin zijn gram halen. Ten slotte deed hij zijn beklag bij de Nationale 
Ombudsman, en zowaar: deze gaf hem op vrijwel alle punten gelijk. Leerzaam! 
 
De GGZ en BJZ hadden voor fouten in de overdracht tegenstrijdige verklaringen. De 
inspecties schreven dat de toedracht niet vastgesteld kon worden en dat zij niet nalatig 
gehandeld hadden. 
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De Ombudsman oordeelde vernietigend over beide instellingen én over de inspecties. Enkele 
citaten (rapport 2008/005): 
 
‘Het vereiste van rechtszekerheid houdt onder meer in dat gerechtvaardigde verwachtingen 
van burgers en organisaties jegens bestuursorganen door die bestuursorganen worden 
gehonoreerd’. 
‘De NO is van mening dat de inspectie haar taak in dit geval te beperkt heeft opgevat en 
meer moeite had kunnen doen om te proberen te achterhalen hoe de informatie-uitwisseling 
tussen de instanties had plaatsgevonden. Zij heeft zich weliswaar aan de wettelijke regels 
gehouden, maar had naar het oordeel van de NO in dit geval meer behoren te doen. Hiermee 
is gehandeld in strijd met het vereiste van rechtszekerheid.’  
 
De inspecties hadden volgens de Ombudsman behalve instellingsrapportages bestuderen, 
ook medewerkers moeten spreken en informatie moeten gebruiken van de klager, zonder 
daarmee aan klachtbehandeling te doen.  
 
Ook de communicatie krijgt ervan langs: ‘De Inspectie Jeugdzorg leek niet in staat om in haar 
brieven een kort en duidelijk antwoord te geven op de vragen van verzoeker.’ De inspectie 
‘bleef keer op keer omslachtig haar taak beschrijven, zonder rechtstreeks in te gaan op de 
vragen (…).’ 
 
Bij alle innovaties van Richtlijnen Signaleringsroutes en Bestuursgesprekken lopen ook wij 
kans dat ooit niet meer gezegd wordt ‘Goed dat er een inspectie is’, maar: ‘Goed dat er een 
Ombudsman is’.  
 
Nog eentje: 
‘Er is meer van belang dan de protocollen te volgen en in dat kader informatie te 
verstrekken.’  
 
Bron: Bert de Vries ‘Wikken en wegen. Meer dan protocollen’, 2008 
 
De opdracht bij deze casus luidt: 
Schrijf een essay over de vraag hoe de inspectie zou kunnen bijdragen aan versterking van 
het zelfregulerend vermogen van instellingen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn 
en verwerk daarin de visie van Bert de Vries. Wat moet de inspectie vooral wél doen en wat 
moet ze vooral níet doen? Waar liggen volgens jouw kritische grenskwesties? 
 
Geef er blijk van dat je het competentiemodel (figuur 5.2) kunt toepassen op het niveau van 
organisatieverandering.  
 
Opdracht 5.20 Toepassing van reflectiemodel op de onderwijsbegeleidingsdienst 
 
Ik ben senior adviseur bij een grote onderwijsbegeleidingsdienst. Ik ben een generalist. Ik 
ben inhoudelijk projectleider van meerjarige onderwijsprojecten. Daarnaast begeleid ik 
procesmatig en inhoudelijk directies en schoolteams bij het maken van verbeterplannen en 
verbeteracties. 
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Mijn casus betreft een goedlopende en goed presterende, wat ouderwetse basisschool van 
meer dan 400 leerlingen (met zo’n 40 personeelsleden), waarvan de directeur grote 
problemen heeft met haar positie. Er is sprake van een ‘cultuur van negatieve uitingen’ 
waarbij openlijk door teamleden aan het gezag van de directeur wordt getornd. Het team 
bevat veel oudere leerkrachten waarvan een deel de komende jaren met pensioen zal gaan. 
Het is een honkvast team. Leerkrachten zitten er al jaren. Ze zijn koning in eigen klas en 
opereren ook als team autonoom. Ook externe begeleiding en ondersteuning worden 
moeizaam geaccepteerd. De directeur is nu een jaar in functie. Daarvoor was zij zes jaar 
adjunct op deze school. Zij heeft sinds een half jaar een jonge mannelijke adjunct die haar 
sterk ondersteunt en wel goed valt bij het team. Deze adjunct heeft een dergelijke situatie 
elders eerder aan den lijve ondervonden en stelt, dat hij ‘zo’n vuig afbraakspel’ zich nooit 
meer zal laten gebeuren.  
De vorige, mannelijke, directeur was populair bij het team, want hij zat ook zo’n dertig jaar 
op deze school. Hij ‘liet zijn team met rust’ en stak veel energie in creatieve, leuke 
activiteiten. Hij is op eigen initiatief nog een half jaar na zijn pensionering gebleven om de 
nieuwe directrice ‘in te werken’. 
 
Het schoolbestuur heeft na klachten van de directie een bureau in de arm genomen om de 
communicatie in het team aan te pakken. Zelf begeleid ik op dit moment de directie bij een 
aantal verbeteractiviteiten. Een jaar geleden heb ik een kleine klus gedaan voor de toen 
startende directrice. Zij kende mij van een vorige school. Zij gaf aan de ambitie te hebben 
een meer eigentijdse school te maken en de professionele deskundigheid van het team op 
peil te brengen. Ik heb haar toen geadviseerd samen met het team/werkgroep hierop een 
visie te ontwikkelen en expliciet te werken vanuit datgene dat al gebeurde. De directrice 
heeft het advies niet opgevolgd, ‘te druk’. Ikzelf was dit advies allang weer vergeten, toen ik 
gevraagd werd voor de nieuwe inzet. De directie refereerde er nu aan en wil samen met de 
adjunct graag ondersteuning van mij. 
 
De opdracht luidt:  
Kijk vanuit elk van de drie perspectieven in het reflectiemodel (figuur 5.2 in het studieboek) 
naar deze casus en geef de adviseur van hieruit enkele aandachtspunten mee ter 
overweging. Zorg dat je de aandachtspunten die je meegeeft goed onderbouwt. 
 
Opdracht 5.21 Essay over jouw veranderkundige benadering 
 
Schrijf een essay of een artikel voor een tijdschrift over jouw eigen veranderkundige 
benadering. Maak daarbij gebruik van het boek ‘Veranderen in meervoud’ van Gerard 
Donkers. 
 

• Vertrek vanuit een actuele vraag- of probleemstelling. 
• Start vervolgens met een casus uit je eigen ervaringen. 
• Ga daarna in op jouw visie op de drie veranderkundige modellen en op de 

voorgestelde integratieve theorie van veranderen. 
• Besluit met een bondige samenvatting van je benadering. 
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Opdracht 5.22 Terugblik op je procesboek 
 
In de loop van de bestudering van het boek heb je voor jezelf een procesboek bijgehouden. 
Daarin heb je je ervaringen beschreven bij de verschillende hoofdstukken van het boek. 
Blik nu kritisch terug op je eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Doe dit aan de 
hand van de volgende vragen: 
1 Hoe heb jij dit programma en het werken aan je procesboek ervaren?  
2 Welke ontwikkelingen zie jij in je kennis, je vaardigheden en je houding als aankomende 

sociale professional? 
3 In welke mate heb jij de doelen van dit programma gerealiseerd? Ga in op de doelen 

zoals die staan geformuleerd aan het begin van de verschillende hoofdstukken in dit 
werkboek. 

4 Hoe wil je nu verder gaan met de ontwikkeling van je professionaliteit? Wat zijn je 
voornemens in deze? 

 
Bespreek je terugblik met de andere studenten uit je leergroep. 
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Dit Werkboek veranderen bevat programma-aanwijzingen en verwerkingsopdrachten bij elk 
hoofdstuk van het boek Veranderen in meervoud (2012) van Gerard Donkers. Het werkboek is 
bedoeld voor studenten en docenten in het hoger onderwijs. Het dient ter ondersteuning bij 
het bestuderen en behandelen van het genoemde studieboek in de propedeuse of in latere 
jaren van de opleiding. 
 
In de opdrachten wordt studenten gevraagd om te reflecteren op het eigen veranderkundig 
handelen in alledaagse situaties en op hun handelen in situaties waarin zij als aankomend 
professional opereren, bijvoorbeeld tijdens hun stage. De oefeningen zijn gericht op versterking 
van de eigen verandercompetenties van studenten en op hun competenties om als 
(toekomstig) professional het verandervermogen van cliënten en cliëntsystemen aan te 
spreken en te versterken. 
 
Als docent valt te overwegen om naast het genoemde studieboek Veranderen in meervoud ook 
dit werkboek aan studenten voor te schrijven. Onder begeleiding van een docent/coach kunnen 
de studenten in een wat kleinere leergroep dan vrij zelfstandig een selectie uit de opdrachten 
maken en ze in de groep, liefst in hun eigen tempo, met elkaar verwerken. 
 
In de opdrachten wordt voorgesteld om te werken met een procesboek. Dat is een soort 
dagboek waarin je als student van week tot week onder woorden brengt wat je al studerende, 
denkende en pratende over sociale veranderkunde hebt geleerd. Steeds wordt gevraagd om de 
stof met je eigen ervaringen in verbinding te brengen. Niemand hoeft jouw procesboek te 
lezen, behalve de beoordelende docent. Als student bepaal jij zelf wat je uit je procesboek in de 
leergroep inbrengt. Belangrijk is wel om dat wat je in je procesboek hebt opgeschreven zo veel 
mogelijk met andere studenten te delen en te bespreken. Dat past immers bij de 
sociaalconstructieve visie op veranderen die in het studieboek als vertrekpunt is genomen. 
 
Charles Taylor schreef in zijn boek Multiculturalisme (1994): 
‘Het ontdekken van je eigen identiteit is geen solitaire aangelegenheid, maar geschiedt door 
de dialoog met de ander’.  
 
De opdrachten in dit werkboek zijn afkomstig van didactische ervaringen van hbo-docenten bij 
het behandelen van Donkers’ boeken.   
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