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Systeemgericht werken brengt een andere manier van kijken met zich 
mee. Je richt je als hulpverlener niet op mogelijke oorzaken, maar kijkt 
naar de situatie als geheel. Alle betrokkenen ervaren een situatie op hun 
eigen manier. Bij een systeemgerichte aanpak aanvaard en legitimeer 
je die verschillende zienswijzen. Zo draag je bij aan onderling begrip en 
samenwerking. 

In deel I wordt de theorie behandeld: psychologische stromingen, de 
algemene systeemtheorie, communicatie, structuur in systemen,  
intergenerationele overdracht, en ervaringen en betekenisgeving.  
Hierbij is aandacht voor de sociaal-maatschappelijke context, filosofische 
achtergronden, ethiek, diversiteit, onderzoek, verzamelen van gegevens en 
toepassing in de praktijk. Studenten worden, door middel van verschillende 
invalshoeken en tools, geprikkeld op onderzoek uit te gaan in zichzelf en in 
hun omgeving. 
In deel II laten professionals aan de hand van een case zien hoe systeem-
gericht werken er in de praktijk uitziet.

Op de website bij dit boek www.systeemgerichtwerkeninsocialeberoepen.nl 
vind je onder andere video’s, achtergrondinformatie, individuele opdrachten 
en groepsopdrachten.

Systeemgericht werken in sociale beroepen is geschreven voor studenten 
toegepaste psychologie, social work en pedagogiek. Het boek is ook geschikt 
voor professionals die meer over systeemgericht werken willen weten. 

Sandra van Mameren-Broers werkt voor diverse hbo-onderwijsinstellingen. 
Ze is klinisch- en gezondheidspsycholoog en ervaringsdeskundige, deed 
wetenschappelijk onderzoek en volgde een intuïtieve opleiding. 
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Voorwoord

Het voorwoord van een boek wordt meestal als laatste geschreven, ook in dit 
geval. De afgelopen anderhalf jaar zijn meerdere mensen aan de slag geweest 
om dit boek te laten verschijnen en ik ben daar één van. Mijn naam staat op 
de voorkant omdat ik het meeste werk heb verricht, maar zonder de input van 
anderen was het zeker niet gelukt.

Uitgever Marc Appels kwam via LinkedIn met mij in contact toen hij overwoog 
een uitgave over systeemgericht werken te maken. Uit ons gesprek ontstond 
het idee om een publicatieplan te maken. De reacties hierop van docenten uit 
het hoger onderwijs waren zeer positief. Sommige docenten gaven ook inhou-
delijke tips en wensen mee en een van hen (Karin van Assen) is zelfs inhoude-
lijk bij het boek betrokken geweest. Een docent gaf aan dat het prettig zou zijn 
als het boek niet alleen over problemen zou gaan, maar ook over kwaliteiten 
en ‘gezond’ gedrag. Anderen noemden onderwerpen zoals houdingsaspecten, 
empowerment en diversiteit. Verder was er behoefte aan activerend lesmate-
riaal. Al die suggesties hebben we dankbaar ter harte genomen. Er zijn sociale 
initiatieven en vrijwilligersprojecten beschreven en houdingsaspecten komen 
op meerdere plaatsen terug (cliëntgericht, dialoog, meerzijdige partijdigheid, 
niet-weten-houding). Verder is er aandacht voor herstelgericht werken, contex-
tueel werken, oplossingsgericht werken, kruispuntdenken en beschermjassen. 
Ook hoort bij dit boek een uitgebreide website met video’s, achtergrondinfor-
matie, een begrippentrainer en heel veel verschillende soorten opdrachten. 
Op twee punten waren de meningen verdeeld en hebben we zelf een afwe-
ging gemaakt: wel een hoofdstuk over psychologische stromingen (inclusief 
oplossingsgerichte en positieve psychologie), maar geen apart hoofdstuk over 
groepsdynamica. Een aantal belangrijke onderwerpen uit de groepsdynamica 
(zoals rollen en posities, regels en normen, subgroepen en groepsontwikkeling) 
zijn wel verwerkt in het hoofdstuk ‘Structuur’.

Het boek is bedoeld voor drie opleidingen: Social work, Toegepaste psychologie 
en Pedagogiek. Als docent kom ik studenten uit deze drie opleidingen tegen 
en daarbij vallen mij verschillen op. Studenten toegepaste psychologie stellen 
bijvoorbeeld vragen over hoe een bepaald probleem ontstaat. Ze horen graag 
voor welke theorieën welk bewijs is, hoe zeker we ervan zijn dat ze juist zijn. Bij 
studenten Social work is het soms oppassen dat de les niet wordt overgenomen 
met geëngageerde discussies over ervaringen in de praktijk. Ze winden zich 
soms op over het onrecht dat ze zien of de beperking van regels en organisaties. 
Theorie? O ja, daar gaat de toets over, we hadden les … In de opleiding Pedago-
giek leren studenten vanaf het begin om vanuit verschillende hoeken naar een 
situatie te kijken. Bijvoorbeeld vanuit het kind, de opvoeder, de leerkracht en 
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de pedagoog. Of vanuit een psychologische, pedagogische, sociologische, filo-
sofische of antropologische invalshoek. We wilden graag al deze studenten aan-
spreken en hebben daarom gekozen voor de huidige structuur: een theoretisch 
deel en een praktijkdeel met verbindingen daartussen. In kaders is aandacht 
voor filosofische achtergronden en sociologische invalshoeken. De voorbeelden 
hebben betrekking op verschillende doelgroepen en settings die bij de beroeps-
profielen van deze drie opleidingen passen. We verwachten hierdoor alle drie 
de doelgroepen aan te spreken.

Systeemdenken is eigenlijk meeromvattend dan we in dit boek vertellen. Onder 
andere op LinkedIn wisselen onderzoekers van uiteenlopende disciplines infor-
matie en inzichten uit om de implicaties ervan te ontrafelen. Wellicht komen 
vanuit die hoek inzichten en oplossingen voor zaken die we vanuit een weten-
schappelijk denkmodel niet kunnen verklaren, ook op het sociale vlak. Zoals 
ervaringen van synchroniciteit, ‘betekenisvol toeval’ of energetische principes 
die je tegenkomt in Aziatische visies op geneeskunde en die we hier als alterna-
tieve behandelmethoden zien. Misschien geeft het nieuwe inzichten in proces-
sen zoals creativiteit, inspiratie en bewustzijn. Het mooie van dit perspectief zit 
voor mij in het holistische, het kijken naar een geheel met het besef dat er altijd 
nog meer is dan je kunt zien. Mijn eigen ervaringen passen daarbij en wellicht 
zou je sommige medische problemen of probleemgedrag van kinderen in een 
drukke klas ook op die manier kunnen benaderen.

Mijn ervaring bij het schrijven was dat eerst allerlei persoonlijke aannamen op 
losse schroeven kwamen te staan, om vervolgens op een andere manier weer in 
elkaar te passen. Als je oorzaak en gevolg wegdenkt en beseft hoeveel er samen-
komt op elk moment, gaan heel andere dingen opvallen. Er ontstaan nieuwe 
vragen, waar je dan je eigen antwoord op zult moeten zoeken. Mij hielp het 
schrijven om ervaringen anders te duiden en de meerwaarde te zien van eigen-
schappen die ik daarvoor als een kwetsbaarheid zag. Zonder onzekerheid was 
er niet zoveel feedback verwerkt. Zonder grenzeloze belangstelling had ik niet 
maanden achtereen kunnen schrijven. Uiteindelijk komen heel veel factoren 
samen in een boek. Ik voel me dankbaar voor de bijzondere ontmoetingen en 
soms confronterende leerervaringen die dit boek mij bracht en heb er vertrou-
wen in dat het mag bijdragen aan het onderwijs, de beroepspraktijk en het wel-
zijn van de mensen die daarmee in aanraking komen.

Sandra van Mameren-Broers
mei 2018
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Inleiding

Systeemgericht werken is ‘in’. De omslag naar een participatiesamenleving 
geeft professionals een nieuwe rol, waarbij het activeren en verbinden van men-
sen met een ondersteuningsvraag en hun sociale omgeving centraal staan. Er 
is minder geld beschikbaar terwijl de problematiek waar we mee te maken heb-
ben, juist toeneemt. Je kunt dit zien als een verarming, maar ook als een kans. 
Want het is mogelijk om op een efficiënte manier ondersteuning te geven die 
zelfs beter werkt dan de aanpak die we gewend waren. Je kunt dat doen door 
gebruik te maken van de kracht van het systeem als geheel. In dit boek kun je 
lezen hoe je dat kunt doen.

Dit boek is in de eerste plaats geschreven voor hbo-studenten die een sociale 
opleiding volgen. De leerdoelen, voorbeelden en praktijktoepassingen sluiten 
met name aan bij de opleidingen hbo toegepaste psychologie, social work en 
pedagogiek. Maar in elk sociaal beroep kun je voordeel hebben van systeem-
gerichte kennis.

Systeemgericht werken

Systeemgericht werken houdt in dat je personen en situaties benadert als een 
samenhangend geheel. Gedrag ontstaat altijd binnen een context. Het is nooit 
helemaal te herleiden tot een enkele individuele factor. Elk mens is een systeem 
op zich, met een eigen aanleg, gevoelens en gedachten die samenhangen met 
ervaringen in het verleden en verwachtingen van de toekomst. Op elk moment 
is er interactie met de omgeving, zowel fysiek als sociaal. Binnen die omgeving 
heeft gedrag een betekenis. Daaromheen is er een wijdere context die bijvoor-
beeld de familie, de cultuur en de maatschappij als geheel omvat. Al die fac-
toren samen leiden tot een bepaalde reactie, die we eventueel als ‘probleem’ 
kunnen ervaren.

Niemand schuldig, samen verantwoordelijk

Bij een systeemgerichte aanpak ben je niet gericht op het vinden van oorzaken, 
maar op de interacties die het gedrag begrijpelijk maken. Daarbij is de beteke-
nis van het gedrag voor de betrokkenen van belang. Die hebben allemaal hun 
eigen beleving ervan, hun eigen verklaringen ervoor en hun eigen verwach-
tingen over de toekomst. Wat de een als oorzaak ziet, kan voor de ander een 
gevolg zijn. Als professional kun je al die zienswijzen legitimeren en erkennen. 
Daarmee draag je bij aan onderling begrip en samenwerking.
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Alle betrokkenen hebben op hun eigen manier invloed op de situatie en doen 
op hun eigen manier hun best, al pakt dat misschien averechts uit. Dit bete-
kent dat niemand schuldig is. Niemand is in zijn eentje verantwoordelijk voor 
de situatie. Alle betrokkenen hebben de mogelijkheid om iets ‘anders’ te doen, 
en wie er ook in beweging komt, het systeem als geheel zal erop reageren. Als 
professional kun je dit proces ondersteunen door de betrokkenen met elkaar 
in gesprek te brengen. Daarmee boor je de creativiteit aan die elk systeem in 
zich heeft. De oplossingen die uit het systeem zelf naar voren komen, zullen je 
verrassen en verbazen.
Ook in de samenwerking met instanties, collega’s, vrijwilligers en mantelzor-
gers kun je deze principes gebruiken. Iedereen is anders en brengt zijn eigen 
inzichten en ervaringen mee. Ieder kan vanuit zijn eigen positie en deskun-
digheid bijdragen aan een oplossing. Jij ook, niet alleen vanuit professionele 
kennis en ervaring, maar ook door wie je bent als persoon. We horen allemaal 
bij meerdere sociale categorieën tegelijk en vervullen allemaal een heel scala 
aan sociale rollen. Het is jammer om daar geen gebruik van te maken wanneer 
je aan het werk bent. Als je de diversiteit tussen en in mensen durft te erkennen 
en weet te waarderen, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Bij overeenkomsten 
kun je aansluiten, van verschillen kun je leren, en wat dat uiteindelijk oplevert, 
kun je onmogelijk in je eentje verzinnen.

Zelfbewustzijn

Wanneer je met een systeem werkt, ben je op dat moment een onderdeel van 
het systeem. Het heeft meerwaarde als je jezelf en je eigen achtergronden heel 
goed kent. Door het boek heen vind je dan ook vragen en opdrachten die je 
uitnodigen tot zelfonderzoek. Alle tools en instrumenten die je tegenkomt, kun 
je ook toepassen op jezelf. Daarmee werk je zowel aan je persoonlijke als aan 
je professionele ontwikkeling. Je kwaliteiten en je aandachtspunten, talenten, 
kwetsbaarheden, vanzelfsprekendheden, je culturele achtergrond, familie-
geschiedenis en persoonlijke ervaringen, ze helpen je allemaal om een betere 
professional te zijn. We hopen van harte dat je ze met het lezen van dit boek 
zult onderzoeken en omarmen. Als jij durft te zijn wie je bent, inspireer je de 
mensen met wie je werkt om hetzelfde te doen. Daarmee komen we samen in 
onze kracht te staan.
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Inleiding 13

Voor studenten

Tips   Tip van een opleidingskundige: Hanneke ter Beek

Studeren kun je stukken makkelijker maken door rekening te houden met je eigen 
 voorkeuren en verwerkingsmodaliteit. Als je niet weet wat jouw leerstijl is, maak dan via 
www.123tests.nl een leerstijlentestje.

Maak de leerstijlentest van www.123tests.nl. Op de website bij het boek vind 
je de link naar deze test.

In dit boek is rekening gehouden met verschillende leerstijlen:
– Ben je een denker dan zul je vermoedelijk zonder probleem bij het begin 

beginnen. Al lezend kun je je steeds afvragen: Hoe past dat wat ik hier lees, 
bij wat ik al wist? Bij welke theorie die ik al kende sluit het aan? Wat is 
nieuw? Als je samenvattingen maakt in eigen woorden, of conceptmappen 
die de onderwerpen in samenhang laten zien, verwerk je de stof ook actief 
en blijft die beter hangen. Wellicht vind je de filosofische kaders interessant 
en de opdrachten (ook op de website) die uitnodigen om verder op onder-
zoek uit te gaan.

– Ben je een doener en vooral gericht op de praktijk, dan vind je de voorbeel-
den, actieve opdrachten en praktijktoepassingen misschien interessant. De 
theorie lees je misschien met meer belangstelling aan de hand van de prak-
tijktoepassingen in deel II. Mogelijk vind je het prettig om op de websites de 
video’s te bekijken en bij het lezen kun je jezelf steeds afvragen: hoe zie ik dit 
in mijn eigen omgeving terug?

– Ben je een dromer en heb je een reflectieve instelling, dan helpen de vra-
gen in de lopende tekst je op weg. Ze nodigen je uit om al lezend contact te 
maken met je eigen ervaringen. Misschien vind je het prettig om gekleurde 
mindmaps te maken en daarin ook eigen ervaringen en voorbeelden te 
noteren.

– Ben je een beslisser dan heb je de zelftest vermoedelijk niet gemaakt en voel 
je misschien weinig geduld om het hele boek door te nemen. Je kunt iets 
hebben aan de koppen en subkoppen en de vetgedrukte kernwoorden in 
de tekst. Daaraan zie je snel wat op welke plaats wordt behandeld en welke 
termen belangrijk zijn. Het kan interessant zijn om eens te letten op wat nu 
precies je aandacht van het lezen weghaalt en welke gedachten je in de weg 
zitten om er rustig de tijd voor te nemen. Maar de kans dat je deze zinnen 
leest, is niet zo groot.

Aan het eind van deze inleiding kun je lezen welke onderwerpen er in het boek 
aan de orde komen. Naast de tekst in het boek vind je:
– een uitgebreide inhoudsopgave;
– leerdoelen aan het begin van elk hoofdstuk;
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– vet gemarkeerde kernwoorden in de lopende tekst: die begrippen zijn 
belangrijk;

– tussenvragen, voorbeelden en metaforen – ze maken verbinding met je 
eigen ervaring en logica;

– kaders met onder andere verdiepingen en achtergrondinformatie;
– samenwerkingsopdrachten aan het eind van elk hoofdstuk;
– de website, met onder andere video’s, flashcards, zelftoetsen en individuele 

opdrachten en docentenmateriaal.

Voor docenten

Dit boek is geschreven voor studenten hbo toegepaste psychologie, social work 
en pedagogiek in alle leerjaren. De gekozen onderwerpen en voorbeelden zijn 
gebaseerd op de bijbehorende beroepsprofielen en leerdoelen van relevante 
modules uit deze opleidingen. Daarbij is gestreefd naar diversiteit in doelgroe-
pen en settings: opvoeding, onderwijs, zorg en hulpverlening, burgers, wijken, 
gezinnen en groepen, jongeren en ouderen, gezond of met een beperking, en 
een eenvoudige of juist een complexe ondersteuningsvraag.

In opleidingen toegepaste psychologie is de theoretische onderbouwing van 
informatie belangrijk. Maar social workers hebben (zo ervaren wij) een voor-
keur voor praktijkgerichte informatie en in opleidingen pedagogiek is het 
gebruikelijk om vanuit verschillende disciplines naar een onderwerp te kijken. 
Daarvoor hebben we de volgende oplossing bedacht:
– deel I: theorie, met in elk hoofdstuk aandacht voor sociologische, filosofi-

sche, pedagogische en psychologische invalshoeken;
– deel II: praktijktoepassingen.

Afhankelijk van de doelgroep waarmee je werkt, zou je kunnen kiezen waarmee 
je begint. Onderaan elke praktijktoepassing vind je een aantal verbindingen 
met de theorie, die ook naar aanleiding van de case bestudeerd kan worden. In 
de lessen kun je met beginnende studenten de nadruk leggen op de onderwer-
pen die in de lopende tekst zijn behandeld. Met studenten die al verder zijn, of 
die het aankunnen, kun je aandacht geven aan verdiepende elementen (kaders, 
opdrachten). Op verschillende plaatsen in het boek komen onderwerpen aan 
de orde die in doorlopende leerlijnen terugkomen, zoals omgaan met diversi-
teit, beroepshouding en ethiek, onderzoek en communicatieve vaardigheden. 
Dat maakt het makkelijker om ook die onderwerpen in de lessen terug te laten 
komen. Op het docentendeel van de website vind je ondersteunend materiaal 
met onder andere activerende groepsopdrachten.

Studenten, docenten en hulpverleners hebben ieder vanuit hun eigen rol en 
expertise meegedacht, meegelezen en suggesties aangereikt. We verwachten 
dat het boek bruikbaar is in elk jaar van de bachelors toegepaste psychologie, 
pedagogiek en social work.
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Onderwijs- en toetsontwikkelaars

In dit boek is ook rekening gehouden met onderwijs- en toetsontwikkelaars. 
Er zijn bijvoorbeeld:
– leerdoelen aan het begin van elk hoofdstuk;
– koppen, subkoppen en vet gemarkeerde kernwoorden waardoor je snel ziet 

welk onderwerp op welke plaats wordt behandeld;
– tien praktijktoepassingen met elk een uitgebreide case uit de praktijk;
– vragen en samenwerkingsopdrachten in het boek;
– individuele en groepsopdrachten op de website;
– video’s en ander ondersteunend materiaal op de website en een docenten-

deel dat voor studenten niet zichtbaar is.

Alle niveaus van Bloom komen in het materiaal terug, bijvoorbeeld:
– kennis: kernbegrippen, flashcards;
– inzicht: tussenvragen, discussie-opdrachten;
– toepassing: voorbeelden, tools, instrumenten, technieken en interventies, 

tests, video’s;
– analyse: analyseopdrachten (zowel individueel als samenwerkingsopdrach-

ten);
– creëren: opdrachten die uitnodigen om iets te maken, zoals een creatief 

 product, een oplossing voor een gegeven probleem of een vernieuwende 
aanpak;

– synthese: verbindingen en verwijzingen naar onderwerpen uit andere 
modules, zoals onderzoek, diversiteit, ethiek, communicatieve vaardig-
heden en beroepshouding, verdiepingsopdrachten.

De cases in deel II lenen zich voor opdrachten op alle niveaus, zoals ‘wat bete-
kent het begrip …’ of ‘wat zijn onderdelen van …’ (kennis), ‘wat zijn voorde-
len/nadelen van …’, ‘hoe past dit bij …’ (inzicht), ‘oefen in een rollenspel …’, 
‘hoe zou je vanuit …’ (toepassing), ‘welke rol spelen (bijvoorbeeld intergene-
rationele factoren) in dit geval’, ‘beoordeel in hoeverre …’ (analyse), ‘hoe zou 
jij … aanpakken’, ‘maak een (bijvoorbeeld) plan van aanpak vanuit …’ (creë-
ren), ‘kies een praktijktoepassing en ontwikkel op basis daarvan (bijvoorbeeld) 
een enquête over beroepsdilemma’s die je als professional op dit gebied kunt 
tegenkomen’ (een product waarbij kennis uit meerdere modules wordt gecom-
bineerd) (synthese). Je kunt de cases gebruiken in de lessen maar ook als basis 
nemen voor een toetsopdracht of een beroepsopdracht.

Afhankelijk van het niveau van de studenten kun je of alleen de lopende tekst, 
of het boek als geheel als verplichte lesstof opnemen. De lopende tekst, waarin 
de basale theorie wordt behandeld, kan misschien uitdagend genoeg zijn voor 
het eerste jaar, terwijl je studenten in latere jaren kunt uitdagen met verdie-
pende kaders en onderzoeksopdrachten. Door het boek heen komen onderwer-
pen naar voren die vaak in doorlopende leerlijnen terugkomen, zoals omgaan 
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met diversiteit, ethiek en beroepshouding, onderzoek en communicatieve vaar-
digheden. Dat geeft de mogelijkheid om (een deel van) de lessen op die onder-
werpen te richten.

Hieronder kun je lezen hoe het boek inhoudelijk in elkaar zit.

Deel I Theorie

Elk hoofdstuk bestaat uit:
– inleiding met leerdoelen;
– theorie, met voorbeelden, afbeeldingen, vragen die je uitnodigen om de 

 theorie naar je eigen situatie te vertalen en verwijzingen naar de website, 
waar je onder andere video’s met uitleg vindt;

– implicaties voor het verzamelen van gegevens (gegevens verzamelen), met 
voorbeelden van technieken en instrumenten;

– implicaties voor het handelen in de praktijk (interventie), met voorbeelden 
van interventies;

– samenvatting;
– opdrachten.

In hoofdstuk 1: Perspectieven op gedrag worden acht perspectieven op gedrag 
behandeld, in samenhang met de sociaal-maatschappelijke context waarin ze 
zich ontwikkelden. Dit hoofdstuk laat daarmee de context zien waarbinnen 
het systeemgerichte perspectief ontstond, maar het is ook nog op een andere 
manier belangrijk. Als je systeemgericht werkt, kun je interventies uit elk wille-
keurig inhoudelijk perspectief toepassen. Het verschil is dat je rekening houdt 
met de relatie tussen het probleem en de context. Je verzamelt dus eerst heel 
breed gegevens en je handelen is afgestemd op de betekenis die het probleem 
heeft binnen het systeem als geheel.

In hoofdstuk 2: Algemene systeemtheorie lees je over de algemene systeem-
theorie, waarop systeemgericht werken is gebaseerd. Stapsgewijs maak je ken-
nis met de principes van hiërarchie, totaliteit en wederzijdse beïnvloeding en 
ontdek je wat die in de praktijk betekenen.

In hoofdstuk 3 tot en met 6 worden onderwerpen uit de algemene systeem-
theorie nader uitgewerkt. Achtereenvolgens lees je:
– hoe de onderdelen van een systeem elkaar beïnvloeden (hoofdstuk 3: Com

municatie);
– hoe daaruit een herkenbare structuur ontstaat (hoofdstuk 4: Structuur);
– welke rol intergenerationele overdracht daarbij speelt (hoofdstuk 5: Tijd);
– en hoe dit geheel wordt ervaren en begrepen (hoofdstuk 6: Betekenis

geving).
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In tabel 1 vind je een overzicht van de onderwerpen per hoofdstuk.

Tabel 1 Overzicht van de hoofdstukken uit deel I

Korte beschrijving Onderwerpen

1 Perspectieven op gedrag

Sinds het begin van de twintigste eeuw 
is op verschillende manieren naar gedrag 
gekeken: eerst verkokerd en in detail, 
daarna vanuit het inzicht dat iedereen zijn 
eigen waarheid heeft, en tegenwoordig 
meer en meer op een geïntegreerde en 
holistische manier.

Acht perspectieven:
– psychodynamisch
– behavioristisch
– cognitief
– cliëntgericht
– systeemgericht
– biologisch
– oplossingsgericht en
– positief psychologisch perspectief
Kaders:
– sociaal-maatschappelijke context
– filosofische achtergronden

2 Algemene systeemtheorie

De algemene systeemtheorie is een andere 
manier van kijken naar gebeurtenissen. 
In dit hoofdstuk lees je hoe je vanuit een 
systeemgericht perspectief naar gebeurte-
nissen kijkt.

Algemene systeemtheorie:
– totaliteit en hiërarchie
– wederzijdse beïnvloeding
– biopsychosociaal model
– ecologisch model van Bronfenbrenner
Systeemgericht werken en:
– evidence-based practice
– diagnosebehandelcombinaties
– kruispuntdenken
– complexiteit en onvoorspelbaarheid
Gegevens verzamelen:
– dialoog
– ecogram
Interventie:
– meerzijdige partijdigheid
– herkaderen

3 Communicatie

De onderdelen van een systeem wisselen 
onderling informatie uit. Daarmee oefenen 
ze invloed op elkaar uit en houden ze het 
systeem in een dynamisch evenwicht.

Homeostase en feedback
Axioma’s van Watzlawick:
– onmogelijkheid van niet communiceren
– inhouds- en betrekkingsniveau
– digitale en analoge communicatie
– interpunctie
– symmetrische en complementaire 

interacties
Gegevens verzamelen:
– Roos van Leary
Interventie:
– feedback informed treatment
– metacommunicatie
– geweldloos communicatiemodel
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Korte beschrijving Onderwerpen

4 Structuur

Elke groep heeft zijn eigen structuur, waar-
aan je de groep kunt herkennen. Daarbij 
heeft een gezond systeem de mogelijk-
heid om zich aan te passen aan nieuwe 
omstandigheden. 

Structuur:
– regels en grenzen
– rollen en posities
– subsystemen
– alliantie en coalitie
Ontwikkeling in systemen:
– levensfasemodellen
– systemische modellen
Gegevens verzamelen:
– verbeeldingstechnieken
– gezinskaart
– sociogram
Interventie:
– rituelen
– Minuchin: structurele therapie

5 Tijd

Gebeurtenissen in eerdere generaties heb-
ben invloed op ons gedrag. Daar zijn we 
ons meestal niet van bewust. Onzichtbare 
loyaliteiten verbinden ons met onze fami-
lie en groepen die belangrijk voor ons zijn. 
Wat we nu kiezen en doen, heeft gevolgen 
voor generaties die na ons komen. 

Ethiek
Ontmoeten
Nagy: contextuele benadering
– loyaliteit
– balans tussen geven en ontvangen
Intergenerationele overdracht:
– huiselijk geweld
Opvoeding vanuit een oplossingsgericht 
en transcultureel perspectief
Hellinger:
– systemische wetten
– persoonlijk en systemisch geweten
Gegevens verzamelen:
– genogram
– transcultureel systemisch interview
Interventie:
– herstelgericht werken

6 Betekenisgeving

Opvoeding, socialisatie, ervaringen en 
de sociale context hangen samen met de 
manier waarop we onszelf, anderen en 
gebeurtenissen ervaren. Al heel vroeg 
leren we welke betekenis we zouden moe-
ten toekennen aan onze indrukken, hoe 
we met emoties zouden moeten omgaan 
en wat in deze wereld vanzelfsprekend 
zou zijn. 

Betekenisgeving
– fysieke, subjectieve en logische 

werkelijkheid
Ervaringsgerichte stroming:
– waarnemen en interpreteren
– het lichaam
– emoties
– authenticiteit en congruentie
Narratieve stroming
– het persoonlijk narratief
– grensoverschrijding en traumatisering
– familie- en groepsverhalen
– vertogen en discoursen in de 

samenleving
Gegevens verzamelen:
– levenslijn
– levensboek
Interventie:
– voice dialogue
– narratieve therapie 
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Deel II Praktijktoepassingen

In deel II vind je tien praktijktoepassingen met een case uit de praktijk van een 
professional die op zijn eigen manier systeemgericht werkt.

Per praktijktoepassing vind je:
– een korte inleiding;
– een case;
– toelichting van enkele onderdelen, met een terugkoppeling naar de case;
– tips van en informatie over de professional;
– verbinding met de theorie uit deel I.

In tabel 2 vind je een overzicht van de onderwerpen.

Tabel 2 Praktijktoepassingen

Naam Auteur Onderwerp

2SUR5 Esther Goudswaard en 
 Jacques Helderop 

Sociale onderneming, jon-
geren

Beschermjassen Sandra van Mameren Interculturele psychiatrie

Casemanagement Anita Klein Gansei Oudere, geheugenprobleem

Familieopstelling Margje Tiemstra Systemische interventie

Gezinstherapie Gerie Hermans Automutilatie, puber

Maatjestraject Oscar Homan Vrijwilligersproject, gemeente

Ondersteuningsgroepen Hanneke ter Beek-Westerink (Secundaire) traumatisering

Presentie Joris Kulk Individuele rehabilitatie, 
verslaving

Schoolmaatschappelijk werk Esther Goudswaard en 
 Jacques Helderop

Onderwijs

Signs of Safety Irene Markus Multiprobleemsituatie

Aan dit boek hebben verschillende studenten, docenten en hulpverleners een 
bijdrage geleverd. Vanuit hun eigen rol en expertise hebben ze meegedacht, 
meegelezen en suggesties aangereikt. We hopen dat het resultaat je aanspreekt 
en inspireert om vanuit een systeemgerichte visie in de sociale beroepspraktijk 
aan de slag te gaan.
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Deel I
Theorie
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1Perspectieven 
op gedrag

Voorbij Ghor was een stad, wiens inwoners allemaal blind waren. Op een dag 
kwam er een koning met zijn hofhouding en zijn leger naar deze stad en zette 
daar zijn kamp op. Deze koning bezat een olifant, die hij gebruikte om ontzag 
af te dwingen bij de mensen.
De mensen stonden te popelen om de olifant te zien en sommige blinden ren-
den vooruit om te ontdekken wat het was. En omdat ze geen idee hadden 
van de vorm of het uiterlijk van de olifant, verzamelden ze informatie door 
een gedeelte ervan te betasten. Ieder van hen dacht dat hij iets begrepen had, 
omdat hij een gedeelte op de tast onderzocht had.
Toen ze met het nieuws terugkwamen bij hun stadgenoten, werden ze onmid-
dellijk omringd door mensen die nauwelijks konden wachten om van hen 
– die het zelf verkeerd begrepen hadden – te horen wat ze dachten dat de 
waarheid was.
Ze stelden vragen over de vorm en het uiterlijk van de olifant en ze luisterden 
naar wat hen daarover werd verteld. De man die het oor had aangeraakt, 
werd gevraagd om de aard van de olifant te beschrijven en hij zei: ‘Het is een 
groot, ruw ding, zo groot als een tapijt.’ Degene die de slurf had aangeraakt 
zei: ‘Ik weet wat het is. Het is een rechte en holle pijp, vreselijk en vernieti-
gend.’ Degene die de poot had onderzocht zei: ‘Het is krachtig en stevig, zoals 
een pilaar.’
Ieder van hen had op de tast een gedeelte van het lichaam van de olifant 
onderzocht. Maar geen van hen had daardoor een juist beeld van het gehele 
lichaam gekregen. In plaats daarvan vormden ze allemaal hun eigen beeld 
van het geheel, maar die voorstellingen waren niet juist.
(De Vries, 2011, p. 11)

1.1 Inleiding

In dit hoofdstuk lees je over psychologische stromingen die vanaf het begin van 
de twintigste eeuw zijn ontstaan. Elke stroming heeft zo zijn eigen aandachts-
punten en visie op menselijk gedrag. In het kader van dit boek is het belangrijk 
om die verschillende perspectieven enigszins te kennen. Systeemgericht werken 
houdt in dat je gedrag interpreteert als een logische reactie op wat er in het sys-
teem als geheel gebeurt, en dat je daar vanuit verschillende perspectieven naar 
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kijkt. Elk perspectief kun je zien als een belangrijk puzzelstukje dat helpt om 
de situatie in zijn totaliteit te begrijpen. Het systeemgerichte perspectief kun je 
zien als een doos waarin al die stukjes een eigen plaats hebben.

Achtereenvolgens lees je over het psychodynamische (1.2), behavioristische 
(1.3), cognitieve (1.4), humanistische (1.5), systeemgerichte (1.6), biologische 
(1.7), oplossingsgerichte (1.8) en positief psychologische (1.9) perspectief. Tus-
sendoor vind je in kaders globale informatie over de sociaal-maatschappelijke 
context waarbinnen ons denken over gedrag zich ontwikkelde, soms met een 
(filosofisch) uitstapje naar het verleden.

Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je:
–	 de ontwikkeling van het denken over gedrag sinds het begin van de twintig-

ste eeuw in verband brengen met ontwikkelingen in de maatschappij;
–	 uitleggen hoe kritisch rationalisme, nature en nurture, constructivisme, 

humanisme, fenomenologie, monisme en dualisme te maken hebben met 
verschillende perspectieven op gedrag;

–	 psychodynamische, behavioristische, cognitieve, humanistische, systeem-
gerichte, biologische en positief psychologische verklaringen voor gedrag 
geven;

–	 uitleggen hoe je gegevens kunt verzamelen vanuit deze perspectieven op 
gedrag;

–	 voorbeelden geven van psychodynamische, behavioristische, cognitieve, 
humanistische, systeemgerichte, biologische, oplossingsgerichte en positief 
psychologische interventies;

–	 onderzoeken welke meerwaarde elk van deze perspectieven heeft bij het 
begrijpen van het gedrag van een bepaald persoon op een bepaald moment 
in een bepaalde situatie.

Kader 1.1 Context: La belle époque

La belle époque, de periode tussen 1890 en 1914, wordt omschreven als een optimistische 
periode van groei en vooruitgang (Van der Geugten et al., 2015). Er waren verschillende 
wetenschappelijke hoogtepunten geweest, zoals de evolutietheorie die Darwin in 1859 
presenteerde. Daarin stelde hij dat soorten zich aan de omstandigheden aanpassen door 
natuurlijke selectie (genen die de overlevingskans van de soort vergroten, worden door-
gegeven aan de volgende generatie). Een ander succes was het periodiek systeem van 
Mendelejev, dat in 1869 verscheen. Daarin was het gelukt de chemische elementen te 
ordenen en (correct) te voorspellen welke nog zouden worden ontdekt. Verder hadden 
artsen medicijnen voor specifieke ziekten ontwikkeld en ontdekt dat met een goede 
hygiëne (bijvoorbeeld het gebruik van zeep) ziekten voorkomen konden worden.
Met name dat laatste was welkom nieuws. In die periode vond een snelle industrialisatie 
plaats en veel arbeiders trokken met hun gezin naar de steden om in fabrieken te werken. 
Zij leefden onder erbarmelijke, weinig hygiënische omstandigheden en in hogere krin-
gen was er bezorgdheid om sociale wanorde en ziekten.
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De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychische 
beperking vond in deze periode plaats op landelijke locaties, ver van de bewoonde 
wereld. De paviljoens waren mooi, maar de zorg liet te wensen over. Er werd nog geen 
onderscheid gemaakt tussen een verstandelijke en een psychische beperking en een 
echte ‘behandeling’ was er niet. Patiënten werden gedwongen op bed gehouden of aan-
houdend in een warm bad gezet, om tot rust te komen (Blok & Vijselaar, 1998).
In 1899 werd de Opleidingsinrichting voor Sociale Arbeid gestart (Van Ewijk et al., 2012) 
en in 1900 verscheen het Tijdschrift voor Armenzorg, een voorloper van het huidige Tijd-
schrift voor sociale vraagstukken. Het streven was om grenzen te doorbreken en misstan-
den ter discussie te stellen, een streven dat we nu ook bij social workers herkennen.
In 1899 vond ook het eerste internationale congres voor de psychologie plaats in Parijs, 
wat als de start van de psychologie als wetenschap wordt gezien (Rigter, 2010). In die peri-
ode werd al onderzoek gedaan naar de menselijke waarneming. In Leibzig onderzochten 
structuralisten zoals Wilhelm Wundt (1832-1920) de structuur van de menselijke erva-
ring met behulp van kleine experimenten (bijvoorbeeld reageren op een lichtflits). Geïn-
spireerd door het periodiek systeem hoopten zij zo waarnemingsprocessen te ordenen. 
In Harvard onderzochten functionalisten zoals William James (1842-1910) de menselijke 
ervaring door middel van introspectie. Daarbij kijken mensen naar binnen en verwoor-
den hun ervaring. Geïnspireerd door de evolutietheorie onderzochten zij of emoties de 
mens helpen om zich aan te passen aan de omgeving. James veronderstelde dat emoties 
direct volgen uit lichamelijke veranderingen (arousal). Later onderzoek, onder andere 
van Le Doux, heeft aangetoond dat dit in sommige situaties inderdaad zo is (Zimbardo, 
2017).
In 1890 publiceerde ook de Oostenrijkse filosoof Christian von Ehrenfels (1859-1932) over 
de waarneming. Zijn idee was dat waarnemingen een ondeelbaar geheel vormen (Ehren-
fels, 1890). Daarmee inspireerde hij een aantal Duitse gestaltpsychologen, die aan het 
begin van de twintigste eeuw aantoonden dat mensen geneigd zijn om gehelen waar te 
nemen, en geen losse elementen (afbeelding 1.1) (zie 2.2.2 Gestaltpsychologie).

Afbeelding 1.1 Wat zie jij?
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Een optische illusie: zie je een witte driehoek, dan heb je de drie losse cirkels met 
een hoekje eruit waargenomen als een samenhangend geheel.

In 1901 maakte de invoering van de leerplicht een einde aan de kinderarbeid. Deze was 
al verboden in het kinderwetje van Van Houten (1874) maar in de praktijk had die weinig 
effect. En in reactie op de industrialisatie, verstedelijking en het toenemende materialisme 
was vanuit Duitsland een Reformbeweging ontstaan, die streefde naar een samenleving 
waarin aandacht voor elkaar en de natuurlijke omgeving een belangrijke plaats hadden. 
Vanuit die beweging zetten Reformpedagogen zich in voor scholing die recht zou doen 
aan het unieke van ieder kind. Vanaf de Eerste Wereldoorlog realiseerden zij alternatieve 
onderwijstypen: Rudolf Steiner (1861-1925) het vrije-school- onderwijs, Célestin Freinet 
(1896-1966) het Freinet-onderwijs, Helen Parkhurst (1887-1973) het  Dalton-onderwijs, 
Maria Montessori (1870-1952) het Montessori-onderwijs en Peter  Petersen (1984-1952) 
het Jenaplan-onderwijs (De Jong, 2008). De eerste Nederlandse (privaat)docent pedago-
giek werd in 1900 aangesteld in Utrecht (Levering, z.j.), de eerste Nederlandse hoogleraar 
pedagogiek in 1919 (Koops, 2015). In andere landen was pedagogiek al aan het begin van 
de negentiende eeuw een officiële wetenschap geworden (Levering, z.j.).
Aan het begin van de twintigste eeuw ontstonden de eerste psychologische stromin-
gen. Het denken over gedrag was in deze periode nog verkokerd: de allereerste pioniers 
bestreden elkaar meer dan dat ze van elkaar wilden leren (Rigter, 2010).

1.2 Psychodynamisch perspectief

Het psychodynamische perspectief benadrukt de invloed van vroege jeugd-
ervaringen en onbewuste processen op ons gedrag. Het richt zich met name op 
het verklaren van psychische problemen.

Sigmund Freud (1856-1939) is de grondlegger van de psychodynamische stro-
ming in de psychologie. Freud was een Weense zenuwarts (psychiater) die aan 
het eind van de negentiende eeuw een Franse hypnotherapeut (Jean-Martin 
Charcot) ontmoette. Charcot wist Freud met hypnose van een psychisch pro-
bleem te genezen. Freud was zeer onder de indruk van de invloed die onbewuste 
krachten op zijn gedrag uitoefenden. Dit inspireerde hem tot het uitwerken van 
een psychodynamische theorie, met klassieke psychoanalyse als behandelvorm 
(Rigter, 2010).

1.2.1 Freuds psychodynamische persoonlijkheidsmodel

Volgens Freud wordt het gedrag van mensen in grote mate bepaald door onbe-
wuste driften. Hij onderscheidt drie lagen in de persoonlijkheid (drie intra-
psychische ‘instanties’). Het id (‘Es’) is al direct bij de geboorte aanwezig en 
bestaat uit driften. Een drift is een dynamische psychische kracht die aanzet 
tot gedrag. ‘Levensdrift’ (Eros of libido) zet aan tot liefhebben en creëren, en 
‘doodsdrift’ (Thanatos) tot vernietiging en agressie (Van Vliet, 2007). Tegen-
woordig ziet men het id op een ruimere manier en gaat men uit van een veel-
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heid aan wensen en behoeften die ons motiveren tot gedrag. Voorbeelden zijn 
veiligheid, gehechtheid, individualiteit en intimiteit (Schalkwijk, 2006).

In de peutertijd vormt zich een tweede laag van de persoonlijkheid: het ‘ik’ 
(‘Ich’) of ego. Het ego ontwikkelt zich over een langere periode, waarin het kind 
bijvoorbeeld leert om frustratie te verdragen. Als het ego voldoende is ontwik-
keld, beseft het kind dat het zelf iemand is (met een behoefte) en dat er om hem 
heen andere mensen zijn die zelf kiezen wat ze doen. Dit is bijvoorbeeld belang-
rijk bij mentaliseren: het vermogen om na te denken over de eigen innerlijke 
wereld en die van anderen (Bateman & Fonagy, 2007).

In de kleutertijd ontwikkelt zich de derde laag van de persoonlijkheid: het 
superego (‘Über-Ich’). Dit bestaat uit een geweten en een ideaalik. Het gewe-
ten omvat bewuste en onbewuste normen, en het ideaal-ik omvat een beeld 
van hoe je in het ideale geval zou zijn. Het superego ontwikkelt zich door het 
internaliseren van de normen van de ouders. Die leren het kind: dit is goed, en 
dat is fout. Dit mag wel, en dat mag niet. Naarmate de tijd verstrijkt, worden die 
normen zo vanzelfsprekend dat je ze beleeft als eigen normen.

Herken je in jouw eigen ideeën over ‘goed’ en ‘fout’ normen van je ouders?

Normen zijn lang niet altijd realistisch. Een norm kan bijvoorbeeld zijn dat 
boosheid niet gevoeld mag worden. Maar iedereen komt weleens in een situatie 
die boosheid oproept. Overtreed je de normen van het superego, dan ervaar je 
onaangename gevoelens van schuld.

In de theorie van Freud is het ego een bemiddelende instantie wanneer de drif-
ten en het superego met elkaar in tegenspraak zijn. Bijvoorbeeld wanneer je 
iets voelt wat je niet zou ‘mogen’ voelen naar de maatstaven van het geweten. 
Het ego kan daarop reageren met afweermechanismen: onbewuste strate-
gieën waarmee ongewenste gevoelens en herinneringen buiten het bewustzijn 
worden gehouden. Voorbeelden zijn verdringing (waarbij alle contact met het 
afgeweerde gevoel verdwijnt), ontkenning (ik boos? echt niet), verschuiving 
(niet de boosheid naar je baas voelen en naderhand om niets uitvallen tegen een 
ander), rationalisatie (je gedrag ‘goedpraten’) en projectie (je eigen gevoel niet 
voelen en de indruk hebben dat de ander dat juist voelt). Een gezond afweer-
mechanisme is sublimatie, waarbij je je gevoelens omzet in sociaal aanvaarde 
activiteiten (zoals sporten, schilderen of muziek). Tegenwoordig wordt het 
bestaan van afweermechanismen algemeen erkend, maar denkt men anders 
over de rol van het ego. Conflicten worden meer opgevat als het gevolg van 
tegenstrijdige wensen, behoeften en doelen (Schalkwijk, 2006).

Kijk via de website naar een video van debovenkamerblog over het persoon
lijkheidsmodel van Freud.

Systeemgericht_werken.indd   27 03/07/2018   16:58:23



Systeemgericht werken in sociale beroepen28

Kader 1.2 Voorbeeld: afweermechanismen

John en Leny zijn al jaren getrouwd. Ze hebben een geordend leven en zijn aangeslo-
ten bij een streng gereformeerde gemeenschap. Vanuit hun opvoeding en geloof heb-
ben ze geleerd om seksuele gevoelens te onderdrukken. Natuurlijk hebben ze ooit wel 
geslachtsgemeenschap gehad, ze hebben samen vier kinderen, maar de laatste jaren 
leiden ze een celibatair bestaan. Sinds een paar maanden verhuurt de buurman kamers 
aan studenten. John en Leny vinden dat die zich veel te bloot kleden en er een goddeloze 
levensstijl op nahouden. Bijna dagelijks bespreken John en Leny samen wat ze nu weer 
hebben gehoord en gezien aan losbandig gedrag.
Hier zie je het afweermechanisme reactieformatie aan het werk. Het zien en horen van 
de studenten maakt vermoedelijk seksuele gevoelens bij John en Leny los. Dit levert een 
conflict op met het superego: seksuele gevoelens zijn niet toegestaan. Door op de stu-
denten af te geven zijn John en Leny dagelijks met seksuele gevoelens in de weer zonder 
zich schuldig te hoeven voelen, ze zijn er immers fel op tegen.

1.2.2 Psychoseksuele ontwikkeling

Freud onderscheidde in zijn theorie vijf leeftijdsgebonden psychoseksuele ont
wikkelingsstadia, waarin een bepaald lichaamsdeel geassocieerd is met een 
behoefte die in dat stadium centraal staat. Later zijn deze stadia gekoppeld aan 
bepaalde ontwikkelingstaken (Schalkwijk, 2006). Tijdens de eerste drie stadia 
ontwikkelen zich de lagen van de persoonlijkheid en de beschikbare afweer-
mechanismen (Rigter, 2017) (zie tabel 1.1). Na de fallische fase komt het kind 
volgens deze theorie in een rustige periode (de latentiefase) en vanaf de puber-
teit begint de genitale fase, waar een volwassen, aan de geslachtsdelen gebonden 
seksualiteitsbeleving bij hoort.

Tabel 1.1 Psychoseksuele ontwikkelingsstadia (naar: Schalkwijk, 2006)

Fase Vanaf Fase-
kenmerk

Ontwikkelings-
taak

Samen-
hang met

Ontstaan 
van

orale 
fase

0 mnd. mond grenzeloos-
heid, veilig/
onveilig, pas-
sief ontvangen

hechting, 
frustratie-
tolerantie

psychose, 
 verslaving, 
afhankelijk-
heid

id

anale 
fase

18 mnd. anus zindelijkheid, 
ordenen/
kapot maken

autonomie, 
 zelfbeheersing

dwang-
matigheid, 
zwart-wit-
denken

ego 

fallische 
fase

4 jr. genitaliën geslachtsrol, 
driehoeks-
relaties

gewetens-
vorming

neurotische 
remming

superego
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Freud koppelde psychische problemen aan deze ontwikkelingsfasen. Als zich in 
een bepaalde fase moeilijkheden voordoen, kan de psychoseksuele ontwikkeling 
stagneren (fixatie). Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ingrijpende gebeurtenis 
of wanneer ouders niet op een adequate manier reageren op de behoeften van 
het kind. Om daarmee om te gaan past het kind de op dat moment beschikbare 
afweer mechanismen toe. Het onderliggende gevoel blijft beladen. Als een latere 
ervaring onbewust geassocieerd is met dat gevoel, past het dezelfde afweer-
mechanismen toe, ook als die niet meer nodig zijn. Bijvoorbeeld, dwangmatig 
gedrag zou volgens Freud bij de anale fase horen. Als in de anale fase iets mis-
gaat, kunnen de onderliggende gevoelens op latere leeftijd worden afgeweerd 
met dwangmatig gedrag. Terugval in een eerdere ontwikkelingsfase is ook 
mogelijk (regressie). Dit zie je bijvoorbeeld wanneer een peuter een broertje of 
zusje krijgt en terugvalt in duimzuigen of onzindelijkheid. Ook later ontwik-
kelde psychodynamische theorieën hanteren het uitgangspunt dat vroege erva-
ringen op deze manier invloed hebben op de latere persoonlijkheidsstructuur.

Ken je voorbeelden van fixatie en regressie uit je eigen omgeving of ervaring?

1.2.3 Overdracht

Overdracht is het verschijnsel dat onbewuste ervaringen van vroeger in de 
huidige situatie worden geprojecteerd. Er worden gevoelens losgemaakt die 
eigenlijk niet bij deze persoon in het hier en nu horen, maar bij sleutelfiguren 
uit de jeugd. Tegenoverdracht heeft betrekking op gevoelens van de profes-
sional in het contact. Er zijn twee vormen. De ene vorm van tegenoverdracht 
is een reactie op de overdracht van de cliënt. Een cliënt die als kind seksueel is 
misbruikt, zou bijvoorbeeld onbewust seksuele gevoelens bij de behandelaar 
kunnen losmaken. Die zeggen dan niet iets over de behandelaar, maar wel over 
de problematiek van de cliënt. Tegenoverdracht kan ook ontstaan wanneer ken-
merken van de cliënt resoneren met een onbewust thema van de professional. 
Een cliënt die zich heel afhankelijk opstelt, kan bijvoorbeeld ergernis uitlokken 
bij een professional die zijn eigen gevoelens van afhankelijkheid onderdrukt. 
Als je merkt dat een cliënt je erg raakt, is het zinvol om daarop te reflecteren en 
er met collega’s over te praten, bijvoorbeeld tijdens intervisie.

Als je denkt aan een persoon die al direct een sterk gevoel bij je losmaakte, 
zie je dan ook een verband met een sleutelfiguur uit je eigen jeugd?
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1.2.4 Neo-Freudianen

Sommige leerlingen van Freud voegden hun eigen inzichten toe aan de psy-
chodynamische theorie, wat in de meeste gevallen tot een breuk met Freud 
leidde. Doordat ze zich maar deels op de theorie van Freud baseerden, worden 
zij wel neoFreudianen genoemd. Voorbeelden zijn Carl Gustav Jung, Alfred 
Adler, Erik Erikson (zie 6.3 Identiteit) en Karen Horney (Zimbardo, 2017). Jung 
veronderstelde bijvoorbeeld dat het onbewuste niet alleen een persoonlijk deel 
maar ook een collectief deel omvat, waar alle mensen toegang toe hebben. Dit 
zou zich weerspiegelen in de universele thema’s in volksverhalen, kunst en sym-
bolen (Jung, 1964). Jung veronderstelde verder dat mensen niet alleen seksuele 
en agressieve behoeften hebben, maar ook spirituele. De inzichten van Jung 
zijn interessant wanneer je kijkt naar de manier waarop in niet-westerse cultu-
ren over ziekte en gezondheid wordt gedacht (zie bijvoorbeeld Zimbardo, 2017, 
p. 552). Binnen de psychologie heeft de theorie van Jung weinig aandacht gekre-
gen, mogelijk doordat ook zijn ideeën lastig wetenschappelijk te toetsen zijn. 
Hetzelfde geldt voor interventies die vanuit een meer spiritueel en universeel 
perspectief zijn vormgegeven, zoals psychosynthese (Assagioli, 1988). De aan-
dacht voor spiritualiteit en religie neemt echter toe en in het concept positieve 
gezondheid hebben ze wel een plaats (Huber et al., 2016) (zie 1.9.1 Positieve 
gezondheid).

1.2.5 Onderzoek naar psychodynamische concepten

Oorspronkelijk werden vooral gevalsbeschrijvingen gebruikt als onderzoeks-
methode. Dat zijn gedetailleerde beschrijvingen van de behandeling van een 
bepaalde cliënt. Deze onderzoeksmethode heeft geen hoge wetenschappelijke 
status. Een gevalsbeschrijving geeft wel een diepgaand inzicht in de behande-
ling en de ideeën van de behandelaar daarbij, maar de generaliseerbaarheid is 
twijfelachtig. Je kunt er niet mee onderzoeken of het psychodynamische refe-
rentiekader klopt.

Onbewuste processen werden vooral onderzocht met projectietests. Daarbij 
krijgt de persoon een ambigue afbeelding (zie afbeelding 1.2) te zien met de 
vraag om te vertellen wat hij daarin ziet. De psychoanalyticus interpreteert de 
reacties en leidt er onbewuste thema’s uit af.

Systeemgericht_werken.indd   30 03/07/2018   16:58:23



1  Perspectieven op gedrag 31

Afbeelding 1.2 Voorbeeld van een ambigue afbeelding

Deze afbeelding lijkt op een inktvlek zoals die bij de Rorschach-projectietest aan patiënten 
wordt voorgelegd.

Ook bij projectietests geldt dat de interpretatie van de behandelaar een door-
slaggevende rol speelt. Je kunt niet objectief vaststellen of de interpretatie klopt. 
De wetenschappelijke kwaliteit van projectietests laat te wensen over, bij her-
haling kunnen er andere conclusies uit komen (Zimbardo, 2017).

1.2.6 Interventie vanuit het psychodynamische perspectief

Klassieke psychoanalyse was gericht op het bewust maken van verdrongen 
herinneringen en het doorvoelen van de betekenis daarvan. Freud liet zijn pa ti-
enten liggen op een sofa en zat zelf achter de sofa, uit het zicht. De patiënt sprak 
ongecensureerd alle gedachten en gevoelens uit zoals ze opkwamen. Dat proces 
wordt vrije associatie genoemd. Met duidingen legde de behandelaar verban-
den tussen wat de cliënt vertelde en ervaringen in de jeugd van de patiënt. Ook 
dromen konden op die manier worden geïnterpreteerd (droomduiding). Dro-
men, humor en versprekingen waren volgens Freud onbewuste impulsen die in 
symbolische vorm een uitweg zochten. Klassieke psychoanalyse wordt tegen-
woordig nauwelijks meer toegepast. Het is een intensieve en zeer langdurige 
behandelvorm die lang niet altijd tot verbetering leidt. Vanuit de inzichten die 
we nu hebben, is dat niet zo verwonderlijk, omdat de aandacht voortdurend op 
problemen wordt gericht.
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Moderne psychodynamische psychotherapie is korter dan klassieke psycho-
analyse en meer gericht op actuele relaties (Nevid et al., 2014). Er zijn verschil-
lende varianten ontwikkeld, die zich richten op verschillende doelgroepen. 
Voorbeelden zijn Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) voor depressie, Kern-
berg’s Transference Focussed Therapy voor persoonlijkheidsstoornissen, en 
mentaliseren bevorderende therapie (MBT) voor borderlineproblematiek (zie 
kader 1.3). Net zoals klassieke psychoanalyse zijn moderne psychodynamische 
therapieën vormgegeven vanuit een psychodynamisch perspectief en wordt 
gedrag in samenhang met vroege jeugdervaringen en onbewuste processen 
verklaard. Ook hier is er aandacht voor afweermechanismen en overdracht, 
maar in combinatie met cognitieve, biologische en systeemgerichte interven-
ties en zienswijzen. En dat blijkt zeer goed te werken: meta-analyses tonen een 
aanzienlijke effectiviteit aan die na het afronden van de therapie zelfs nog toe-
neemt.

Kader 1.3 Mentaliseren bevorderende therapie (MBT)

Mentaliseren is het vermogen om na te denken over de eigen innerlijke wereld en die 
van anderen (Bateman & Fonagy, 2007). Het gaat hier om het besef dat de wereld die wij 
ervaren niet de wereld zelf is, maar dat daar mentale processen tussen zitten. Er hoort 
ook het besef bij dat anderen diezelfde werkelijkheid anders kunnen ervaren, en dat ons 
gedrag daar invloed op heeft. Hoewel er complexe cognitieve processen bij betrokken 
zijn, verloopt mentaliseren grotendeels voorbewust. Het is niet alleen een cognitief, maar 
ook een emotioneel proces dat onder andere verband houdt met hechting. Het is een 
mentale activiteit die verbeeldingskracht vereist en die gevoelig is voor fouten (Bateman 
& Fonagy, 2007).
Mentaliseren bevorderende therapie (MBT) is een evidence-based behandeling voor 
mensen met persoonlijkheidsstoornissen, met name de borderline persoonlijkheids-
stoornis. Uit MBT zijn later weer andere varianten afgeleid, zoals mentalisation-based 
family therapy (MBFT), een systeemgerichte behandeling gericht op het (weer) op gang 
brengen van het mentaliseren binnen gezinnen en partnerrelaties. Dit verbetert de kwa-
liteit van de onderlinge relaties en verstevigt het steunsysteem. Door te leren menta-
liseren vinden mensen gedeelde ervaringen en gaan ze elkaar beter begrijpen. Er kan 
weer spontaan en intuïtief worden gedacht over het eigen gedrag en dat van anderen 
(Hertzmann et al., 2016).

Kijk via de website naar de video van Institutt for Mentalisering over MBT.

1.2.7 Evaluatie van het psychodynamische perspectief

De wetenschappelijke onderbouwing van de psychodynamische theorie laat 
te wensen over. Onbewuste processen zijn niet objectief verifieerbaar en dat 
maakt dat een deel van de theorie niet wetenschappelijk te toetsen is. Lange tijd 
werd de psychodynamische theorie dan ook beschouwd als onwetenschappelijk 
(zie kader 1.4).
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Kader 1.4 Filosofie: het kritisch rationalisme van Popper

Volgens Karl Raimund Popper (1902-1994), de bekendste wetenschapsfilosoof van de 
twintigste eeuw, is een cruciale test nodig om een theorie te toetsen. Voor zo’n test leid 
je uit de theorie een hypothese af, die falsifieerbaar moet zijn. Dat betekent dat het 
mogelijk moet zijn om de hypothese op basis van waarnemingen te ontkrachten. ‘Alle 
zwanen zijn wit’ is een falsifieerbare hypothese omdat je deze bij het waarnemen van 
een zwarte zwaan zou moeten verwerpen. De hypothese ‘onbewuste processen hebben 
invloed op ons gedrag’ kun je met geen enkele waarneming weerleggen. Popper vond 
de psychodynamische theorie van Freud dan ook geen wetenschappelijke theorie.
Een gevolg van dit criterium is dat je wel kunt bewijzen dat een theorie niet klopt, maar 
niet dat een theorie wél klopt. Met het waarnemen van witte zwanen kun je niet bewijzen 
dat zwarte zwanen niet bestaan, hoeveel je er ook waarneemt (Meerling, 1984).

Inhoudelijk zijn sommige onderdelen van de theorie van Freud betwijfeld en 
bekritiseerd, zoals de sterke nadruk op seksuele en agressieve gevoelens en con-
cepten zoals ‘penisnijd’ (hier niet nader toegelicht). Vanuit de humanistische 
psychologie (zie 1.5) wordt de aanname dat een therapeut beter dan de cliënt 
kan weten wat hij nodig heeft, sterk betwijfeld.

Het psychodynamische perspectief is de laatste jaren sterk in ontwikkeling 
geweest (Vandermeeren & Hebbrecht, 2017). Er is meer aandacht gekomen 
voor hechting, mentaliseren, neurologische en intentionele processen. Door 
moderne technieken is het tegenwoordig mogelijk om onbewuste processen 
op een meer objectieve manier te onderzoeken. Dit alles draagt eraan bij dat 
psychodynamische inzichten tegenwoordig op een breder draagvlak kunnen 
rekenen. Er is niemand meer die eraan twijfelt dat onbewuste processen invloed 
hebben op ons handelen, dat afweermechanismen bestaan en dat jeugdervarin-
gen invloed hebben op de latere ontwikkeling. Daarnaast is overdracht iets om 
rekening mee te houden wanneer je met mensen werkt. We hebben allemaal zo 
onze onbewuste herinneringen en reacties. Bewust merken welk gevoel iemand 
bij je losmaakt is zinvol, omdat dat iets laat zien over wat er in de interactie 
gebeurt. In zo’n reactie zitten een stukje van jou en een stukje van de ander. 
Hierop reflecteren en met collega’s bespreken wat jouw ervaring is tijdens het 
begeleiden, draagt bij aan je professionele ontwikkeling.

1.3 Behavioristisch perspectief

Het behavioristische perspectief benadrukt de invloed van leerervaringen op 
ons gedrag. Het richt zich op waarneembaar gedrag: onbewuste processen von-
den ze niet bij het terrein van de psychologie horen. De meest radicale behavio-
ristische zienswijze volgt de formule: S -> R (een stimulus lokt een respons uit). 
Wat er tussen de stimulus en de respons gebeurt, zou een black box zijn die je 
niet wetenschappelijk kunt bestuderen.
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1.3.1 Pavlovs klassieke conditionering

De wortels van het behavioristische perspectief liggen in de fysiologie. In 1897 
onderzocht de Russische fysioloog Ivan Pavlov (1849-1936) de speekselproduc-
tie van honden in reactie op eten. Bij toeval merkte hij dat de honden in zijn 
laboratorium al kwijlden vóór ze eten kregen. Dat fascineerde Pavlov, omdat hij 
dit niet kon verklaren uit fysiologische processen. Door dit verschijnsel nader 
te onderzoeken ontdekte hij het leerprincipe klassieke conditionering. Dat is 
leren door associatie (= koppelen, met elkaar in verbinding brengen). Hij pro-
beerde uit of het zou lukken om de honden te laten kwijlen in reactie op een wil-
lekeurige neutrale stimulus, die niets met speekselafscheiding te maken heeft. 
In zijn experiment was voedsel een ongeconditioneerde stimulus, een prikkel 
die een natuurlijke respons (= reactie) uitlokt. Als je eet, maakt je lichaam van-
zelf speeksel aan, dat is een natuurlijk proces dat bij de spijsvertering hoort. 
Steeds als de honden voedsel kregen, liet Pavlov ook een geluid horen. Na ver-
loop van tijd kwijlden de honden bij het horen van het geluid, ook als er geen 
voedsel aan te pas kwam. Het geluid en voedsel waren met elkaar geassocieerd 
geraakt. Het geluid was een geconditioneerde stimulus geworden die dezelfde 
respons uitlokte als het voedsel. Die reactie op het geluid (geconditioneerde 
stimulus) noemde Pavlov de geconditioneerde respons. Later onderzoek nuan-
ceerde deze conclusie: de geconditioneerde respons is namelijk niet helemaal 
gelijk aan de ongeconditioneerde respons. Als een ongeconditioneerde prikkel 
bijvoorbeeld pijn veroorzaakt, is de geconditioneerde reactie op de dreiging van 
die prikkel niet pijn, maar angst (Van der Molen, 2015; Rescorla, 1988). Het 
gaat dus op een anticiperend proces, waarbij (cognitieve) betekenisgeving en 
verwachtingen een rol spelen.

Afbeelding 1.3 Pavlov

Karikatuur over de conditioneringsexemperimenten van Ivan Pavlov.

Verder onderzoek van Pavlov leidde tot zijn theorie van klassieke conditione-
ring, die de aanzet was voor een behavioristische stroming in de psychologie. 
In 1904 ontving hij een Nobelprijs voor zijn bijdrage aan de wetenschap.
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1.3.2 Watsons behavioristisch manifest

Het behavioristische perspectief ontleent zijn naam aan een lezing van de Ame-
rikaanse psycholoog John B. Watson (1878-1958): ‘Psychology as the behavio-
rist views it’ (Watson, 1913). Deze lezing werd bekend als het behavioristisch 
manifest. In zijn rede erkent Watson het bestaan van psychische processen, 
maar stelt hij ook dat introspectie geen wetenschappelijk onderzoeksmiddel is. 
Als de psychologie een empirische wetenschap wil zijn, kan zij zich enkel bezig-
houden met waarneembaar gedrag en gewoontevorming. Dieronderzoek zou 
van grote waarde zijn om het gedrag van mensen te verklaren en controleren, 
volgens Watson het doel van psychologie (Watson, 1913).

Watson ging ervan uit dat alle gedrag was aangeleerd, dus ook emoties. Naar 
zijn idee was ieder kind met de juiste methoden tot willekeurig wat te model-
leren (Van Vliet, 2007). Zijn zienswijze vertegenwoordigt de ‘nurture’-kant 
van het nature-nurture-debat, dat decennialang door psychologen is gevoerd 
(zie kader 1.5).

Kader 1.5 Filosofie: nature en nurture

Tijdens de Verlichting (18de eeuw) verdiepten de filosofen John Locke (1632-1704) en 
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) zich in het wezen van de kinderziel (Van Beemen, 
2015). Locke stelde dat elk kind werd geboren zonder noemenswaardige aanleg en dat 
de ontwikkeling volledig werd bepaald door ervaringen. In het verlengde daarvan pleitte 
hij voor een strikte, disciplinerende opvoeding. De gevoelige romanticus Rousseau 
vond juist dat opvoeders de aanleg van hun kind moesten respecteren, aanmoedigen 
en ruimte geven. Vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid zouden kinderen dan zelf op 
onderzoek uit gaan en zich op hun eigen manier in een positieve richting ontwikkelen.
De vraag wat nu bepalend is voor gedrag, aanleg (nature) of ervaringen (nurture), 
leverde een aantal decennia lang discussie op onder psychologen. Uiteindelijk is ieder-
een het er nu over eens dat beide belangrijk zijn, waarbij in aanleg gegeven mogelijk-
heden zich afhankelijk van de omstandigheden ontwikkelen (zie 1.9.1).

Hoe denk jij zelf over de rol die aanleg en ervaring spelen bij gedrag?

Watson probeerde conditioneringsprincipes ook bij mensen uit. Het meest 
bekend is zijn experiment met kleine Albert, negen maanden oud. Watson liet 
Albert in de proefruimte met een witte rat en steeds als Albert de rat wilde 
aaien, sloeg Watson hard met een hamer op een ijzeren plaat. De conditione-
ring was succesvol: na enige tijd reageerde Albert ook zonder hard geluid ang-
stig op de rat, daarop lijkende dieren en op Watson zelf (Van Vliet, 2007). Na 
zijn  ontslag in 1920 paste Watson behavioristische principes toe in de reclame-
wereld en schreef hij een boek over opvoeding. Moederliefde omschreef hij 
als een ‘gevaarlijk iets, een instrument dat een nimmerhelende wond aan uw 
kind kan toebrengen, dat uw kind ongelukkig kan maken, zijn adolescentie 
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een  tragedie, zijn werk en huwelijk voorgoed kan beschadigen’ (Van Vliet, 
2007, p. 170). Met Watsons eigen kinderen liep het niet goed af: zijn dochter 
had  emotionele  problemen, zijn zoon pleegde zelfmoord en een dochter uit een 
 eerder huwelijk deed daar meerdere pogingen toe (Van Vliet, 2007).

1.3.3 Thorndikes operante conditionering

Operante conditionering is leren door de gevolgen van gedrag. Dit leerprincipe 
werd aangetoond door Edward Thorndike (1874-1949), die het gedrag van die-
ren observeerde in een ‘puzzle box’ (Reinemeyer, 1999). Op het overhalen van 
een hendeltje of het drukken op een knop volgde eten of de mogelijkheid om te 
ontsnappen. Eerst probeerden de dieren willekeurige handelingen uit (trial and 
error), maar daarna handelden ze meer doelgericht, wat Thorndike omschreef 
als een vorm van intelligentie. Op basis van zijn onderzoek formuleerde hij 
de wet van het effect: de wetmatigheid dat gedrag dat een positief resultaat 
oplevert, eerder wordt herhaald dan gedrag dat geen of een negatief resultaat 
oplevert. Bij bekrachtiging heeft gedrag een aangenaam gevolg en neemt de 
kans op herhaling toe. Bij positieve bekrachtiging is dat prettige gevolg een 
aangename stimulus, zoals een compliment. Bij negatieve bekrachtiging is het 
prettige gevolg het verminderen, of verdwijnen, van een onaangename prikkel, 
bijvoorbeeld hoofdpijn, bij het nemen van paracetamol. Bij straf heeft gedrag 
een onaangenaam gevolg. Dat kan ook op twee manieren. Bij negatieve straf 
is het onaangename gevolg dat een prettige stimulus afneemt of verdwijnt, bij-
voorbeeld: een leuk computerspel is afgelopen doordat je met je poppetje een 
verkeerde beweging maakt. Bij positieve straf is het onaangename gevolg een 
onaangename stimulus, zoals een vieze smaak, een pijnprikkel of een uitbran-
der.

Hoe speelden klassieke en operante conditionering een rol in de manier 
waarop jij bent opgevoed?

1.3.4 Skinners radicaal behaviorisme

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) verfijnde de inzichten in operante con-
ditionering door onderzoek met duiven waarvan hij de reacties in een Skinner- 
box (vergelijkbaar met de puzzle box van Thorndike) manipuleerde met 
bekrachtiging en straf. Hij ontdekte bijvoorbeeld dat een variabel bekrach
tigingsschema, waarbij een actie soms iets oplevert en soms niet, voor meer 
en langdurigere pogingen zorgt. Dat principe wordt toegepast in gokkasten. 
Skinner was zo goed in het trainen van duiven dat het hem zelfs lukte om ze te 
leren tafeltennissen (Van Vliet, 2007). Skinner neemt binnen de behavioristi-
sche stroming een radicale positie in door te stellen dat gedrag volledig wordt 
bepaald door aanleg, leerervaringen in het verleden en de omstandigheden. 
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Psychische processen zouden het gevolg van gedrag zijn, en niet omgekeerd. 
Een echte vrije wil hebben mensen volgens Skinner niet. In Walden II beschrijft 
hij hoe met enkel positieve bekrachtiging een ideale samenleving zou kunnen 
worden gecreëerd waarin iedereen voldaan en gelukkig is (Van Vliet, 2007).

Kijk via de website naar een video waarin Skinner zijn behavioristische visie 
toelicht aan interviewer Eve Segal.

Afbeelding 1.4 Skinner-box

Twee duiven in een Skinner-box tijdens een onderzoek naar operante conditionering.

1.3.5 Een ruimer behavioristisch perspectief

Niet alle behavioristen vonden dat behaviorisme enkel over waarneembaar 
gedrag zou moeten gaan. In een naar eigen zeggen ‘korte en zeer inadequate 
schets’ stelde Edward C. Tolman (1886-1956) bijvoorbeeld dat je met enkel 
directe waarneming niets te weten komt over motivatie, doelen en keuzes, ter-
wijl praktijkvragen daar juist over gaan (Tolman, 1922). Volgens Tolman was 
een wetenschappelijk behaviorisme met een ruimere visie op gedrag in de ogen 
van verschillende auteurs wel degelijk mogelijk. Objectieve waarnemingen en 
‘passende introspectie’ (proper introspection) zouden elkaar als onderzoeks-
methode moeten aanvullen. In een later stadium toonde Tolman het belang 
van  cognitieve processen bij gedrag aan in experimenten met ratten in een 
doolhof (Tolman, 1948). De dieren bleken te onthouden in welke gangen eten te 
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vinden was en beschikten dus over een cognitieve kaart, een mentale voorstel-
ling van de fysieke omgeving.

Onderzoek van Albert Bandura (geb. 1925) toonde aan dat het direct ervaren 
van stimuli geen noodzakelijke voorwaarde is om te leren. Mensen leren ook 
door het observeren van anderen (Bandura, 1962). Dit wordt sociaal leren of 
leren door imitatie of observerend leren genoemd. Je ziet dit bijvoorbeeld heel 
duidelijk bij peuters en kleuters, die nadoen wat ze volwassenen zien doen. Bij-
voorbeeld met precies dezelfde intonatie ‘telefoneren’, of ‘koken’ met schaaltjes 
en kommetjes, of met popjes naspelen wat ze om zich heen hebben waargeno-
men.

Kijk via de website naar de video over het Bobo dollexperiment van Albert 
Bandura.

Welk effect zou het hebben als je met stemverheffing aan een kind duidelijk 
maakt dat het rustig moet praten?

De strijd werd definitief beslist toen de taalwetenschapper Avram Noam 
Chomsky (geb. 1928) aantoonde dat mensen over een aangeboren taalsysteem 
(Language Aquisition Device, LAD) beschikken (Chomsky, 1967). Tot dan toe 
hielden bepaalde behavioristen vol dat de taalontwikkeling volledig te verkla-
ren was uit leerprocessen zoals imitatie en selectieve bekrachtiging. Ook later 
onderzoek heeft bevestigd dat dat niet het geval is: elk kind doorloopt dezelfde 
fases van taalontwikkeling en een taal aanleren is lastiger nadat de gevoelige 
periode daarvoor voorbij is (Van Beemen, 2015). Dit kun je niet vanuit leerpro-
cessen verklaren: er moet een biologische aanleg voor zijn.

Kijk via de website naar het interview waarin Noam Chomsky zijn visie op 
behaviorisme toelicht.

1.3.6 Onderzoek naar behavioristische principes

Observatie (bewust en doelgericht waarnemen) is de meest voor de hand lig-
gende manier om vanuit een behavioristisch perspectief gegevens te verzame-
len. Daarbij kun je zelf observeren of vragen naar observaties van de cliënt en 
betrokkenen. Waaruit bestaat het gedrag precies? Wat gaat eraan vooraf (en 
lokt het dus mogelijk uit)? Wat volgt erop (en houdt het dus mogelijk in stand)?

Behavioristen gebruiken laboratoriumexperimenten om stimulus-respons- 
verbanden te onderzoeken. Daarbij vergelijk je (minstens) twee condities die 
precies gelijk zijn, op één variabele na (de onafhankelijke variabele). Je laat 
bijvoorbeeld de helft van een groep proefpersonen een reactietest doen in een 
warme kamer (conditie 1) en de andere helft in een koude kamer (conditie 2) 
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en je meet hun reactietijd. Als de groepen verder vergelijkbaar zijn, mag je een 
eventueel verschil in reactietijd toeschrijven aan de conditie, in dit voorbeeld 
het verschil in temperatuur. Experimenten maken oorzaak-gevolg-conclusies 
mogelijk.

Kun je in eigen woorden uitleggen waarom een laboratoriumexperiment 
oorzaakgevolgconclusies mogelijk maakt, en een enkele observatie niet?

1.3.7 Behavioristische interventies

Behavioristische leerprincipes worden in talrijke interventies toegepast. Bij het 
opvoedingsprogramma Triple P leren ouders bijvoorbeeld om positief gedrag 
consequent te belonen en negatief gedrag op een afgesproken manier af te wij-
zen (operante conditionering, zie www.triplep.nl). In supermarkten klinkt een 
aangenaam muziekje dat klanten in een goede stemming brengt (klassieke 
conditionering) en daardoor kopen ze meer. In de zorg en in het onderwijs 
worden beloningssystemen gebruikt, waarbij goed gedrag een ‘token’ ople-
vert en gespaarde tokens kunnen worden ingeleverd voor een privilege (‘token 
economy’). Vanuit het behaviorisme zijn ook verschillende vormen van psy-
chotherapie ontstaan. Gedragstherapie is puur op behavioristische principes 
gebaseerd, zoals het ingrijpen op uitlokkende stimuli en bekrachtigers of het 
uitdoven van een respons door langdurige blootstelling. ‘Tweede generatie’ 
gedragstherapie bestaat uit een mengvorm met niet-behavioristische principes 
(cognitieve gedragstherapie is de meest bekende). Inmiddels wordt gesproken 
over een ‘derde generatie gedragstherapie’, die het aanvaarden van emoties 
en gebeurtenissen benadrukt (zoals mindfullness-based cognitive therapy, 
MBCT) (Zimbardo, 2017).

Kijk via de website naar de video waarin Jon KabatZinn uitleg geeft over 
mindfulness.

1.3.8 Evaluatie van het behavioristische perspectief

Leerprincipes zoals klassieke en operante conditionering en sociaal leren wor-
den veel gebruikt in de sociale beroepspraktijk. Dat roept ook ethische vragen 
op, omdat je op die manier het gedrag van de ander in een door jou gekozen 
richting forceert, soms zonder dat de ander zich daarvan bewust is. Mag je als 
professional jouw idee over ‘goed gedrag’ op die manier aan een ander opleg-
gen? Op welke grond precies? Een andere kanttekening zou kunnen zijn dat 
je met behavioristische oplossingen voorbij gaat aan de achtergronden van 
gedrag. Probleemgedrag heeft in de regel een ‘goede reden’, er is een onder-
liggende behoefte aan verbonden. Daar ga je aan voorbij als je alleen maar 
werkt met bekrachtiging en straf.
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Wat zie jij als voor en nadelen van behavioristische interventies?

Kader 1.6 Context: de periode van de wereldoorlogen

In de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog heerste een groot onderling wantrouwen tus-
sen Europese landen. Nationalistische gevoelens overheersten. Toen in 1914 de Oosten-
rijkse kroonprins werd vermoord, werkte dat als een lont in een kruitvat en brak de Eerste 
Wereldoorlog uit. Nederland bleef neutraal; wel was er sprake van voedsel- en brandstof-
schaarste ten gevolge van de oorlog. Politiek gezien werden juist grote stappen gezet 
met de invoering van vrouwenkiesrecht en een oplossing van de scholenstrijd: speciale 
scholen kregen nu evenveel geld als publieke scholen. In de landen om ons heen ver-
trokken miljoenen mannen naar het front voor een gruwelijke loopgravenoorlog, die vier 
jaar zou duren. Zo’n negen miljoen soldaten zijn in die oorlog gesneuveld en meer dan 
de helft van de veteranen hield er blijvende lichamelijke of psychische klachten aan over 
(Van der Geugten et al., 2015).

In de periode tussen de wereldoorlogen (het interbellum) groeide Amerika uit tot een 
welvarende consumptiemaatschappij, waar ook andere landen van profiteerden. In de 
zorg werden nu verplichte bewegingsprogramma’s en arbeidsprojecten ingezet. Medi-
cijnen waren er nog niet; een medische behandeling bestond bijvoorbeeld uit malaria- 
injecties om koorts op te wekken of uit het opwekken van insulten.

Toen eind 1929 de Amerikaanse aandelenmarkt instortte, was een wereldwijde econo-
mische crisis het gevolg. In de Europese landen waren de werkloosheidscijfers hoog. 
Veel veteranen uit de Eerste Wereldoorlog konden hun plaats in de maatschappij niet 
goed meer vinden en er was onvrede over de heersende democratische regimes. Ter-
wijl Stalin het communistische Rusland met grof geweld industrialiseerde, stonden in 
Italië en Duitsland nationaalsocialistische leiders op die de heersende onvrede over wer-
keloosheid en armoede gebruikten om de bevolking achter zich te krijgen. Adolf Hitler 
annexeerde Oostenrijk en Polen en viel vervolgens Nederland binnen. Van 1940 tot en 
met 1945 was Nederland bezet door Duitsland. De Nederlandse regering vluchtte naar 
Engeland en sprak via Radio Oranje de bevolking moed in (Van der Geugten et al., 2015). 
Tussen 1944 en 1945 werd Nederland door de geallieerden bevrijd.
Een periode van wederopbouw volgde. Vakbonden maakten loonafspraken om de sala-
rissen laag te houden, terwijl de gemiddelde werkweek 50 uur was, met maar één dag 
weekend. Werknemers luisterden naar hun baas, vrouwen luisterden naar hun man, en 
kinderen luisterden naar hun ouders (Van der Geugten et al., 2015). Alle Nederlanders 
droegen hun steentje bij om de samenleving weer op te bouwen. Opbouwwerkers en 
groepswerkers streefden ernaar om sociale gemeenschappen weer stabiel en gezond 
te maken. Marie Kamphuis introduceerde social casework (Richmond, 1922) als een 
methodische aanpak vanuit het perspectief van de mensen zelf, gericht op gezinnen. 
Insteek was het activeren van hulpbronnen en het vergroten van de zelfredzaamheid 
(De Boer, 2013). Het moderne casemanagement is op social casework gebaseerd.

Luister via de website naar een VPROradiouitzending waarin Ischa Meijer 
Marie Kamphuis interviewt.
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Systeemgericht werken brengt een andere manier van kijken met zich 
mee. Je richt je als hulpverlener niet op mogelijke oorzaken, maar kijkt 
naar de situatie als geheel. Alle betrokkenen ervaren een situatie op hun 
eigen manier. Bij een systeemgerichte aanpak aanvaard en legitimeer 
je die verschillende zienswijzen. Zo draag je bij aan onderling begrip en 
samenwerking. 

In deel I wordt de theorie behandeld: psychologische stromingen, de 
algemene systeemtheorie, communicatie, structuur in systemen,  
intergenerationele overdracht, en ervaringen en betekenisgeving.  
Hierbij is aandacht voor de sociaal-maatschappelijke context, filosofische 
achtergronden, ethiek, diversiteit, onderzoek, verzamelen van gegevens en 
toepassing in de praktijk. Studenten worden, door middel van verschillende 
invalshoeken en tools, geprikkeld op onderzoek uit te gaan in zichzelf en in 
hun omgeving. 
In deel II laten professionals aan de hand van een case zien hoe systeem-
gericht werken er in de praktijk uitziet.

Op de website bij dit boek www.systeemgerichtwerkeninsocialeberoepen.nl 
vind je onder andere video’s, achtergrondinformatie, individuele opdrachten 
en groepsopdrachten.

Systeemgericht werken in sociale beroepen is geschreven voor studenten 
toegepaste psychologie, social work en pedagogiek. Het boek is ook geschikt 
voor professionals die meer over systeemgericht werken willen weten. 

Sandra van Mameren-Broers werkt voor diverse hbo-onderwijsinstellingen. 
Ze is klinisch- en gezondheidspsycholoog en ervaringsdeskundige, deed 
wetenschappelijk onderzoek en volgde een intuïtieve opleiding. 
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