SOCIAAL WERK DOOR DE JAREN HEEN
19e eeuw–begin 20e eeuw

1945 – 1965

1965 – 1980

1980-1990

1990 - 2005

2005 – heden

LIEFDADIGHEID

PATERNALISME

EMANCIPATIE

ZAKELIJKE AANPAK

BEMOEIZORG

VRAAGGERICHT WERKEN

AANPASSEN INDIVIDU AAN
OMGEVING

• Sterk bevoogdend karakter:
‘onmaatschappelijkheidsbestrijding’
• Vrijwilligers vanuit gegoede
middenklasse, kerken en sociale
bewegingen
• Nauwelijks professioneel sociaal
werk

• Individuele en gezinsgerichte
hulpverlening. Nadruk op
perspectief van de cliënt.
Normatieve benadering
• Opkomst social casework,
social groupwork en community
development
• Ontwikkeling samenlevingsopbouw
• Professionalisering sociaal werk

OUTREACHENDE
HULPVERLENING

EIGEN KRACHT EN ZELFREGIE
STAAN CENTRAAL

• Efficiëntie en marktdenken
• Minder belangstelling voor de
kracht van mensen in de leefwereld
• Minder aandacht voor kernwaarden
sociaal werk, het tegengaan van
ongelijkheid en bevorderen van
sociale cohesie
• Herbezinning op de beroepshouding

• Leefwereld en perspectief burger
centraal
• Er-op-af aanpak: actief benaderen
van probleemgezinnen in de wijk
• Mensen bereiken die zelf niet
vinden dat ze hulp nodig hebben,
of de weg naar sociaal werk niet
kennen
• Wijkaanpak

• Kanteling beroepshouding:
eigen kracht cliënt centraal,
integraal werken, maatwerk,
betrekken informeel netwerk.
• Aandacht voor positionering
en profilering sociaal werk
• Opkomst sociaal wijkteam

INVLOEDEN

2015 Jeugdwet
Participatiewet
Nieuwe Wmo

• Vogelaarwijken/Krachtwijkaanpak:
leefbaarheidproblemen in
aandachtswijken verminderen

2007 Wet maatschappelijke
ondersteuning

1994 Wijziging van
de Welzijnswet

• Opkomst brede welzijnsorganisaties
(voorloper wijkteam).
• Integrale opzet organisaties
• Ook andere partijen bieden
welzijnswerk
• Vermaatschappelijking

1991 Nieuwe indeling  
beroepsdomeinen

1989 Welzijnswet

Overheid beïnvloedt ontwikkelingen
binnen sociaal werk sterk met Knelpuntennota en regeling OBS (1974)
Kritiek op welzijnssector:
• ‘Lof der onaangepastheid’ Herman
Milikowski (1967)
• ‘De markt van welzijn en geluk’
Hans Achterhuis (1979)

TERUGTREKKEN UIT DE
LEEFWERELD

1987 D ecentralisatie
van welzijnsbeleid

1974 Knelpuntennota
1974 O pbouwwerk in
bijzondere situaties

1968 AWBZ

In 1952 ontstaat het Ministerie
van Maatschappelijk Werk met in
1956 de afdelingen:
• Individueel maatschappelijk werk
• Gezinsgericht maatschappelijk
werk
• Maatschappelijk opbouwwerk en
onderzoek

• Emancipatie en activering
van individuen en groepen in
achterstandsposities
• Tegengaan verpaupering wijken en
stadsvernieuwing
• Werksoortendifferentiatie
• Opbouwwerk krijgt prominente plek

1967 WAO

1965 Bijstandswet

1961 Wet op de
Bejaardenoorden

1957 AOW

1952 Ontstaan Ministerie
Maatschappelijk
Werk

1901 Woningwet Gezondheidswetgeving

1900 Uitbreiding leerplicht tot 12 jaar

1874 Verbod kinderarbeid
‘Kinderwetje van
Houten’

1854 Armenwet

• Overheid maakt sociale wetten
• Ontstaan volkshuizen en buurt- en
clubhuiswerk (1892)
• Oprichting maatschappelijk werk
(1903)
• Begin van een landelijke
welzijnsstructuur (1908)
• Begin opbouwwerk Drenthe (1925)

VERANDEREN MAATSCHAPPELIJKE STRUCTUREN VOOR
INDIVIDUELE ONTPLOOIING

KENMERKEN

‘VERZUILDE’ ARMENZORG MET
RELIGIEUZE MOTIVATIE

• 8 bakens Welzijn nieuwe stijl
(2009)
• Decentralisatie in sociale
domein
• Grote druk op participatieplicht
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