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“Een koe heeft een staart,  

maar niet alles met een staart is een koe” 
 (Beleidsmedewerker Schakelring, persoonlijke communicatie,  

11 september 2019) 
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Samenvatting 
Stichting Schakelring zet zich in voor kwetsbare ouderen met intramurale- en extramurale zorg, 

ondersteuning en begeleiding. De organisatie beweegt organisch mee met de vraag van de 

(wijk)bewoner1 en de veranderende zorg (Schakelring, 2018). 

Er is voor Schakelring een praktijkonderzoek gedaan naar de handelingsverlegenheid van de sociaal 

werkers2. De sociaal werkers ervaren sommige (wijk)bewoners, zoals migranten met dementie, ‘ver 

van het bed’. Het referentiekader van de (wijk)bewoner staat op afstand van het referentiekader van 

de sociaal werker. Deze afstand kan, voor de sociaal werker, per (wijk)bewoner groter of kleiner zijn. 

Dit is een geleidelijke schaal. Deze (wijk)bewoners worden als ‘onbekend’ ervaren, waardoor sociaal 

werkers niet weten hoe te handelen en het moeilijk vinden om aan te sluiten. Het veroorzaakt een 

gevoel van onzekerheid en een ‘drempel’ om de verbinding te maken met deze (wijk)bewoners. De 

handelingsverlegenheid beperkt de ruimte voor ontmoeting en de verbinding tussen de sociaal 

werker en de (wijk)bewoner, wat het bieden van passende zorg in de weg staat. Dit strookt niet met 

de competentieontwikkeling van het sociaal werk en de missie van Schakelring. 

In het praktijktheoretisch kader is het concept cultuursensitieve zorg uitgewerkt. Dit concept 

verheldert het maken van de verbinding tussen de (wijk)bewoner met een andere culturele 

achtergrond en de sociaal werker, om te komen tot een verbeterde zorg en een geslaagde 

hulpverlening (Jalhay, Ceuterick & Degelin, 2016). Binnen dit concept is voor het onderzoek de focus 

gelegd op een cultuursensitieve houding. De pluralistische grondhouding is de basis en bevordert de 

‘echte’ ontmoeting met de ander, de interactie en de communicatie (Hoffer, 2016). Om te kunnen 

spreken van een pluralistische grondhouding dient de sociaal werker aandacht te hebben voor het 

inzicht in het eigen referentiekader en de betekenis daarvan in het contact met de (wijk)bewoner. 

Daarnaast dient de sociaal werker aandacht te hebben voor het referentiekader van de 

(wijk)bewoner. De dialoog over overeenkomsten en verschillen in referentiekaders wordt vervolgens 

aangegaan. 

Er is onderzoek gedaan naar de wijze waarop er in de praktijk aandacht is voor beide 

referentiekaders. Gezien het tijdsbestek is het aangaan van de dialoog buiten beschouwing gelaten. 

Via semigestructureerde interviews zijn de ervaringen van de sociaal werkers aan het licht gebracht. 

Focusgroepen hebben het perspectief van de (wijk)bewoner met dementie die gevoelsmatig ‘ver van 

het bed’ staat3, vertegenwoordigd door een belangenbehartiger, en de organisatie in beeld gebracht. 

Het onderzoek toont aan dat in de praktijk van de sociaal werkers van Schakelring impliciet en ad hoc 

aandacht is voor het inzicht in het eigen referentiekader als sociaal werker. Sociaal werkers zijn zich 

minimaal bewust van het eigen referentiekader en de rol daarvan in hun handelen in het contact met 

de (wijk)bewoner. De sociaal werkers nemen enkel initiatief tot een interventie, gericht op het 

inzicht in het eigen referentiekader en het eigen handelen, als een situatie stroef verloopt. Situaties 

die, volgens de sociaal werkers, goed verlopen krijgen hierdoor geen aandacht. Hier wordt geen 

lering uit getrokken. De huidige interventies, reflectie, intervisie en supervisie, worden veelal 

summier of onvoldoende uitgevoerd. De organisatie houdt dit in stand door in de facilitering 

impliciet aandacht te besteden aan het referentiekader van de sociaal werker. 

                                                           
1 Schakelring spreekt niet over cliënten, maar over (wijk)bewoners. De term (wijk)bewoner wordt dan ook zo veel als 

mogelijk aangehouden en heeft dezelfde betekenis als de term cliënt. 
2 De term sociaal werkers verwijst naar de casemanagers en de maatschappelijk werkers van Stichting Schakelring. 
3 (Wijk)bewoner met dementie die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staat wordt voor de leesbaarheid verder veelal 

(wijk)bewoner genoemd. 



 

 
Onderzoeksverslag I De aandacht voor het referentiekader in de praktijk I Chayenna van de Pol       5 

 

De sociaal werkers en de organisatie hebben daarentegen expliciet aandacht voor het 

referentiekader van de (wijk)bewoner. Het speelt een grote rol in het handelen van de sociaal werker 

en is opgenomen in de visie en ambitie 2020 van Schakelring. De belangenbehartigers zijn hier ook 

zeer tevreden over. 

Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat de sociaal werkers in het handelen de prioriteit leggen 

bij de aandacht die uitgaat naar het referentiekader van de (wijk)bewoner. Dit handelen wordt door 

de organisatiecultuur bekrachtigd. De sociaal werkers en de organisatie hebben daarentegen 

onvoldoende kennis over en aandacht voor het inzicht in het eigen referentiekader van de sociaal 

werker. Zij zijn zich ook onvoldoende bewust van de betekenis van het eigen referentiekader in het 

contact met de (wijk)bewoner. Aandacht voor beide referentiekaders is noodzakelijk om een 

pluralistische grondhouding te ontwikkelen. Er ontbreekt echter in de praktijk, bij de sociaal werkers 

en de organisatie, kennis over het eigen referentiekader van de sociaal werker. Het onderzoek heeft 

dan ook geresulteerd in een zestal aanbevelingen voor de praktijk van de sociaal werkers van 

Schakelring. 

Deze worden opgesomd en kort beschreven:  

1. Een structurele vorm van reflectie voor de casemanagers om gezamenlijk expliciet aandacht 

te hebben voor het eigen referentiekader. 

2. De huidige intervisie van de maatschappelijk werkers, op basis van in de literatuur 

beschreven werkzame factoren van intervisie, kwalitatief verbeteren. De intervisie kan zo 

een structurele vorm van reflectie zijn waar expliciet aandacht besteed wordt aan het eigen 

referentiekader van de sociaal werker. 

3. De organisatie dient in de visie, ambitie en facilitering expliciet aandacht te hebben voor het 

inzicht in het eigen referentiekader als sociaal werker. 

4. De aandacht van de sociaal werker dient uit te gaan naar álle indicatoren van het 

referentiekader in het contact met de (wijk)bewoner. 

5. De sociaal werker dient meer tijd per (wijk)bewoner te besteden. De organisatie dient 

hiervoor meer uren beschikbaar te stellen. 

6. Vervolgonderzoek naar de derde dimensie: de dialoog aangaan. 
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1. Inleiding 
Dit praktijkonderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het praktijkverbeterproject van de Master Social 

Work in opdracht van Schakelring. Voorafgaand is er een vooronderzoek gedaan in de praktijk. Dit 

heeft geleid tot een sociale kwestie en een verdieping in de literatuur, wat de richting van het 

onderzoek heeft bepaald.  

1.1 De praktijk 
Stichting Schakelring zet zich in voor kwetsbare ouderen. De stichting heeft tien locaties waar 

revalidatiezorg, verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg wordt geleverd o.a. dementiezorg. Schakelring 

is actief in de wijk en zet zich in voor welzijn. De regie is in handen van de (wijk)bewoner. De 

organisatie beweegt organisch mee met de vraag van de (wijk)bewoner en de veranderende zorg 

(Schakelring, 2018). De sociaal werkers, casemanagers en maatschappelijk werkers, zetten zich in 

voor ouderen met dementie. De maatschappelijk werkers zijn daarentegen ook betrokken bij 

ouderen met somatische problemen. 

1.2 De aanleiding 
De ontwikkeling van de participatiesamenleving heeft er toe geleid dat er meer verantwoordelijkheid 

en initiatief van burgers wordt verwacht. De realisatie van sociale rechtvaardigheid, wat een 

fundamenteel streven is van de sociaal werker, is daardoor niet vanzelfsprekend. Zo ook het streven 

naar gelijkheid waardoor iedere burger tot zijn of haar recht kan komen (Kernteam Master Social 

Work, 2018). Het zorgt voor problemen voor oudere Nederlanders met een niet-westerse 

migrantenafkomst4. Uit onderzoek blijkt dat zij een risicogroep vormen voor het hebben van 

onvoldoende gezondheidsvaardigheden, gezondheids- en zelfmanagement, wat het meegaan in het 

gedachtegoed van de participatiesamenleving bemoeilijkt en volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie leidt tot ongelijkheid in gezondheid (Pharos, 2018b; Rademakers, 

2014; Steunenberg, 2017). 

 

Naast deze kwetsbaarheid brengt ook de groeiende groep mensen met dementie moeilijkheden met 

zich mee in het gedachtegoed van de participatiesamenleving. Het totaal aantal mensen met 

dementie in Nederland, zal, als gevolg van de vergrijzing, explosief stijgen (Alzheimer Nederland, 

2019). Het aantal migranten met dementie stijgt ruim twee keer zo snel als het aantal mensen met 

een Nederlandse afkomst met dementie. Dit betekent een stijging van 109%(60.000) in 2030 ten 

opzichte van het aantal in 2014 (Alzheimer Nederland, 2014). Vanuit onderzoek blijkt dat deze 

stijging onder andere wordt veroorzaakt door een grotere kwetsbaarheid voor dementie bij oudere 

migranten ten opzichte van hun Nederlandse leeftijdsgenoten (Uysal-Bozkir, 2016). Deze 

kwetsbaarheid komt voort uit een complex samenspel van diverse factoren. Verschillende 

migrantengroepen hebben een genetische aanleg voor diabetes (Pharos, 2018a; Uysal-Bozkir, 2016). 

Daarnaast hebben zij een grotere kans op hart- en vaatziekten (Perini, Snijder, Peters, Stronks, & 

Kunst, 2018; Pharos, 2018c). Hart- en vaatziekten en diabetes vergroten het risico op dementie. Ook 

hebben oudere migranten het op sociaaleconomisch vlak vaak niet riant in Nederland, wat de 

genetische aanleg voor diabetes versterkt. De financiële middelen en kennis om gezond te eten 

ontbreken vaak (Pharos, 2018a; Pharos, 2018c; Uysal-Bozkir, 2016). Oudere migranten zijn 

gemiddeld vaker eenzaam en depressief in vergelijking met Nederlandse leeftijdsgenoten, wat 

risicofactoren zijn voor dementie (Pharos, 2018d; Uysal-Bozkir, 2016). 

                                                           
4 Nederlanders met een niet-westerse migrantenafkomst zijn mensen waarvan tenminste één ouder in het buitenland is 

geboren. Zij hebben als herkomstland één van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (inclusief Turkije) (Centraal 
Bureau voor de Statistiek, 2016). Voor de leesbaarheid verder migranten genoemd. 
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De behoefte aan specialistische zorg van professionals zal hierdoor stijgen (Steunenberg, Verhagen, 

Ros & De Wit, 2014). Deze stijging wordt ook veroorzaakt door een jongere groep mantelzorgers van 

migranten met dementie die gespecialiseerde professionals inzet voor de zorg aan hun naasten (Van 

Wezel et al., 2014).  

1.3 Sociale kwestie 
Deze ontwikkelingen brengen, blijkend uit het vooronderzoek, dilemma’s met zich mee in de praktijk. 

De geïnterviewde belangenbehartigers5 van migranten met dementie benoemen dat er een beperkte 

keuze is in zorg in de omgeving van Schakelring. Er kan gekozen worden tussen een ‘westerse’ 

organisatie, die gespecialiseerd is in het ziektebeeld dementie, of een ‘niet-westerse’ organisatie 

gespecialiseerd in de taal en cultuur. Geïnterviewde experts erkennen deze beperkte keuze, 

waardoor migranten niet altijd passende zorg ontvangen. Belangenbehartigers wensen een 

bundeling in specialisatie aangaande het ziektebeeld dementie en aandacht voor cultuur.  

Uit de interviews met de sociaal werkers blijkt dat een handelingsverlegenheid bij de sociaal werkers 

deze bundeling en daardoor een gelijke kans op passende zorg in de weg staat. Migranten staan, 

voor het gevoel van de geïnterviewde sociaal werkers, ‘ver van het bed’. Het referentiekader van de 

(wijk)bewoner staat op afstand van het referentiekader van de sociaal werker. Migranten worden als 

onbekend ervaren. Hierdoor weten sociaal werkers niet altijd hoe te handelen, wat een gevoel van 

onzekerheid veroorzaakt en een ‘drempel’. Deze handelingsverlegenheid geldt zowel voor sociaal 

werkers die ervaring hebben met migranten als sociaal werkers die geen ervaring hebben met 

migranten. Deze laatste groep voelt al een drempel om überhaupt ervaring op te willen doen. De 

sociaal werkers ervaren dezelfde handelingsverlegenheid ook bij andere (wijk)bewoners die 

gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staan zoals een bewoner van het woonwagenkamp.  

“Ik voelde ergens een drempel, die doen zij niet opstellen. Dat ligt meer bij mezelf denk ik. Een 

drempel vanwege toch ergens het onbekende” (Sociaal werker, persoonlijke communicatie, 17 

oktober 2018). 

“Kan ik zulke vragen wel stellen? Dat voelt als onkunde, dat zouden we toch moeten weten?” 

(Sociaal werker, persoonlijke communicatie, 9 oktober 2018). 

Deze handelingsverlegenheid beperkt de ruimte voor ontmoeting en verbinding met (wijk)bewoners 

die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staan. Het belemmert het najagen van de missie van Schakelring 

om zich in te zetten voor álle kwetsbare ouderen en organisch mee te bewegen met de vraag van de 

(wijk)bewoner en de veranderende zorg (Schakelring, 2018). Het strookt ook niet met de 

competentieontwikkeling van het sociaal werk. Een sociaal werker dient respectvol om te kunnen 

gaan met diversiteit. De sociaal werker moet in staat zijn te bewegen binnen de leefwereld van 

mensen met uiteenlopende leefstijlen, kan in contact met hen van perspectief wisselen en culturen 

en verschillende leefwerelden bij elkaar brengen (Liefhebber, Radema, Van Dam, Hens & Weyburg, 

2018).  

Deze sociale kwestie heeft geleid tot een praktijkvraag:  

 

 

 

 

 

                                                           
5 De belangenbehartiger vertegenwoordigt de (wijk)bewoner. 

 

Op welke manier kunnen sociaal werkers van Schakelring zich verbinden met de 

(wijk)bewoner met dementie die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staat, om passende 

zorg te bieden? 

Praktijkvraag 
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De praktijkvraag is gericht op de bredere groep (wijk)bewoners met dementie die gevoelsmatig ‘ver 

van het bed’ staat dan enkel migranten met dementie. Blijkend uit de sociale kwestie ervaren de 

sociaal werkers de handelingsverlegenheid namelijk in deze brede context.  
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2. Praktijktheoretisch kader  
Naar aanleiding van de praktijkvraag is het praktijktheoretisch kader geschreven om concepten die in 

verbinding staan met de praktijkvraag te verhelderen en te verbinden aan de praktijk van Schakelring. 

Het gekozen theoretische concept is cultuursensitieve zorg. Het verheldert het maken van de 

verbinding tussen de (wijk)bewoner met een andere culturele achtergrond en de sociaal werker, om 

te komen tot een verbeterde zorg en een geslaagde hulpverlening (Jalhay et al., 2016). De focus 

wordt gelegd op een cultuursensitieve houding, omdat het de wil en bereidheid vormt om relaties aan 

te gaan met mensen uit andere culturen (Shadid, 2000, in Boejarath, 2016). Het concept en de focus 

worden toegelicht en uiteengezet in een conceptueel model.  

2.1 Sociale kwestie en onderzoek 
In de literatuur wordt bevestigd dat sociaal werkers (wijk)bewoners met een migrantenachtergrond 

vaak als ‘anders’ en moeilijk ervaren en hiermee worstelen. Dit zorgt voor een gesloten en soms 

bevooroordeelde houding. De ervaren moeilijkheid wordt toegeschreven aan ‘hun cultuur’. Dit heeft 

als valkuil dat sociaal werkers ‘mensen met een andere cultuur’ reduceren tot een relatief homogene 

groep (Gastelaars & Van der Haar, 2007; Van der Haar, in Felten 2011; Van Robaeys, 2014). Dit kan 

de opbouw van een werkrelatie en adequate communicatie belemmeren (Hoffer, 2016). Een 

bevooroordeelde houding maakt dat een (wijk)bewoner wordt gereduceerd tot één facet van 

zijn/haar identiteit, zoals het land van herkomst. Andere facetten gaan verloren, waardoor de plank 

volledig mis wordt geslagen (Achahchah, 2018). De handelingsverlegenheid beperkt de wil om de 

ander te leren kennen en te helpen, terwijl dat juist fundamenteel is voor het welslagen van de 

samenwerkingsrelatie (Van Robaeys, 2014). In de praktijk worstelen sociaal werkers in een bredere 

context met (wijk)bewoners die zij als ‘anders’ en moeilijk ervaren. Deze (wijk)bewoners staan voor 

het gevoel van de sociaal werkers ‘ver van het bed’, wat betekent dat iets op afstand is. “Dat is iets 

waar ik me niet mee bezig houd”(“Gezegden”, z.d.). Per (wijk)bewoner en sociaal werker kan de 

afstand onderling groter of kleiner zijn, dit is een geleidelijke schaal. Hierdoor gaat het gevaar van 

een gesloten en bevooroordeelde houding schuil en wordt de wil om de ander te leren kennen 

beperkt. 

2.2 Concept cultuursensitieve zorg 
De kern van cultuursensitieve zorg is dat de professional de (wijk)bewoner de gelegenheid geeft om 

zijn (culturele)visie en beleving van de situatie te uiten (Hoffer, 2016). Er wordt voorbij het anderszijn 

(bijvoorbeeld de migratieachtergrond) van iemand gekeken om te onderzoeken wat precies een rol 

speelt in de vraag van de persoon (Jalhay et al., 2016). Het is een noodzakelijk uitgangspunt dat de 

eigen normen en waarden niet voor iedereen gelden (Hemstede, 2013). De professional heeft inzicht 

in het eigen referentiekader en is gevoelig voor de denk- en leefwereld van de (wijk)bewoner (Celis, 

Le Roy, Van Gijsegem & Van Ransbeeck, 2017). De professional probeert de (wijk)bewoner te leren 

kennen, zoals hij/zij in zijn culturele context functioneert (Hoffer, 2016). 

Cultuursensitieve zorg is, volgens Hoffer (2016), belangrijk voor de gezondheidszorg en het 

welzijnswerk, omdat het de kwaliteit van de communicatie en relatie tussen de professional en 

(wijk)bewoner met een andere culturele achtergrond verhoogt. De meest vanzelfsprekende gevolgen 

van cultuursensitiviteit voor (wijk)bewoners is zich welkom voelen, niet veroordeeld worden en zich 

beter begrepen en daardoor erkend voelen. Er kan samen gezocht worden naar een gedeeldheid in 

verwachtingen wat goede hulpverlening is voor deze specifieke (wijk)bewoner en specifieke situatie. 

Deze wederzijdsheid draagt bij aan een verbeterde zorg, een geslaagde hulpverlening en aan een 

verhoogde tevredenheid (Jalhay et al., 2016). Hierdoor wordt minder last van stress ervaren door 

professionals. Ze ervaren nieuwsgierigheid en enthousiasme, waardoor nieuwe inzichten worden 
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opgedaan die de angst voor het onbekende laat verdwijnen (Jalhay et al., 2016). De angst voor het 

onbekende is herkenbaar bij de sociaal werkers van Schakelring. Het laten verdwijnen van deze angst 

draagt bij aan de verbinding met (wijk)bewoners die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staan. De 

beschreven positieve effecten van cultuursensitieve zorg dragen bij aan een verbeterde en geslaagde 

hulpverlening, wat aansluit bij het doel van de praktijkvraag.  

Om cultuursensitieve zorg te kunnen bieden dient de professional de kennis, houding en 

vaardigheden te hebben om adequaat te handelen (Celis et al., 2017). Vanuit verschillende literatuur 

wordt bevestigd dat antwoorden vooral gezocht dienen te worden in vaardigheden en attitudes 

(Boedjarath, 2016; Dries & van Endt-Meijling, 2018; Jalhay et al., 2016). Een cultuursensitieve 

houding is een cruciale factor. Het betreft de wijze waarop men over zaken en anderen denkt en hoe 

men ze tegemoet treedt (“Houding”, z.d.). Het vormt de wil en bereidheid om relaties aan te gaan 

met mensen uit andere culturen (Shadid, 2000, in Boejarath, 2016). Deze wil en bereidheid lijkt 

onvoldoende aanwezig te zijn bij sommige sociaal werkers van Schakelring. Zij ervaren daarnaast een 

drempel die het aangaan van relaties met mensen uit andere culturen belemmert. De 

cultuursensitieve houding staat daardoor centraal in het onderzoek. 

Cultuursensitieve houding 
Uit de literatuur blijkt dat er verschillende houdingsvormen belangrijk zijn om te spreken van een 

cultuursensitieve houding. Ten eerste een open, reflectieve, erkennende en onderzoekende houding. 

Ten tweede een nieuwsgierige, respectvolle, empathische en betrokken houding (Celis et al., 2017; 

D’Haveloose & Fook, in Van Robaeys, 2014; Gailly, 2018, in Jalhay et al., 2016). Volgens Procee (1993, 

in Hoffer, 2016) vormt de grondhouding echter de basis van een cultuursensitieve houding. De 

andere houdingsvormen dragen bij aan deze gewenste grondhouding. Zo is een reflectieve houding 

bijvoorbeeld noodzakelijk in het hebben van inzicht in het eigen referentiekader en deze kunnen 

plaatsen naast het referentiekader van de (wijk)bewoner (Celis et al., 2017; D’Haveloose & Fook, in 

Van Robaeys, 2014; Gailly, 2018, in Jalhay et al., 2016). In het praktijktheoretisch kader wordt de 

focus gelegd op de grondhouding. Er is gekozen voor deze focus, omdat de grondhouding de basis is 

van een cultuursensitieve houding. Vanuit deze basis kan de cultuursensitieve houding 

doorontwikkeld worden. 

Procee (1993, in Hoffer, 2016) impliceert dat ieder van ons, in het contact met mensen met een 

andere culturele achtergrond, handelt en denkt vanuit een bepaalde grondhouding. De 

grondhouding speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van een cultuursensitieve houding. De 

grondhouding speelt een rol in het denken en handelen van de professional, wat wordt gevormd 

door het eigen referentiekader. Het referentiekader is de wijze waarop men betekenis geeft aan en 

kijkt naar de wereld om zich heen (Janssen, 2018). Het bepaalt voor een groot deel wat als 

vanzelfsprekend wordt ervaren en wat ‘witte plekken’ zijn: dat wat er over het hoofd wordt gezien, 

omdat het niet past in het eigen referentiekader (Felten & Genç-Canbolat, in Felten, 2011). Het 

referentiekader is gevormd door onder andere opleiding en beroepservaring en het persoonlijk 

culturele kader. Het persoonlijk culturele kader is aangeleerd in de opvoeding en door socialisatie 

(Janssen, 2018). Cultuur is dus meer dan het land van herkomst. Het is een persoonlijk en dynamisch 

construct, samengesteld vanuit de verschillende sociale systemen waartoe iemand behoort 

(Hoffmann, 2012, in Jalhay et al., 2016). Professionals zijn zich vaak niet bewust dat het 

referentiekader gecreëerd is en dat zij de wereld interpreteren vanuit dit persoonlijke kader (Hoffer, 

2016). 
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Volgens Procee (1993, in Hoffer, 2016) zijn er drie grondhoudingen te onderscheiden. Ook Dries en 

Van Endt-Meijling (2018) onderscheiden drie grondhoudingen. 

Procee(1993, in Hoffer, 2016) maakt onderscheid in:  

 Universalisme: “Universalisten zijn van mening dat bepaalde ideeën, waarden en normen 

gelden voor iedereen” (Procee, in Hoffer, 2016, p. 114). Zij streven naar één wereldwijde 

cultuur en zien lokale culturen ondergeschikt daaraan. 

 Relativisme: “Relativisten daarentegen stellen dat kennis en waarden per cultuur verschillen” 

(Procee, in Hoffer, 2016, p. 114). Andere culturele groepen mogen geen oordeel vellen over 

wat er gebeurt in een andere groep. 

 Pluralisme: “Pluralisten nemen zowel de culturele diversiteit als de eigen culturele context 

serieus. Zij kijken als het ware met vreemde ogen naar andere culturen, maar ook naar de 

eigen cultuur” (Procee, in Hoffer, 2016, p. 114).  

 

Dries en Van Endt-Meijling (2018) maken onderscheid in de volgende drie grondhoudingen: 

 De monistische attitude is een hindernis om tot een echte ontmoeting te komen. Iemand 

met een monistische attitude wil ‘zijn eigen manier’ aan de ander overdragen. 

 Een cultuurrelativistische attitude is een variant van relativisme. Het is een houding van 

respect en tolerantie ten aanzien van andere culturen. De ene cultuur wordt niet boven de 

andere gesteld. Er is niet één superieure waarheid. Dit leidt er niet toe dat mensen met 

verschillende culturele waarden en gewoonten elkaar ontmoeten en van elkaar leren (Van 

Asperen, 2003, in Dries & Van Endt-Meijling, 2018).  

 Dries en Van Endt-Meijling (2018) gaan met betrekking tot een pluralistische attitude uit van 

het gedachtegoed van Procee. Pluralisme heeft als kern, niet-uitsluiten en bevorderen van de 

dialoog. Deze benadering gaat ervanuit dat men in contact met mensen met een andere 

culturele achtergrond fouten kan en mag maken (Van Asperen, 2011, in Dries & Van Endt-

Meijling, 2018). “Juist het ‘niet weten’ en samen zoeken maakt een echte ontmoeting 

mogelijk”(Van Asperen, 2011, in Dries & Van Endt-Meijling, 2018, p. 146). 

 

De essentie van de grondhoudingen van Procee (in Hoffer, 2016) en van Dries en van Endt-Meijling 

(2018) komt met elkaar overeen. Zij staan allen voor het ontwikkelen van een pluralistische 

grondhouding om de verbinding te maken met mensen met een andere culturele achtergrond. De 

andere grondhoudingen hebben een beperkende werking in deze verbinding. 

Vanuit de pluralistische grondhouding zijn er drie dimensies te onderscheiden.  

1. Professionals dienen aandacht te hebben voor het inzicht in het eigen referentiekader en de 

betekenis daarvan in het contact met (wijk)bewoners met een andere culturele achtergrond (Hoffer, 

2016).  

2. Professionals dienen onbevooroordeeld en met een open blik aandacht te hebben voor het 

referentiekader van de (wijk)bewoner als individu (Celis et al., 2017). Dit is belangrijk, omdat een 

sociaal werker die het referentiekader van de (wijk)bewoner kent, beter maatwerk kan leveren (Van 

Robaeys, 2014). 

3. De dialoog over de overeenkomsten en verschillen in referentiekaders wordt vervolgens tussen de 

sociaal werker en de (wijk)bewoner aangegaan (Hoffer, 2016). Het bewustzijn van verschillen tussen 

de sociaal werker en de (wijk)bewoner is in deze belangrijk, maar ook het op zoek gaan naar 

gelijkenissen (Hoffmann, in Van Robaeys, 2014; Jalhay et al., 2016; Van Robaeys, 2014). Als deze drie 

dimensies aan de orde zijn kan er gesproken worden over een pluralistische grondhouding.  
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In het praktijkverbeterproject wordt de focus gelegd op de pluralistische grondhouding, omdat uit 

het vooronderzoek lijkt dat deze houding nog onvoldoende aanwezig is bij de sociaal werkers. Zij 

ervaren de handelingsverlegenheid al voordat er een ontmoeting en een dialoog heeft 

plaatsgevonden. Deze uitspraak van een sociaal werker uit het vooronderzoek zou vanuit de 

literatuur verklaard kunnen worden als een universalistisch- en monistisch standpunt, wat een 

hindernis is om tot een echte ontmoeting te komen (Dries & Van Endt – Meijling, 2018).  

“Hallo…..! Mag ik een hand geven? Ik ben hier in Nederland en ik geef een hand en dan zie ik 

wel als dat niet bevalt. Ik ga me niet helemaal aanpassen. Oh ik heb van te voren gelezen dat 

doen ze niet en ik kom al binnen zonder hand. Nee, dat hoeft niet. Wij hoeven ons niet zo aan 

te passen” (Sociaal werker, persoonlijke communicatie, 9 oktober 2018).  

Het ontwikkelen van de pluralistische grondhouding bij de sociaal werkers bevordert de ‘echte’ 

ontmoeting met de ander, de interactie en communicatie (Hoffer, 2016).  

Conceptueel model 
Het conceptueel model is een visuele weergave van het praktijktheoretisch kader. Er zijn drie 

grondhoudingen te onderscheiden. De universalistische/monistische grondhouding en 

(cultuur)relativistische grondhouding leiden niet tot een cultuursensitieve houding. Een pluralistische 

grondhouding is noodzakelijk en de basis voor een cultuursensitieve houding. De pluralistische 

grondhouding bestaat uit drie dimensies die hierboven volledig zijn toegelicht. Aandacht van de 

sociaal werker voor het inzicht in het eigen referentiekader en voor het referentiekader van de 

(wijk)bewoner dienen beide aan de orde te zijn om op zoek te kunnen gaan naar verschillen en 

overeenkomsten en te komen tot een dialoog daarover. Een cultuursensitieve houding is een 

onderdeel van cultuursensitieve zorg.  

De donkerblauwe vakken staan centraal in het praktijkverbeterproject. In het onderzoek ligt de focus 

op de pluralistische grondhouding als basis van een cultuursensitieve houding. De focus wordt gelegd 

op de eerste en tweede dimensie van de pluralistische grondhouding. De derde dimensie wordt 

gezien het tijdsbestek buiten beschouwing gelaten. Hier is voor gekozen, omdat de dialoog aangaan 

zonder kennis over de andere twee dimensies niet mogelijk is. Aandacht hebben voor de eerste twee 

dimensies is wel mogelijk zonder kennis te hebben over de derde dimensie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Conceptueel model 
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2.3 Operationalisatie 
Het begrip pluralistische grondhouding en de twee dimensies zijn geoperationaliseerd ten behoeve 

van de uitvoering van het onderzoek. De operationalisatie is gedaan op basis van het 

praktijktheoretisch kader, aanvullende literatuur en een projectteambijeenkomst.  

Tabel 1 Operationalisatie concept pluralistische grondhouding 

Concept Dimensies Indicatoren voor beide dimensies 

Pluralistische 
grondhouding: 
 
Sociaal 
werkers dienen 
aandacht te 
hebben voor 
het inzicht in 
het eigen 
referentiekader 
en kennis te 
hebben van de 
invloed van het 
eigen 
referentiekader 
in de 
verbinding met 
de 
(wijk)bewoner. 
Sociaal 
werkers dienen 
aandacht te 
hebben voor 
het 
referentiekader 
van de 
(wijk)bewoner 
met dementie 
die 
gevoelsmatig 
‘ver van het 
bed’ staat.  

De sociaal werker heeft 
inzicht in het eigen 
referentiekader.  

Inzicht in:  

 Leeftijd 

 Geslacht 

 Jeugd en opvoeding 

 Opleiding 

 Werkervaring  

 (Huidige) leefomgeving (omgeving waar 
je woont, zoals platteland, stad etc.) 

 Normen en waarden 

 Overtuigingen 

 Gewoonten 

 (Voor)oordelen 

 Het geloof inclusief rituelen en 
gewoontes  

 Hobby’s en interesses 

 Belangrijke gebeurtenissen in het leven 

 De migratie naar Nederland 

 Moedertaal en de beheersing van de 
Nederlandse taal 

 De beleving van het ziektebeeld 
dementie 

 Betrokkenheid familie en sociale netwerk 
 

De sociaal werker heeft 
aandacht voor het inzicht in 
het referentiekader van de 
(wijk)bewoner met 
dementie die gevoelsmatig 
‘ver van het bed’ staat.  
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3. Probleem-, doel- en vraagstelling 
De probleemstelling bestaat uit een doel- en vraagstelling van het onderzoek. Het doel van het 

onderzoek geeft aan waarvoor opgedane kennis dient. Het beantwoorden van de vraagstelling levert 

deze kennis op (Boeije, 2016).  

3.1 Probleemstelling 
In het vooronderzoek gesproken belangenbehartigers bemerken dat aandacht voor de culturele 

achtergrond van migranten en daardoor passende zorg ontbreekt. De geïnterviewde sociaal werkers 

ervaren migranten met dementie als onbekend en ‘ver van het bed’, waardoor zij vaak niet weten 

hoe te handelen. Sociaal werkers ervaren dit ook als zij nog niet in contact zijn met migranten. 

Daarnaast ervaren sociaal werkers dezelfde handelingsverlegenheid bij andere (wijk)bewoners die 

gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staan. De handelingsverlegenheid beperkt de verbinding met 

(wijk)bewoners met dementie, die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staan en het bieden van passende 

zorg. Gezien de grote stijging van het aantal mensen met dementie, de explosieve stijging van het 

aantal migranten met dementie en de kwetsbaarheid van mensen met dementie in de samenleving is 

het van belang deze handelingsverlegenheid te verminderen.  

Een cultuursensitieve houding van de sociaal werker speelt een cruciale rol om te komen tot een 

verbinding. De basis voor een cultuursensitieve houding is de pluralistische grondhouding wat de 

‘echte’ ontmoeting met de ander bevordert (Hoffer, 2016). Uit het vooronderzoek lijkt de 

pluralistische grondhouding nog onvoldoende aanwezig te zijn in de praktijk van Schakelring. Om een 

verbetering aan te brengen en antwoord te geven op de praktijkvraag ontbreekt er kennis over deze 

houding in de context van Schakelring. De volgende kennis ontbreekt en krijgt aandacht:  

 Kennis over en inzicht in de manier waarop er bij de sociaal werkers aandacht is voor de 

twee dimensies van de pluralistische grondhouding.  

 Kennis over en inzicht in de manier waarop de sociaal werkers worden gefaciliteerd door 

Schakelring aangaande de twee dimensies van de pluralistische grondhouding.  

Onderzoek naar deze kennis maakt de praktijk en de gewenste verbetering inzichtelijk. Er kunnen 

aanbevelingen worden gedaan om de handelingsverlegenheid van de sociaal werkers te 

verminderen.  

3.2 Doelstelling 
De doelstelling is het beoogde resultaat van het onderzoek. Het doel in het onderzoek omvat de 

directe opbrengst in de vorm van kennis. Het doel van het onderzoek omvat waar de kennis een 

bijdrage aan dient te leveren in de praktijk (Harinck, 2010; Van Pelt & Van Omme, 2019).  

Doel in het onderzoek is:  

 

 

 

 

 

 

 

In kaart brengen van de manier waarop het inzicht in het eigen referentiekader bij de 

sociaal werker van Schakelring en het inzicht in het referentiekader van de 

(wijk)bewoner met dementie, die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staat, aandacht krijgt. 

Doel in het onderzoek 1 

In kaart brengen op welke manier Schakelring de sociaal werkers faciliteert in het 

aandacht hebben voor het inzicht in het eigen referentiekader en het referentiekader 

van de (wijk)bewoner met dementie, die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staat. 

 

Doel in het onderzoek 2 
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Doel van het onderzoek is: 

 

 

 

 

 

3.3 Vraagstelling en deelvragen 
De probleemstelling en doelstelling leiden tot de vraagstelling. De vraagstelling bestaat uit de 

onderzoeksvraag en de daarbij behorende deelvragen.  

 

 

 

 

De volgende deelvragen zijn geformuleerd om antwoord te geven op de vraagstelling.  

1. Op welke manier hebben de sociaal werkers van Schakelring aandacht voor het inzicht in het 

eigen referentiekader? 

2. Op welke manier hebben de sociaal werkers van Schakelring aandacht voor het 

referentiekader van de (wijk)bewoner met dementie, die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ 

staat, volgens de sociaal werker en de (wijk)bewoner? 

3. Op welke manier worden sociaal werkers gefaciliteerd vanuit Schakelring in het hebben van 

aandacht voor het inzicht in het eigen referentiekader en het referentiekader van de 

(wijk)bewoner met dementie, die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staat, volgens de sociaal 

werker en de organisatie? 

  

 

Het ontwikkelen van een praktijkverbeterinterventie aangaande de twee dimensies 

van de pluralistische grondhouding, waarmee de handelingsverlegenheid van de 

sociaal werkers van Schakelring wordt verminderd, om de verbinding met 

(wijk)bewoners die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staan te verbeteren en 

cultuursensitieve zorg te bieden.  

Doel van het onderzoek 

 

Op welke wijze spelen het eigen referentiekader van de sociaal werker en het 

referentiekader van de (wijk)bewoner met dementie een rol bij het handelen van de 

sociaal werker van Schakelring en de wijze waarop zij worden gefaciliteerd? 

 

Vraagstelling 
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4. De onderzoeksbenadering en methode 
In hoofdstuk vier wordt de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd beschreven.  

4.1 Type onderzoek 
Het uitgevoerde type onderzoek is praktijkonderzoek. Een onderzoek naar persoonlijke ervaringen, 

het sociale leven, sociale- en politieke systemen en initiatieven om het werkelijke leven van mensen 

in de maatschappij en de consequenties daarvan te begrijpen (Robsons & McCartan, 2016). 

Er is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksopzet, omdat de aandacht uitgaat naar het begrijpen 

van sociale verschijnselen in hun natuurlijke context met de nadruk op betekenissen, ervaringen en 

gezichtspunten van alle betrokkenen (Boeije, 2016). Het onderzoek heeft een multimethod design, 

omdat er meerdere kwalitatieve methoden worden gebruikt (T. Overmars, persoonlijke 

communicatie, 15 april 2019). Er is sprake van een flexibel design. De werkwijze was vooraf niet 

volledig vastgelegd, waardoor de selectiecriteria konden worden aangepast aan de huidige praktijk.  

Ook de eerder verzamelde resultaten konden hierdoor richting gevend zijn voor de inhoud van de 

focusgroepen (Boeije, 2016; Robson & McCartan, 2016).  

Het onderzoek is beschrijvend en exploratief van aard (Van der Donk & Van Lanen, 2017). De praktijk 

wordt verkend en er wordt getracht in kaart te brengen wat er gebeurt aangaande het handelen van 

de sociaal werkers.  

4.2 De onderzoekseenheid 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de volgende respondenten betrokken (Van der Donk 

& Van Lanen, 2017).  

(Wijk)bewoners 
De (wijk)bewoner met dementie is vertegenwoordigd door een belangenbehartiger, kind of partner, 

om o.a. onrust bij de (wijk)bewoner te voorkomen gezien het ziektebeeld. De belangenbehartiger is 

op basis van een selecte steekproef en het sneeuwbalsysteem geselecteerd (Van der Donk & Van 

Lanen, 2017).  

Alle zes de sociaal werkers zijn per email en/of persoonlijk benaderd om binnen de eigen caseload 

belangenbehartigers te selecteren volgens de volgende selectiecriteria: 

1. De (wijk)bewoner, die de belangenbehartiger vertegenwoordigt, heeft de diagnose 

dementie. 

2. De sociaal werker is minimaal drie maanden betrokken en de begeleiding mag maximaal zes 

maanden afgesloten zijn, zodat er voldoende contactmomenten zijn geweest om een 

uitspraak te doen over het handelen. 

3. De belangenbehartiger was aanwezig bij de gesprekken met de sociaal werker en de 

(wijk)bewoner om uitspraken te kunnen doen over het handelen van de sociaal werker.  

In Tabel 2 wordt de selectie schematisch weergegeven en een beeld geschetst van de respondenten. 
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Tabel 2 Selectie van respondenten cliëntperspectief 

 

Vijf sociaal werkers konden op basis van de selectiecriteria twee tot zes belangenbehartigers uit de 

eigen caseload selecteren. Eén sociaal werker had geen (wijk)bewoner met dementie in de caseload. 

Hierdoor heeft een andere sociaal werker twee belangenbehartigers benaderd voor deelname om te 

voldoen aan de gewenste zes respondenten.  

Per sociaal werker werden de (wijk)bewoners, van de geselecteerde belangenbehartigers uit de 

eigen caseload, genummerd. De (wijk)bewoner met nummer één staat, ten opzichte van alle 

geselecteerden uit de eigen caseload, het verst van het bed van de sociaal werker, nummer twee 

staat dichterbij etc. De sociaal werker is begonnen met het benaderen van de belangenbehartiger 

van de op nummer één geplaatste (wijk)bewoner. Mocht deze niet bereid zijn om deel te nemen is 

de sociaal werker nummer twee gaan benaderen etc. De sociaal werkers hebben de 

belangenbehartigers persoonlijk of telefonisch benaderd. Er namen twee belangenbehartigers deel 

waarvan de (wijk)bewoner op nummer één was geplaatst. Verder wijken vier deelnemers hiervan af, 

omdat andere benaderden niet wilden of konden deelnemen. 

De sociaal werkers hebben de contactgegevens van de deelnemende belangenbehartigers 

doorgegeven aan de onderzoeker. De onderzoeker heeft de belangenbehartigers telefonisch 

benaderd om een verdere toelichting te geven, vragen te beantwoorden en een datum vast te 

leggen. De belangenbehartigers hebben per email of post een informatiebrief ontvangen, zie Bijlage 

A1 Informatiebrief belangenbehartigers. Er is niet met de belangenbehartigers gecommuniceerd dat 

hun naaste met dementie ‘ver van het bed’ van de sociaal werker staat. Hier is voor gekozen, omdat 

dit mogelijk van negatieve invloed kan zijn op het verdere contact met de sociaal werker.  

Sociaal werkers 
Vier casemanagers dementie en twee maatschappelijk werkers, werkzaam bij Schakelring, 

vertegenwoordigen het professional perspectief in de functie van sociaal werker. Er is gekozen voor 

dit aantal respondenten, omdat er niet meer casemanagers en maatschappelijk werkers, op de 

onderzoeker na, werkzaam zijn binnen de context van Schakelring. De casemanagers dementie 

werken extramuraal en de maatschappelijk werkers intramuraal. Door beide functies te betrekken is 

er aandacht voor het gehele traject dat (wijk)bewoners kunnen doorlopen in de begeleiding bij het 

ziekteproces dementie. In Tabel 3 wordt een beeld geschetst van de betrokken sociaal werkers, 

rekening houdend met de anonimiteit. 

Sociaal 
werker 

Aantal 
geselecteerd 
uit caseload  

Deelnemers focusgroep 
nadat de geselecteerde 
(wijk)bewoners zijn 
genummerd en 
benaderd.  

De relatie van de 
belangenbehartiger 
t.o.v. de 
(wijk)bewoner 

Leeftijd 
belangenbehartiger 

1. 0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

2. 2 Nr. 2 heeft deelgenomen Echtgenote  66 jaar 

3. 6 Nr. 3 en nr. 6 hebben 
deelgenomen 

Nr. 3: Echtgenoot 
Nr. 6: Echtgenote 

Nr. 3: 82 jaar 
Nr. 6: 76 jaar 

4. 4 Nr. 4 heeft deelgenomen Echtgenote 71 jaar 

5. 3 Nr. 1 heeft deelgenomen Zoon 59 jaar 

6. 4 Nr. 1 heeft deelgenomen Zoon 49 jaar 
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De onderzoeker heeft alle zes de sociaal werkers telefonisch of persoonlijk benaderd voor deelname 

aan het onderzoek en het inplannen van het interview. Zij hebben vooraf aan het interview per email 

een informatiebrief ontvangen, zie Bijlage A2 Informatiebrief sociaal werkers. 

Tabel 3 Respondenten professionalperspectief 

Nummer Man/ 
vrouw 

Afdeling Functie Hoe lang werkzaam in 
deze functie bij 
Schakelring. 

1.  Vrouw Behandeling en 
begeleiding.  

Maatschappelijk werk 17 jaar 

2.  Vrouw Behandeling en 
begeleiding. 

Maatschappelijk werk 17 jaar 

3.  Vrouw Behandeling en 
begeleiding. 

Casemanager dementie 9 jaar 

4.  Vrouw Behandeling en 
begeleiding. 

Casemanager dementie 9 jaar 

5.  Vrouw Behandeling en 
begeleiding. 

Casemanager dementie 1 jaar 

6.  Vrouw Behandeling en 
begeleiding. 

Casemanager dementie 1 jaar 

 

Organisatie 
De respondenten ten behoeve van het organisatieperspectief zijn via een selecte steekproeftrekking 

geselecteerd in overleg met de opdrachtgever. Er is gebruik gemaakt van de reputatiemethode (Van 

der Donk & Van Lanen, 2017). Zes respondenten waren geselecteerd. Zij zijn op de hoogte van het 

onderwerp en/of staan in verband met de inhoud van het onderzoek. De zes respondenten zijn per 

email en/of persoonlijk benaderd voor deelname aan het onderzoek. De focusgroep is gepland aan 

de hand van een datumprikker. Hieraan vooraf hebben de deelnemers per email een informatiebrief 

ontvangen, zie Bijlage A3 Informatiebrief organisatie. In Tabel 4 wordt een beeld geschetst van de 

betrokken medewerkers, rekening houdend met de anonimiteit.  

Vanwege één afmelding zijn er vijf deelnemers. Zij vertegenwoordigen de meerderheid van de groep 

en kunnen het organisatieperspectief, vanwege de verschillende aandachtsgebieden, goed 

vertegenwoordigen. 

Tabel 4 Respondenten organisatieperspectief 

Medewerker Functie/afdeling Betrokkenheid 
vanwege 
aandachtsgebied 

Deelname 

1. Manager Sociaal werkers  Deelgenomen 

2. Adviseur  Dementie Deelgenomen 

3. Adviseur en medewerker 
personeel en organisatie. 

Personeel en 
organisatie 

Deelgenomen 

4. Adviseur Dementie en 
casemanagement 

Deelgenomen 

5. Adviseur en medewerker 
beleid, innovatie en 
communicatie.  

Innovatie Deelgenomen 
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4.3 De dataverzameling 
Er is gebruik gemaakt van verschillende dataverzamelingsmethoden. Deze worden per deelvraag 

toegelicht.  

4.3.1. Interviewen 
Om deelvraag 1,2 en 3 te beantwoorden is er gebruik gemaakt van de methode interviewen.  

De zes sociaal werkers zijn individueel geïnterviewd, zodat ieder individu vrijuit kan spreken en de 

eigen ervaring kan delen zonder beïnvloed te worden door een andere respondent. Er zijn 

semigestructureerde interviews afgenomen, zodat er gerichte vragen gesteld konden worden, maar 

er ook ruimte was om door te vragen en ruimte voor het eigen verhaal van de geïnterviewde. Er is 

structuur aangebracht door gebruik te maken van een interviewguide met topiclijst (zie Bijlage B1 

Interviewguide). De volgorde van de topiclijst lag niet vast en was afhankelijk van de reactie van de 

geïnterviewde (Boeije, 2016; Harinck, 2010; Robson & McCartan, 2016). De interviewguide is 

aangescherpt nadat er een proefinterview is gedaan met een sociaal werker van een andere 

organisatie die eenzelfde functie uitoefent met dezelfde doelgroep.  

De sociaal werkers hebben allen een toestemmingsformulier (zie Bijlage B2 Toestemmingsformulier 

audio-opname) getekend voor deelname aan het onderzoek en de audio-opname van de interviews. 

De interviews hebben ongeveer één uur geduurd en vonden, in overleg met de sociaal werkers, 

plaats op een centrale locatie van Schakelring. De interviews zijn binnen vijf dagen na afname 

getranscribeerd door de externe organisatie, uitgetypt.nl. Per email is het transcript ter controle op 

een correcte weergave verstuurd naar de respondent. Waar nodig heeft de onderzoeker 

verduidelijkingsvragen gesteld. De sociaal werkers zijn allen akkoord gegaan met de inhoud van het 

transcript. 

4.3.2 Focusgroep 
Om deelvraag 2 en 3 te beantwoorden is er daarnaast gebruik gemaakt van de methode focusgroep. 

Er is een focusgroep gehouden met belangenbehartigers en een focusgroep met vertegenwoordigers 

van het organisatieperspectief. Er is gekozen voor een focusgroep, omdat het de deelnemers de 

mogelijkheid biedt om in interactie te komen met elkaar, meningen en ervaringen te delen en de 

discussie aan te gaan om een gezamenlijk beeld te creëren rondom het onderwerp (Boeije, 2016). 

Daarnaast kost het minder tijd dan individuele interviews. Er werd gestreefd naar zes deelnemers per 

focusgroep. De grootte van deze groep is klein genoeg om iedereen aan het woord te laten en groot 

genoeg om kennis uit te wisselen en te discussiëren (Boeije, 2016; Robson & McCartan, 2016). De 

focusgroepen zijn begeleid door een gespreksleider anders dan de onderzoeker om te voorkomen 

dat de onderzoeker de deelnemers onbewust en ongewenst stuurt in hun antwoorden. De 

gespreksleider is werkzaam in een andere functie. 

De deelnemers van beide focusgroepen hebben allen een toestemmingsformulier (zie een voorbeeld 

in Bijlage B3 Toestemmingsformulier video-opname) getekend voor deelname aan het onderzoek en 

de video-opname van de focusgroep. De focusgroep is uitgewerkt in een samenvatting. Deze 

samenvatting is voorgelegd aan de deelnemers, moderator één en de ondersteuner van de 

focusgroep ter controle op een correcte weergave. Wanneer nodig heeft de onderzoeker 

verduidelijkingsvragen gesteld. De deelnemers zijn allen akkoord gegaan met de inhoud.  

 

 

http://www.uitgetypt.nl/
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Focusgroep belangenbehartigers 

Om deelvraag 2 te beantwoorden is een focusgroep met zes belangenbehartigers uitgevoerd.  

Voor de focusgroep zijn creatieve-, praktische- en concrete werkvormen gebruikt om de 

belangenbehartigers te ondersteunen en te stimuleren hun meningen en ervaringen onder woorden 

te brengen en uitspraken te doen over de sociaal werkers. De werkvormen zoals het geven van een 

rapportcijfer, zijn bepaald in overleg met het projectteam en moderator één. Er is in deze rekening 

gehouden met verschillende denkniveaus van de deelnemers en aangesloten bij hun taalgebruik. De 

focusgroep guide is toegevoegd, zie Bijlage B4 Focusgroep guide belangenbehartigers. 

De focusgroep is, in overleg met de belangenbehartigers, gehouden op een centrale locatie van 

Schakelring. De focusgroep had een duur van twee uur inclusief de pauze.  

Focusgroep organisatie 

Om deelvraag 3 te beantwoorden is een focusgroep met vijf medewerkers, die het 

organisatieperspectief vertegenwoordigen, uitgevoerd.  

De focusgroep is, in overleg met de deelnemers, gehouden op een centrale locatie van Schakelring. 

De focusgroep had een duur van twee uur inclusief pauze. De werkvorm van de focusgroep is in 

overleg met het projectteam en moderator één bepaald. De werkvorm heeft een actief karakter om 

een actieve deelname te vergroten. De focusgroep guide is toegevoegd, zie Bijlage B5 Focusgroep 

guide organisatie. 

4.3.3 Instrumenten 
De input voor het formuleren van de interview- en de focusgroepvragen is gehaald uit de 

operationalisatie van het concept en in overleg met de projectgroep, projectbegeleider en het 

projectteam. In alle drie de instrumenten wordt in het begin toegelicht wat er wordt verstaan onder 

het begrip referentiekader, zodat alle respondenten de vragen vanuit de focus van het onderzoek 

hebben beantwoord. Bij het bepalen van het aantal vragen is rekening gehouden met het tijdsbestek. 

Het interview werd ingeleid met vragen over de eigen ervaring, om een gevoel te krijgen bij het 

onderwerp en dicht bij de respondent te blijven. Er werden acht vragen gesteld ten behoeve van 

deelvraag één en acht vragen ten behoeve van deelvraag twee. In de focusgroepen werd een 5 à 6 

tal vragen besproken. Voor de focusgroep van de organisatie werd in de vragen een onderscheid 

gemaakt tussen de twee dimensies. De focusgroepvragen en begrippen zijn voor de 

belangenbehartigers vertaald naar het taalgebruik van de deelnemers en zo laagdrempelig mogelijk 

geformuleerd. Zo is de zin ‘aandacht hebben voor het referentiekader van de (wijk)bewoner met 

dementie’ vertaald naar ‘het leren kennen van uw naaste’. Zie voor de instrumenten Bijlage B 

Instrumenten.  

4.4 Dataverwerking en analyse 
De interviews zijn inductief gecodeerd, waarbij veldbegrippen uit de transcripten als codes zijn 

gebruikt (M. van Pelt, persoonlijke communicatie, 16 september 2019; Robson & McCartan, 2016). 

De interviews zijn opgenomen met audioapparatuur en vervolgens getranscribeerd. Aan de 

geïnterviewden is een aantal vragen gesteld ter verduidelijking van de gegeven antwoorden. Deze 

antwoorden zijn, waar relevant, meegenomen in de codering. De anonieme transcripten zijn door de 

onderzoeker en twee projectteamleden gecodeerd. De onderzoeksslang van Boeije (2016) is als 

uitgangspunt genomen voor het coderingsproces. Er is gestart met open coderen. Alle relevante 

fragmenten zijn met pen en papier geselecteerd en hebben een code gekregen op basis van 

veldbegrippen. De eerste twee interviews zijn door de onderzoeker en twee projectteamleden 

onafhankelijk gecodeerd en gezamenlijk doorgenomen om te komen tot één lijn in de codering ten 

behoeve van de betrouwbaarheid. Deze codes zijn in het achterhoofd meegenomen voor de verdere 
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fase van open coderen. De resterende vier interviews zijn onder elkaar verdeeld en zijn onafhankelijk 

van elkaar gecodeerd. De onderzoeker heeft vervolgens deze vier resterende interviews met de 

codes doorgenomen en heeft in Word een tabel met codes, fragmenten en citaten gemaakt. Deze 

tabel is gebruikt om, als onderzoeker samen met de twee projectteamleden, de fase van axiaal 

coderen te doorlopen. Tijdens deze fase werden er categorieën gevormd. Dit heeft geleid tot 

codebomen per deelvraag en per perspectief (zie voor een voorbeeld Bijlage C1 Codeboom). De 

data-analyse is afgesloten met selectief coderen, waar verbanden zijn gelegd tussen de categorieën, 

met de theorie en de link is gelegd met de vraagstelling.  

De focusgroepen zijn opgenomen met audio- en videoapparatuur. De focusgroepen zijn, aan de hand 

van het opgehaalde materiaal, de aantekeningen tijdens de focusgroep en de video- en audio-

opname, uitgewerkt in een samenvatting. Na de membercheck is de samenvatting gecodeerd door 

de onderzoeker en twee projectteamleden. Voor de focusgroepen is, zonder vooraf opgestelde 

codeboom, hetzelfde coderingproces doorlopen als de interviews. De, naar aanleiding van de 

interviews, geformuleerde codes waren sensitizing concepts voor de focusgroepen (Boeije, 2016).  

4.5 Betrouwbaarheid en validiteit 
De wijze waarop de betrouwbaarheid en validiteit is gewaarborgd is in deze paragraaf uitgewerkt.  

Inter-codeur betrouwbaarheid 
Twee projectteamleden en de onderzoeker hebben, als start, onafhankelijk van elkaar twee dezelfde 

interviews gecodeerd en deze zijn met elkaar besproken. Er is op elkaar afgestemd hoe fragmenten 

worden geselecteerd en bij welke code deze worden ondergebracht. Alle fasen van coderen zijn door 

deze drie personen gezamenlijk doorlopen. De twee projectteamleden hebben een andere functie 

dan de respondenten en de onderzoeker. Zij hebben vanuit een ander perspectief de data kunnen 

analyseren. Hierdoor wordt de invloed van de onderzoeker verkleind (Boeije, 2016).  

Meetinstrumenten 
De meetinstrumenten zijn zelf geconstrueerd en daardoor niet getest op betrouwbaarheid. Ze zijn 

wel door medestudenten, het projectteam en de projectbegeleider voorzien van feedback en 

daardoor vanuit verschillende perspectieven en expertises beoordeeld.  

Memberchecking 
De transcripten en de samenvattingen zijn voorgelegd aan de respondenten ter controle op een 

correcte weergave van de inhoud. De onderzoeker heeft daarbij verduidelijkings- en 

verdiepingsvragen gesteld (Boeije, 2016; Harinck, 2010; Robson & McCartan, 2016).  

Peerdebriefing 
Eén projectteamlid en een critical friend hebben het gehele onderzoek de onderzoeker voorzien van 

feedback. De verzamelde data en de analyses zijn voorgelegd aan twee projectteamleden die een 

andere functie vervullen, moderator één (aanwezig bij beide focusgroepen), de projectbegeleider en 

de projectgroep. De twee projectteamleden waren ook betrokken bij het formuleren van de 

aanbevelingen. De onderzoeksresultaten en aanbevelingen zijn, voor feedback, tijdens een 

bijeenkomst voorgelegd aan het projectteam. Het onderzoek is hierdoor vanuit verschillende 

perspectieven en expertises benaderd en kritisch bekeken (Boeije, 2016; Robson & McCartan, 2016). 

Proefinterview 

Er is een proefinterview gedaan met een sociaal werker van een andere organisatie die eenzelfde 

functie uitoefent als de sociaal werkers met dezelfde doelgroep om de interviewguide aan te 

scherpen.  
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Transparantie 
Er zijn audio- en video-opnames gemaakt van de interviews en de focusgroepen. Dit zorgt voor 

transparantie van de verkregen informatie en het herleiden van de codes. Het onderzoeksproces is 

beschreven in een logboek. Alle stappen, keuzes, consequenties van deze keuzes, interventies en 

reflecties zijn inzichtelijk gemaakt en gedocumenteerd. Alle data en documenten die in het kader van 

het onderzoek zijn geproduceerd en verzameld zijn gearchiveerd. Hierdoor kan alles door anderen 

worden ingezien (Boeije, 2016; Van der Donk & Van Lanen, 2017). Het is hierdoor mogelijk een 

soortgelijk onderzoek te herhalen, wat de betrouwbaarheid waarborgt. De gekozen methoden 

kunnen echter bij herhaling mogelijk andere uitkomsten opleveren, doordat tussentijds de 

omstandigheden zijn veranderd en er een andere interviewer is die anders doorvraagt (Boeije, 2016).  

Triangulatie 
Er is gebruik gemaakt van bron-, methodische- en onderzoekerstriangulatie (Van der Donk & Van 

Lanen, 2017). De data is verzameld door zowel de sociaal werkers, de belangenbehartigers als de 

organisatie als bron te gebruiken. Daarnaast is de betrokken literatuur gebaseerd op meerdere 

bronnen. Verder is er gebruik gemaakt van verschillende methoden om antwoord te geven op de 

onderzoeksvraag. Twee projectteamleden zijn betrokken bij de data-analyse ten behoeve van de 

onderzoekerstriangulatie.  
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5. Resultaten 
In hoofdstuk 5 staan de resultaten van het onderzoek per deelvraag beschreven gevolgd door een 

deelconclusie.  

5.1 Deelvraag 1 
Op welke manier hebben de sociaal werkers van Schakelring aandacht voor het inzicht in het eigen 

referentiekader? 

Perspectief sociaal werker 
Invloed eigen referentiekader t.o.v. (wijk)bewoner 

Uit het onderzoek blijkt dat iedere sociaal werker ervaring heeft met (wijk)bewoners die 

gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staan en dat ze hiermee worstelen. De reacties van sociaal werkers op 

de (wijk)bewoner is een akelig, onzeker en spannend gevoel. Het gaat gepaard met de woorden 

‘help’ en ‘lastig’. Het is voor hen een onbekend terrein. 

“Dat vind ik heel moeilijk, dan moet ik aan het werk met mensen die zo’n andere kijk op het 

leven hebben als ik dat heb” (Sociaal werker). 

Eén sociaal werker wordt juist nieuwsgierig van dit ‘onbekende’. De sociaal werkers zijn het erover 

eens dat het eigen referentiekader in het contact met de (wijk)bewoner een grote invloed heeft. Het 

eigen referentiekader is namelijk verweven in jezelf en niet te verbergen. Het bepaalt waar, door de 

sociaal werkers, de focus op wordt gelegd in het contact met de (wijk)bewoner. 

Huidige werkwijzen sociaal werker 

De sociaal werkers schetsen het beeld dat de prioriteit in hun werk niet ligt bij het eigen 

referentiekader. Hier is op een informele, niet gestructureerde en niet structurele manier aandacht 

voor. Dit komt volgens de sociaal werkers voort uit veel handelen dat op de automatische piloot 

gebeurt. De meeste sociaal werkers zijn in mindere mate bewust van het eigen handelen en zijn zich 

niet bewust van het eigen referentiekader in hun handelen.  

“Je handelt op een wijze waarvan jij denkt dat het de juiste is . . . maar daarbij niet bezig bent 

met referentiekaders. Het is goed om hier wel bij stil te staan” (Sociaal werker). 

“Ik denk dat wij heel weinig stilstaan bij wie we zelf zijn, wat we meebrengen en wat we 

moeilijk vinden of wat we meegemaakt hebben” (Sociaal werker). 

De sociaal werkers komen in actie als het handelen in contact met de (wijk)bewoner stroef verloopt. 

Zij nemen dan bewust initiatief tot het inzetten van interventies. Zij zijn zich dan nog steeds in 

mindere mate bewust van de invloed van het eigen referentiekader in hun handelen. De sociaal 

werkers benoemen, door het lezen van literatuur en het volgen van scholing, de eigen blik en 

daarmee het eigen referentiekader te verbreden.  

Opvallend was dat één sociaal werker geen idee heeft op welke manier er aandacht is voor het eigen 

referentiekader. Dezelfde sociaal werker ervaart vervolgens geen belemmeringen in de huidige 

werkwijze. 

Huidige interventies sociaal werker 

Reflectie is een interventie die de sociaal werkers inzetten. Het inzetten van deze interventie 

gebeurd informeel, niet structureel en niet gestructureerd. Een aantal sociaal werkers doet aan 

zelfreflectie bijvoorbeeld aan het eind van de dag. Daarnaast zoeken sociaal werkers collega’s op om 

in interactie met hen te reflecteren. Reflectie gebeurt qua frequentie en diepgang echter summier. 
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Daarnaast maken de sociaal werkers geen gebruik van een, op de theorie gebaseerd, reflectiemodel. 

De sociaal werkers bedenken zelf reflectievragen. 

De maatschappelijk werkers hebben intervisie samen met collega’s van andere organisaties. Zij zijn 

tevreden over de samenstelling van de groep die gemiddeld bestaat uit zes personen. Zij zijn in deze 

ontevreden over de frequentie en de tijd die voor de intervisie wordt genomen. De voorkeur gaat uit 

naar één keer per maand. Ook de intervisietrouw van collega’s laat te wensen over, omdat de 

prioriteit bij andere werkzaamheden wordt gelegd. Als werkvorm wordt de roddelmethode 

toegepast. De inbrenger, van een vraag of ervaring, moet toezien hoe anderen over hem ‘roddelen’. 

Naar aanleiding daarvan is er aandacht voor het eigen handelen en het eigen referentiekader. Eén 

maatschappelijk werker merkt op dat vooral het vinden van een oplossing voor de casuïstiek 

aandacht krijgt. Enerzijds brengt intervisie diepgang t.o.v. andere werkzaamheden. Anderzijds is 

vanwege de huidige uitvoering de diepgang onvoldoende. Deze intervisie is gestart met een 

onervaren groep zonder begeleider. Eén maatschappelijk werker had graag gestart met begeleiding, 

zodat de aandacht uitgaat naar het eigen handelen en niet het vinden van een oplossing voor de 

casus. 

Eén sociaal werker heeft gebruik gemaakt van supervisie, wat als positief is ervaren. Supervisie geeft 

diepgang, meer dan bij de huidige intervisie. De voorkeur, van deze sociaal werker, gaat uit naar één 

op één supervisie onder begeleiding van een externe begeleider. Deze voorkeur komt voort uit een 

vertrouwen wat ontbrak voor een interne begeleider en een gezamenlijke uitvoering.  

Wenselijke werkwijzen sociaal werker in het aandacht hebben voor het eigen referentiekader 

De sociaal werkers vinden dat het eigen referentiekader meer prioriteit verdient in een structurele 

vorm. Zij hebben de voorkeur dit te doen in interactie met collega’s, door ervaringen te delen en 

feedback te ontvangen. Zij willen zich bewust zijn van het eigen referentiekader en het handelen ook 

aan kunnen passen na bewustwording. Een aantal sociaal werkers benoemen intervisie als een 

gewenste structurele vorm. 

“Als er geen afspraak staat, dan schuif ik het vooruit en ik denk dat dat ook is met stilstaan bij 

wie ik ben, wat ik doe en waarom ik het doe. Als het vastligt dan gaan we er met elkaar over in 

gesprek” (Sociaal werker). 

Meerwaarde van aandacht eigen referentiekader voor de sociaal werker 

De sociaal werkers benoemen dat aandacht voor het eigen referentiekader zorgt voor 

bewustwording van het eigen referentiekader en de invloed daarvan in het contact met de 

(wijk)bewoner. Het geeft meer inzicht in jezelf, het beïnvloedt de eigen werkhouding positief en 

eigen grenzen kunnen beter bewaakt worden. Het is een meerwaarde voor de eigen ontwikkeling, de 

groei als sociaal werker en het zorgt voor goed contact met de (wijk)bewoner en collega’s. Het 

zelfvertrouwen groeit en de zelfwaardering stijgt, de sociaal werker kan zichzelf en een betere 

hulpverlener zijn. 

“Dat ik me bewust word van wie ik ben . . . En dat maakt waarschijnlijk dat ik me er bewust van 

word waarom mensen anders zijn, maar ook, als ik dat weet kan ik er rekening mee houden, 

kan ik me er op voorbereiden en dan kun je denk ik nog een betere hulpverlener worden” 

(Sociaal werker). 
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Deelconclusie 
In deze praktijk lijkt er ad hoc aandacht te zijn voor het eigen referentiekader. De aandacht die er 

naar uit gaat is voornamelijk op eigen initiatief wanneer een situatie stroef verloopt. Situaties die, 

volgens de sociaal werker, niet stroef verlopen zijn een blinde vlek. Deze krijgen geen aandacht en 

hier wordt geen lering uit getrokken. Situaties die, volgens de sociaal werker, niet stroef verlopen zijn 

voor hen veelal vanzelfsprekend, terwijl de (wijk)bewoner deze situatie wel als stroef zou kunnen 

ervaren. Dit wordt niet aan het licht gebracht, omdat deze situaties niet door de sociaal werkers 

worden besproken. Als de sociaal werker zich niet bewust is van de eigen vanzelfsprekendheid of 

comfortzone dan kan dat invullen en een eventuele gesloten houding als gevolg hebben. Dit beperkt 

de verbinding met de (wijk)bewoner. Er wordt geen lering getrokken uit de eigen en elkaars situaties 

die goed verlopen, terwijl dat veel waardevolle informatie kan opleveren. Zij kunnen bijvoorbeeld 

leren van hun collega die nieuwsgierig wordt van de ‘onbekende’ (wijk)bewoner. De literatuur 

bevestigt namelijk dat een nieuwsgierige houding bevorderend is om de ander te leren kennen en 

noodzakelijk in het welslagen van de samenwerkingsrelatie (Celis, et al., 2017; D’Haveloose & Fook, 

in Van Robaeys, 2014; Gailly, 2018, in Jalhay et al., 2016). Deze kennis wordt nu niet benut. 

 

Reflectie gebeurt summier en ad hoc. Terwijl een reflectieve houding, volgens de literatuur, 

noodzakelijk is voor het bewustzijn van en inzicht in het eigen referentiekader en deze kunnen 

plaatsen naast het referentiekader van de (wijk)bewoner (Celis, et al., 2017; D’Haveloose & Fook, in 

Van Robaeys, 2014; Gailly, 2018 in Jalhay et al., 2016). Intervisie ontbreekt bij de casemanagers en 

vraagt bij de maatschappelijk werkers om onder de loep genomen te worden. Beiden vinden 

intervisie wel een wenselijke interventie. Supervisie is voor één maatschappelijk werker goed 

bevallen. Een voorwaarde voor supervisie, voor deze maatschappelijk werker, is vertrouwen in de 

begeleider. Daarnaast vertrouwen in de deelnemers onderling om supervisie in groepsverband te 

kunnen doen. Uit onderzoek onder sociaal werkers in de gezondheidssector in Duitsland blijkt ook 

dat sociaal werkers een supervisor willen die ze vertrouwen, waardoor ze alles kunnen vertellen 

(Geibler-Piltz, 2011). De kwaliteit van de relatie met de supervisor is een belangrijk ingrediënt om te 

komen tot goede supervisie (Geibler-Piltz, 2011; Rietveld & Van Rooijen-Mutsaers, 2012). 

De huidige werkwijzen en interventies, om aandacht te hebben voor het eigen referentiekader, 

vragen om verbetering om te komen tot de wenselijke werkwijzen. De verbetering is gewenst omdat 

de sociaal werkers wel degelijk meerwaarde zien voor zichzelf en in contact met de (wijk)bewoner 

om meer prioriteit te leggen bij de aandacht voor het eigen referentiekader. Mede omdat, volgens 

de sociaal werkers, het eigen referentiekader grote invloed heeft op het contact met de 

(wijk)bewoner.  
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5.2 Deelvraag 2 
Op welke manier hebben de sociaal werkers van Schakelring aandacht voor het referentiekader van 

de (wijk)bewoner met dementie, die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staat, volgens de sociaal werker 

en de (wijk)bewoner?  

Perspectief sociaal werker 
Huidige werkwijze sociaal werker om afstand t.o.v. de (wijk)bewoner te verkleinen. 

Eén sociaal werker benoemt dat het helpend was om blanco te starten, zodat bijvoorbeeld een 

vooringenomen beeld minder aan de orde was. Anderzijds benoemen sociaal werkers juist dat zij 

achtergrondinformatie zoeken en toepassen over de doelgroep in het contact met de (wijk)bewoner 

om aan te kunnen sluiten. Helpend bij het verkleinen van de afstand, volgens de sociaal werkers, is 

duidelijkheid scheppen over de eigen rol, verwachtingen afstemmen en de eigen beroepshouding in 

acht nemen. De eigen beroepshouding in acht nemen helpt om bijvoorbeeld persoonlijke 

(voor)oordelen thuis te laten. De sociaal werkers verkleinen de afstand door de (wijk)bewoner te 

accepteren, respect voor elkaar te hebben, alert te zijn en aan te sluiten bij de (wijk)bewoner. Het 

leren kennen van het referentiekader van de (wijk)bewoner is bevorderend in het aansluiten. Er 

wordt gezocht naar overeenkomsten tussen de sociaal werker en de (wijk)bewoner.  

Eén sociaal werker kwam in het contact met de (wijk)bewoner tot de conclusie dat ze hetzelfde 

handelt als bij andere (wijk)bewoners, wat haar drempel, die ze vooraf aan het contact voelde, 

verlaagde en de onzekerheid en spanning verminderde. 

Huidige werkwijze sociaal werker om aandacht te hebben voor het referentiekader van de 

(wijk)bewoner. 

Aandacht hebben voor het referentiekader van de (wijk)bewoner werkt, volgens de sociaal werkers, 

bevorderend in het aansluiten bij en het verkleinen van de afstand tussen de (wijk)bewoner. Hoe 

hebben de sociaal werkers er aandacht voor? 

De sociaal werkers zijn veelal tevreden over de aandacht die zij hebben voor dit referentiekader. De 

prioriteit in hun handelen ligt bij de (wijk)bewoner. De sociaal werkers ontvangen informatie van 

interne en externe professionals over de (wijk)bewoner, wat ze bijvoorbeeld gebruiken om een 

gesprek aan te knopen. Mocht informatie ontbreken dan nemen de sociaal werkers het initiatief om 

alsnog op zoek te gaan naar de gewenste informatie.  

De sociaal werkers zeggen vragen te stellen en het gesprek aan te gaan met zowel de (wijk)bewoner 

als het netwerk. In een gesprek stellen ze open vragen en vragen ze door. Ze nemen de ander 

serieus, tonen interesse en luisteren. De casemanagers gaan op huisbezoek en observeren 

bijvoorbeeld de woning en gaan daarover het gesprek aan. Opvallend is dat één sociaal werker 

benoemt vragen niet te schuwen. Deze sociaal werker gaf aan daardoor bijna nooit een afstand te 

ervaren. Een klein aantal sociaal werkers benoemt een uitwisseling in referentiekaders met de 

(wijk)bewoner te realiseren door middel van zelfonthulling en het uitspreken van grenzen. Ze 

vertellen over zichzelf om vertrouwen te winnen en spreken hun grens uit als het handelen van de 

ander, vanuit hun referentiekader, buiten proporties is zoals schelden en onveiligheid. Zij zijn 

zoekende in het bepalen van deze grens. Een sociaal werker ervaart bijvoorbeeld de communicatie 

tussen de zoon en de (wijk)bewoner als onprettig, omdat zij heeft geleerd anders te communiceren 

met haar ouders. De sociaal werker is vervolgens zoekende of de communicatie voor de 

(wijk)bewoner ‘normaal’ is en de sociaal werker dit dient te accepteren. Of dat het buiten proporties 

en bijvoorbeeld schadelijk is voor de (wijk)bewoner en de sociaal werker de dialoog hierover aan 

dient te gaan. De sociaal werker vindt het moeilijk te bepalen wanneer een oncomfortabel gevoel 
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voortkomt uit het eigen referentiekader en de manier van de ander er ook mag zijn of wanneer het 

noodzakelijk is in te grijpen door de dialoog hierover aan te gaan met de (wijk)bewoner. 

Belemmerende factoren in de huidige werkwijze. 

Een letterlijke taalbarrière, maar ook een figuurlijke taalbarrière belemmert de sociaal werkers. De 

figuurlijke barrière is gelegen in een verschil in referentiekaders tussen de sociaal werker en de 

(wijk)bewoner wat elkaar niet begrijpen tot gevolg heeft. Het direct oordelen vanuit het eigen 

referentiekader leidt tot invullen, minder vragen stellen en niet komen tot de kern. Het laten leiden 

door eigen (voor)oordelen is tevens niet bevorderend.  

“Ik kan me voorstellen dat ik te snel naar mijn referentiekader schiet. Terwijl het als 

hulpverlener natuurlijk ook goed is om dat toch op een redelijke afstand te houden” (Sociaal 

werker). 

De sociaal werker benoemt dat de eigen oplossingsstand zorgt dat er voorbij wordt gegaan aan het 

aandacht hebben voor het referentiekader van de (wijk)bewoner. Deze oplossingsstand wordt vaak 

bekrachtigd door het netwerk, die de tijd van de sociaal werker wil besteden aan het zoeken naar 

oplossingen, zoals het regelen van de zorg.  

Het ontbreken van informatie over de (wijk)bewoner is voor veel sociaal werkers belemmerend. Het 

betreft informatie van interne en externe professionals, maar ook van het netwerk dat moeilijk 

bereikbaar is en beperkt aanwezig kan zijn en een (wijk)bewoner die zich niet open stelt.  

Meerwaarde van aandacht voor het referentiekader van de (wijk)bewoner 

De sociaal werkers zijn het er gezamenlijk over eens dat het aandacht hebben voor het 

referentiekader van de (wijk)bewoner voor zichzelf en in het contact met de (wijk)bewoner van 

meerwaarde is. Hierdoor kunnen ze beter aansluiten bij en zich beter verdiepen in de (wijk)bewoner. 

Het zorgt voor transparantie tussen de (wijk)bewoner en de sociaal werker, het vergroot de 

zelfredzaamheid, de veerkracht en de tevredenheid van de (wijk)bewoner. De sociaal werker kan het 

vertrouwen winnen van de (wijk)bewoner en het resulteert in goed cliëntcontact. Tot slot vergroot 

het het werkplezier van de sociaal werker.  

Perspectief belangenbehartiger 
Huidige werkwijze sociaal werker 

De belangenbehartigers benoemen dat de sociaal werker aandacht heeft voor het referentiekader 

van hun naaste door op huisbezoek te komen. Tijdens dit bezoek worden er vragen gesteld aan de 

(wijk)bewoner met dementie en aan het netwerk dat aanwezig is. Het vragen stellen over het 

functioneren, gaat gepaard of wordt afgewisseld met het maken van een praatje. ‘Het praatje’ gaat 

over ‘koetjes en kalfjes’ zoals het weer. 

De sociaal werkers tonen begrip, maken oogcontact, benaderen de (wijk)bewoner vriendelijk en 

hebben oprechte interesse. Er worden keuzes aangedragen met als doel te achterhalen wat voor 

activiteit een (wijk)bewoner leuk vindt. Tot slot sluiten de sociaal werkers aan, door zich te verdiepen 

in het levensverhaal van de (wijk)bewoner en op zoek te gaan naar wat voor de (wijk)bewoner 

belangrijk is. Eén belangenbehartiger schetste een situatie waarin in mindere mate werd aangesloten 

in wat voor hen belangrijk is, zonder dat dit als vervelend werd ervaren door de belangenbehartiger 

of de (wijk)bewoner. Een andere belangenbehartiger reageerde en zei dat zij verwacht dat de sociaal 

werker zich aanpast.  

“Wij zijn gewend om bij binnenkomst een hand te geven en dat wilde de casemanager na de 

kennismaking niet meer. Dat vond de casemanager amicaler. Op een gegeven moment had ik 

het in de gaten, ik hoef geen hand meer te geven” (Belangenbehartiger).  
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Begeleiding van de sociaal werker 

De belangenbehartigers ervaren het handelen van de sociaal werkers als prettig. Zij zijn blij met en 

tevreden over de begeleiding en hebben alle lof voor de sociaal werkers.  

Jezelf zijn als (wijk)bewoner bij de sociaal werker 

De belangenbehartigers geven gemiddeld een rapportcijfer 8,8 in hoeverre hun naaste zichzelf kan 

zijn bij de sociaal werker. Het gemiddelde werd omlaag gehaald doordat er één keer een zes werd 

gescoord. De zes was gebaseerd op het gegeven dat de (wijk)bewoner zich nog niet had opengesteld 

omdat het vertrouwen nog moest komen. De sociaal werker was al een paar maanden betrokken en 

is drie keer geweest. De belangenbehartigers die een negen en een tien scoorden baseerden dit op 

een groot vertrouwen tussen de sociaal werker en de (wijk)bewoner, mede door goed aan te sluiten 

bij de (wijk)bewoner.  

Ontwikkelmogelijkheden t.a.v. het handelen van de sociaal werker 

Gezien de tevredenheid die bij de belangenbehartigers heerst over het handelen van de sociaal 

werkers was er niet direct een verbeterwens. Om de puntjes op de i te zetten zien zij toch 

ontwikkelmogelijkheden. Er wordt benoemd dat het gesprek en ‘het praatje’ zich voornamelijk 

afspeelt op dezelfde bank. Het is wenselijk om het contact met de (wijk)bewoner ook in een andere 

omgeving plaats te laten vinden bijvoorbeeld tijdens het wandelen. De belangenbehartigers 

verwachten dat er dan andere informatie wordt gedeeld. De belangenbehartigers benadrukten 

hierbij dat de andere omgeving aan moet sluiten bij de (wijk)bewoner. Belangenbehartigers brachten 

in dat het winnen van vertrouwen, het verdiepen in de (wijk)bewoner en het geven van 

complimenten aan de (wijk)bewoner bevorderend zijn en daardoor te allen tijde een grote aandacht 

mogen krijgen. Om vertrouwen te kunnen winnen van de (wijk)bewoner is een goede frequentie van 

de huisbezoeken noodzakelijk. De belangenbehartigers vinden één keer per vier weken een 

wenselijke frequentie om vertrouwen op te bouwen. De ervaring van de belangenbehartigers is dat 

de sociaal werkers regelmatig een lagere frequentie aanhouden.  

“Om het vertrouwen te winnen in het begin, vind ik één keer in de drie maanden in het begin 

veel te lang. Dan zijn ze weer vergeten, ooh komt die weer een keer” (Belangenbehartiger). 
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Aandacht voor het referentiekader volgens de sociaal werker en de belangenbehartiger 

Aandacht voor het referentiekader 

De belangenbehartigers hebben benoemd dat als de sociaal werker aandacht heeft voor alle 

indicatoren van het referentiekader zoals deze in de focusgroep zijn gepresenteerd (zie Tabel 1), dat 

de sociaal werker hun naaste met dementie goed kan leren kennen. 

De zes sociaal werkers en de zes belangenbehartigers hebben de indicatoren die het referentiekader 

vormen gescoord naar (on)tevredenheid in de aandacht die zij ervoor hebben in het contact met de 

(wijk)bewoner. In Figuur 2 wordt dit weergegeven. 

 

 

Figuur 2 maakt inzichtelijk dat er overeenkomsten en verschillen zijn in (on)tevredenheid tussen de 

sociaal werkers en de belangenbehartigers. De indicatoren het geslacht, de moedertaal en de 

beheersing van de Nederlandse taal vraagt volgens de belangenbehartigers meer aandacht, terwijl 

de sociaal werkers hierover tevreden zijn. Deze indicatoren zijn, zoals weergegeven in Figuur 3, niet 

het belangrijkst voor de belangenbehartigers. De sociaal werkers vinden dat er meer aandacht uit 

dient te gaan naar de indicatoren gewoonten en normen en waarden. De belangenbehartigers zijn 

hier tevreden over. Echter is voor hen de indicator normen en waarden wel belangrijk, zie Figuur 3. 

Volgens beide respondentengroepen dient er meer aandacht uit te gaan naar overtuigingen, 

(voor)oordelen en het geloof. De indicator overtuigingen wordt ook door één belangenbehartiger als 

belangrijk aangeduid in Figuur 3. Het grootst aantal indicatoren krijgt volgens de tevredenheid van 

beide respondentengroepen aandacht.  

 

 

 

Figuur 2 (on)tevredenheid over de aandacht voor het referentiekader van de (wijk)bewoner volgens de 
belangenbehartiger en de sociaal werker. 
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Figuur 3 Belangrijkste indicatoren van het referentiekader van de (wijk)bewoner volgens de belangenbehartigers. 

Het is, volgens de belangenbehartigers, voor de (wijk)bewoner het belangrijkst dat er aandacht is 

voor de indicatoren weergegeven in Figuur 3. De belangenbehartigers dienden per individu vijf 

indicatoren te scoren of meerdere scores bij één indicator, die voor hen het belangrijkst is. Dit moest 

resulteren in 30 scores, echter is er 28 keer gescoord. Het is onduidelijk wat maakt dat twee scores 

ontbreken. Dit zal echter geen groot verschil geven in het huidige beeld van Figuur 3. 

De beleving van het ziektebeeld dementie is door de belangenbehartigers het hoogst gescoord en is 

voor hen het belangrijkste in het contact met de sociaal werker. De belangenbehartigers en de 

sociaal werkers zijn tevreden over de aandacht die hiernaar uit gaat, zie Figuur 2. 

Deelconclusie 
Het grootste aantal indicatoren krijgt volgens tevredenheid van beide respondentengroepen 

aandacht. Deze tevredenheid is terug te zien in de uitspraken van de belangenbehartigers over de 

begeleiding van de sociaal werkers. Echter kunnen de sociaal werkers de (wijk)bewoners pas goed 

leren kennen als zij aandacht hebben voor álle indicatoren. Daardoor is het gewenst dat de sociaal 

werkers in hun handelen meer aandacht besteden aan de indicatoren normen en waarden, 

overtuigingen, (voor)oordelen en het geloof. De belangenbehartigers zijn tevreden over de aandacht 

voor de indicator normen en waarden, maar omdat de sociaal werkers ontevreden zijn en het wordt 

gezien als een belangrijke indicator is meer aandacht hiervoor in het handelen gewenst. 

De sociaal werkers leggen in hun handelen de prioriteit bij de (wijk)bewoner wat effect lijkt te 

hebben op de tevredenheid van de belangenbehartigers. Het aandacht hebben voor het 

referentiekader van de (wijk)bewoner helpt de afstand te verkleinen. De wijze waarop de sociaal 

werkers zeggen te handelen komt grotendeels overeen met wat de belangenbehartigers ervaren, zie 

Tabel 5. Beide respondentengroepen zijn ook tevreden over deze manier van handelen. In het 

handelen lijkt de noodzaak te liggen in het verbaal- en non-verbaal contact maken met elkaar.  
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Tabel 5 Huidige werkwijze van de sociaal werkers 

 

De (wijk)bewoner, het netwerk en interne en externe professionals zijn belangrijke partijen voor de 

sociaal werker. Sociaal werkers ontvangen van hen graag informatie over de (wijk)bewoner, terwijl 

blanco starten ook helpend lijkt om (voor)oordelen te voorkomen. Uit het onderzoek blijkt niet dat 

de sociaal werkers, afhankelijk van de (wijk)bewoner, hierin een gedegen keuze maken. Terwijl deze 

keuze wel van invloed is op hun handelen. De sociaal werkers die vooraf informatie ontvangen van 

anderen hebben als valkuil in te vullen en bevooroordeeld te zijn, al voordat er contact is gelegd met 

de (wijk)bewoner. Direct oordelen vanuit het eigen referentiekader ligt op de loer, wat een 

belemmerende factor is in het aandacht hebben voor het referentiekader van de (wijk)bewoner. De 

‘drempel’ die de sociaal werkers ervaren kan zo in stand worden gehouden. Informatie van anderen 

kan echter als voordeel hebben dat de sociaal werker aanknopingspunten heeft om contact te 

leggen. Als de sociaal werker vooraf weet dat de (wijk)bewoner voetballiefhebber is dan kan de 

sociaal werker dit meenemen in het contact om aan te sluiten bij de (wijk)bewoner. Eén sociaal 

werker benoemt vragen niet te schuwen en daardoor bijna nooit een afstand te ervaren. Zij zal door 

dit handelen ook aanknopingspunten vinden om aan te sluiten bij de (wijk)bewoner en zal informatie 

van derden daardoor mogelijk minder nodig hebben. Het is belangrijk dat de sociaal werkers een 

gedegen en bewuste keuze maken in hun handelen om zich bewust te zijn van eventuele 

(voor)oordelen en deze daardoor tijdig te kunnen reduceren. 

 

Het eigen referentiekader, zoals (voor)oordelen, kan door de sociaal werkers dus als belemmerend 

worden ervaren in het handelen. De (wijk)bewoner lijkt dit echter in mindere mate op te merken, 

aangezien er een 8,8 wordt gescoord in hoeverre de (wijk)bewoner zichzelf kan zijn bij de sociaal 

werker. Het toverwoord, volgens de belangenbehartigers, lijkt in deze vertrouwen winnen. Het 

winnen van vertrouwen maakt dat de (wijk)bewoner zichzelf kan zijn en zich open wil stellen. Het 

open stellen van de (wijk)bewoner is voor de sociaal werker noodzakelijk in het aandacht hebben 

voor het referentiekader van de (wijk)bewoner. Het winnen van vertrouwen gaat gepaard met de 

huidige werkwijze van de sociaal werker, maar ook met het verhogen van de frequentie van de 

huisbezoeken. Het verhogen van de frequentie van de huisbezoeken schept tevens ruimte in het 

creëren van een balans tussen aandacht voor het referentiekader en het zoeken naar oplossingen.  

 

Kortom, de wijze waarop de sociaal werkers aandacht hebben voor het referentiekader van de 

(wijk)bewoner komt grotendeels overeen met hoe de belangenbehartigers dit ervaren. De 

belangenbehartigers zijn hier zeer tevreden over. De sociaal werkers lijken kritischer te zijn op het 

eigen handelen. 

Perspectief belangenbehartigers Perspectief sociaal werkers 

Op huisbezoek gaan Op huisbezoek gaan 

Vragen stellen aan de (wijk)bewoner Vragen stellen aan de (wijk)bewoner 

Vragen stellen aan het netwerk Vragen stellen aan het netwerk 

Oprechte interesse Interesse tonen 

Praatje maken Het gesprek aangaan 

Begrip tonen Serieus nemen 

Oogcontact maken Luisteren 

(Wijk)bewoner vriendelijk benaderen Open staan 

Keuzes aandragen Doorvragen 

Aansluiten Open vragen stellen 

 Observeren 

 Vragen niet schuwen 
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5.3 Deelvraag 3 
Op welke manier worden sociaal werkers gefaciliteerd vanuit Schakelring in het hebben van aandacht 

voor het inzicht in het eigen referentiekader en het referentiekader van de (wijk)bewoner met 

dementie, die gevoelsmatig ‘ver van hun bed’ staat, volgens de sociaal werker en de organisatie? 

Perspectief sociaal werker 

Aandacht voor het referentiekader van de sociaal werker 

Huidige faciliteiten 

De maatschappelijk werkers benoemen dat zij gefaciliteerd worden in de vorm van intervisie en 

supervisie. Eén maatschappelijk werker heeft supervisie gehad, maar het was niet vanzelfsprekend 

om akkoord te krijgen van de organisatie. Zij moest er, voor haar gevoel, ‘hard aan trekken’. Verder 

noemen twee sociaal werkers het moreel beraad, wat ze kunnen aanvragen als ze een dilemma 

ervaren en casuïstiekbespreking met collega’s. Eén sociaal werker noemt de ethische commissie. 

Verder noemen de sociaal werkers dat vaste overleggen worden gefaciliteerd, waarbinnen er 

impliciet aandacht is voor het eigen referentiekader. 

Bevorderende factoren in de facilitering 

De meeste sociaal werkers ervaren dat ‘alles kan’ als zij daar zelf het initiatief voor nemen. Er is een 

opendeurenbeleid, waardoor zij hun behoeftes kunnen delen en hierop, door de organisatie, wordt 

geanticipeerd. Eén maatschappelijk werker heeft een stroeve ervaring met het faciliteren van 

supervisie. 

Belemmerende factoren in de facilitering 

De sociaal werkers worden belemmerd in het aandacht hebben voor het eigen referentiekader door 

de werkdruk, hectiek en tijdgebrek. Er wordt geen ruimte gevoeld voor structurele momenten van 

aandacht. Dit maakt dat het aandacht voor het eigen referentiekader van de spreekwoordelijke 

agenda verdwijnt en de prioriteit bij de (wijk)bewoner ligt.  

Eigen verantwoordelijkheid 

De sociaal werkers voelen, naast de faciliterende rol van de organisatie, ook zeker een eigen 

verantwoordelijkheid om meer aandacht te hebben voor het eigen referentiekader. 

Aandacht voor het referentiekader van de (wijk)bewoner 

Huidige facilitering 

De sociaal werkers ervaren een gevoel van vrijheid en tijd om aandacht te hebben voor het 

referentiekader van de (wijk)bewoner. Eén maatschappelijk werker zou graag meer tijd per 

(wijk)bewoner willen besteden. Belemmerend is de onvoldoende bereikbaarheid van collega’s, zowel 

in- als extern, om tijdig informatie over de (wijk)bewoner te ontvangen. Eén sociaal werker benoemt 

dat zij niet gefaciliteerd wordt door de organisatie in het aandacht hebben voor het referentiekader 

van de (wijk)bewoner.  

Ontwikkelingsmogelijkheden t.b.v. de facilitering door de organisatie. 

Het faciliteren van gespreksoefeningen voor de sociaal werkers en het aanbieden van scholing, waar 

referentiekaders van (wijk)bewoners centraal staan, zijn ontwikkelmogelijkheden. De scholing kan 

bijvoorbeeld gaan over verschillende geloven. 
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Perspectief organisatie 

Aandacht voor het referentiekader van de sociaal werker 

Huidige rol van de organisatie 

De organisatievertegenwoordigers benoemen dat Schakelring staat voor een lerende organisatie, 

waarin zij een ondersteunende en faciliterende rol hebben. Schakelring faciliteert reflectie door 

sociaal werkers uit te nodigen tot discussie en tot het meedenken in visie en beleid. Zij brengen 

medewerkers met elkaar in contact en laten ze ervaringen en kennis delen. Het initiatief voor gebruik 

van de facilitering door de organisatie ligt bij de sociaal werkers zelf. 

“De organisatie faciliteert in ieder geval de uitnodiging om deel te nemen. Voor mij is dat 

inherent aan het feit dat wij autonomie en regie bij de mensen zelf willen leggen en ook bij de 

teams . . . Dat is precies de manier waarop wij de organisatie willen neerzetten” 

(Organisatievertegenwoordiger). 

Huidige faciliteiten 

Om deze rol in de praktijk te brengen worden er middelen beschikbaar gesteld en bijeenkomsten 

georganiseerd zoals teambuilding, scholing en gespreksmomenten tussen medewerkers. Er zijn 

beleidsvoorbereidende overleggen (BVO), waar medewerkers voor worden uitgenodigd. De 

organisatie faciliteert het moreel beraad, intervisie en intercollegiale toetsing en begeleiding. In de 

sollicitatiegesprekken en jaargesprekken is er aandacht voor het referentiekader van de sociaal 

werker door bijvoorbeeld (voor)oordelen, het geloof en hobby’s te bespreken, maar ook of iemand 

reflectief is.  

Belemmerende factoren in de huidige facilitering 

Er is in de rol en de huidige faciliteiten impliciet aandacht voor het referentiekader van de sociaal 

werkers, doordat zij bijvoorbeeld tijdens gespreksmomenten of scholing worden uitgenodigd te 

reflecteren op het eigen handelen. Het doel van de huidige faciliteiten is echter niet expliciet gericht 

op de aandacht voor het eigen referentiekader en wordt dan ook niet zo gepresenteerd. Sociaal 

werkers zijn zich, volgens de organisatievertegenwoordigers, dan ook niet bewust dat tijdens de 

gefaciliteerde gespreksmomenten aandacht is voor hun referentiekader. 

“Er zijn al wel wat dingen gaan bewegen, maar bewustwording moeten we echt naar kijken” 

(Organisatievertegenwoordiger). 

Ontwikkelingsmogelijkheden t.b.v. de facilitering door de organisatie 

De aandacht die uitgaat naar het referentiekader van de sociaal werker vraagt meer prioriteit vanuit 

de organisatie. De organisatie zou graag het bewustzijn van het eigen referentiekader van de sociaal 

werkers willen vergroten. Schakelring wil dan ook expliciet aandacht besteden aan dit 

referentiekader in de facilitering. Zij willen een grotere bijdrage leveren aan het tot stand komen van 

interactie tussen collega’s t.b.v. reflectie en het invullen voor de ander verminderen. Hierbij wordt 

gedacht aan intervisie en andere begeleidingsvormen die een ‘gewoonte’ dienen te zijn. De 

organisatie wil de zichtbaarheid van faciliteringsmogelijkheden ook verbeteren. Als het initiatief 

vanuit de sociaal werker moet komen dan is het belangrijk dat zij weten wat mogelijk is.  

“Ik denk niet dat iedereen bewust weet wat kan in de organisatie” 

(Organisatievertegenwoordiger). 
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Aandacht voor het referentiekader van de (wijk)bewoner 

Huidige rol van de organisatie 

Aandacht voor het referentiekader van de (wijk)bewoner is een prioriteit. Het is een aandachtspunt, 

binnen de visie en de ambitie 2020 van Schakelring, genaamd ‘klant in regie’. Er dient aandacht te 

zijn voor het levensverhaal van de (wijk)bewoner en dat begint in gesprek met de (wijk)bewoner en 

niet met zijn/haar dochter. De organisatie zorgt voor congruentie tussen de visie en ambitie en de 

uitvoering. Zij trachten vanuit hun rol bewustwording bij de sociaal werkers te realiseren. 

Huidige faciliteiten 

De organisatie organiseert bijeenkomsten waar interne en externe professionals ervaringen en 

kennis met elkaar delen en kunnen reflecteren met elkaar. Bijvoorbeeld een workshop over 

verschillende geloven om na te denken over referentiekaders van anderen en daarmee te reflecteren 

op die van jezelf. Schakelring moedigt medewerkers aan om hun eigen ervaringen en visie te delen 

tijdens workshops/bijenkomsten. 

“Heel veel van onze medewerkers leren door ervaring en niet door een master te doen, heel 

veel moeten confrontatie ervaren om te denken wauw” (Organisatievertegenwoordiger). 

Verder worden (wijk)bewoners, bij sommige ontwikkelingen, uitgenodigd om mee te denken over 

visie en beleid. 

Ontwikkelingsmogelijkheden t.b.v. de facilitering door de organisatie 

Schakelring wil sociaal werkers faciliteren in meer tijd die zij kunnen besteden per (wijk)bewoner om 

intensiever aandacht te hebben voor het referentiekader van de (wijk)bewoner. De sociaal werker 

kan dan bijvoorbeeld mee gaan naar de dagbesteding van de (wijk)bewoner, langer betrokken zijn na 

een verhuizing en/of mee eten. 

“Sluit maar aan bij de maaltijd, dat je erbij zit en ziet hoe dat gaat in dat gezin. Dan denk ik dan 

pikt men misschien veel meer op dan via duizend vragenlijstjes” 

(Organisatievertegenwoordiger). 

De intensievere aandacht is ook gelegen in gesprekken tussen de sociaal werkers en de 

(wijk)bewoners waar vragen niet worden geschuwd, zodat invullen kan worden voorkomen. 

De organisatie wil de sociaal werkers uitnodigen om structureler contact te hebben met het netwerk 

van de (wijk)bewoner in de brede context. De brede context betekent bijvoorbeeld iemand van het 

koor. De sociaal werkers dienen in deze een gesprek te realiseren met, maar ook tussen dit netwerk.  

Verder wil de organisatie (wijk)bewoners altijd uitnodigen om mee te denken over visie en beleid. Ze 

willen de kennis en expertise van sociaal werkers vergroten door informatie beschikbaar te stellen 

via bijvoorbeeld scholing over specifieke doelgroepen. 
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Deelconclusie 
Schakelring heeft, volgens het beleid, dus ‘op papier’, een ondersteunende en faciliterende rol. In de 

praktijk werkt dit echter niet altijd goed uit. Het initiatief tot gebruik van deze ondersteuning en 

facilitering ligt bij de sociaal werkers en dat ervaren zij ook zo. De sociaal werkers voelen zich 

hiervoor verantwoordelijk en ervaren grotendeels een opendeurenbeleid om behoeftes te 

bespreken. Schakelring verzorgt de uitnodiging om deel te nemen aan faciliteiten. Sociaal werkers 

lijken zich niet altijd bewust van de faciliteringsmogelijkheden, waardoor zij onvoldoende gebruik 

maken van de rol van de organisatie zoals deze ‘op papier’ staat. Dit sluit aan bij het beeld van de 

organisatie en de verbeterwens om de zichtbaarheid van faciliteringsmogelijkheden te vergroten.  

De organisatie heeft in de facilitering expliciet aandacht voor het referentiekader van de 

(wijk)bewoner, waar daarentegen impliciet aandacht is voor het inzicht in het eigen referentiekader 

als sociaal werker. In de organisatiecultuur en de huidige visie en ambitie 2020 komt dit terug. Dit 

komt overeen met de uitvoering van de sociaal werkers. De sociaal werkers benoemen ook dat de 

werkdruk, hectiek en het tijdgebrek maakt dat de prioriteit bij de (wijk)bewoner wordt gelegd. 

“Wij denken eerst aan de (wijk)bewoner, maar ondertussen sla je daarmee juist misschien een 

stap over” (Organisatievertegenwoordiger).  

“Dat heeft denk ik ook te maken met een deel van de geschiedenis van de organisatie. Er zit 

toch een manier van denken achter, eerst de (wijk)bewoner en dan komen wij. En dat zie je 

ook gebeuren”(Organisatievertegenwoordiger). 

De impliciete aandacht beperkt bewustwording bij de sociaal werkers om aandacht te hebben voor 

het eigen referentiekader. Als het bewustzijn onvoldoende is of ontbreekt zal er, vanuit de sociaal 

werkers, geen initiatief genomen worden om de vraag te stellen gefaciliteerd te willen worden. De 

beperkte aandacht voor het eigen referentiekader wordt hierdoor in stand gehouden. Enkel bij stroef 

verloop nemen de sociaal werkers initiatief tot interventies, waardoor er een groot deel wat 

aandacht behoeft blijft liggen. De organisatie is echter wel bereid zich hierin te ontwikkelen door 

bewustzijn te vergroten en expliciet aandacht te hebben voor het eigen referentiekader van de 

sociaal werker. De sociaal werker zal dan de ruimte en tijd moeten voelen om de aandacht voor het 

eigen referentiekader, naast het referentiekader van de (wijk)bewoner, prioriteit te geven. 

Echter is vanuit beide perspectieven ook gewenst om meer tijd te besteden aan het intensiever 

aandacht hebben voor het referentiekader van de (wijk)bewoner om maatwerk te leveren. De 

literatuur bevestigt de noodzaak om de (wijk)bewoner als individu te leren kennen, zoals hij/zij 

functioneert in de eigen culturele context (Hoffer, 2016).  

De bereikbaarheid van collega’s om informatie in te winnen en de wens voor scholing over 

doelgroepen heeft voor- en nadelen. Het heeft de valkuil dat de sociaal werker vanuit deze 

informatie gaat invullen en bevooroordeeld is. Het heeft als voordeel dat de sociaal werker 

informatie heeft om het contact te leggen en aan te sluiten.  

Al met al is een balans aanbrengen in de facilitering aangaande beide referentiekaders gewenst.  
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6. Conclusie, discussie en aanbevelingen  
In de conclusie wordt er antwoord gegeven op de centrale vraagstelling en in de discussie volgt een 

kritische beschouwing. Het resultaat hiervan leidt tot aanbevelingen voor de praktijk om bij te dragen 

aan het doel van het onderzoek. 

6.1 Conclusie 
Het onderzoek heeft als doel kennis over en inzicht in de manier waarop de sociaal werker van 

Schakelring aandacht heeft voor het eigen referentiekader en het referentiekader van de 

(wijk)bewoner in kaart te brengen. Daarnaast werd er kennis gezocht over de manier waarop de 

sociaal werker, aangaande beide referentiekaders, wordt gefaciliteerd door de organisatie. Het 

onderzoek heeft deze kennis in kaart gebracht, wat het onderzoek waardevol maakt en er is voldaan 

aan het doel in het onderzoek. 

De praktijk van Schakelring is onderzocht en er wordt antwoord gegeven op de centrale vraagstelling. 

Op welke wijze spelen het eigen referentiekader van de sociaal werker en het referentiekader van de 

(wijk)bewoner met dementie een rol bij het handelen van de sociaal werker van Schakelring en de 

wijze waarop zij worden gefaciliteerd? 

Het eigen referentiekader speelt, volgens de sociaal werkers, een grote rol in hun handelen, omdat 

het verweven zit in jezelf als persoon en van invloed is op het contact met de (wijk)bewoner. In de 

praktijk blijken de sociaal werkers echter te weinig kennis te hebben over en niet stil te staan bij de 

noodzaak van het aandacht hebben voor het eigen referentiekader in hun handelen. Het eigen 

referentiekader wordt niet of onvoldoende bewust belicht, waardoor het grotendeels een blinde vlek 

is in het eigen handelen.  

De organisatie lijkt ook niet bewust stil te staan bij deze noodzaak, waardoor de organisatie in de 

ondersteunende en faciliterende rol hier geen expliciete aandacht voor heeft. De organisatie 

vergroot de bewustwording bij de sociaal werkers niet en beweegt ze niet om hun handelen te 

verbeteren. Het bewustzijn ontbreekt bij de sociaal werkers en de organisatie, wat het handelen in 

stand houdt. Mogelijkheden tot reflectie, in welke vorm dan ook, worden hierdoor beperkt gezien en 

gebruikt. Vanzelfsprekendheden van het eigen referentiekader komen niet aan het licht en het leren 

van en met elkaar wordt niet benut. De huidige praktijk wordt hiermee te kort gedaan, omdat sociaal 

werkers, vanuit hun ervaring, een groot aantal bevorderende factoren kan benoemen om de 

verbinding met de (wijk)bewoner te maken. Hier wordt helaas niet van geleerd, waardoor ze in een 

volgend contact met een (wijk)bewoner dezelfde ‘drempel’ en hetzelfde onzekere gevoel ervaren.  

De beperkte kennis over het eigen referentiekader heeft invloed op het contact met de 

(wijk)bewoner. Geen inzicht in het eigen referentiekader kan invullen en een eventuele gesloten 

houding als gevolg hebben. De sociaal werkers beamen ook dat (voor)oordelen belemmerend 

werken in het contact met de (wijk)bewoner. De (wijk)bewoner is daarentegen in de praktijk zeer 

tevreden over de begeleiding van de sociaal werker. Het speelt een grote rol in het handelen van de 

sociaal werkers en zij zijn zich hiervan bewust. Daarnaast is het opgenomen in de visie en ambitie 

2020 van Schakelring. De prioriteit in het handelen van de sociaal werkers ligt bij de (wijk)bewoners 

en dat wordt bekrachtigd door de organisatiecultuur. De sociaal werkers zijn vanuit de 

organisatiecultuur ‘opgevoed’ om de aandacht naar de (wijk)bewoner uit te laten gaan. Dit heeft als 

effect dat er geen tijd wordt genomen en gevoeld om aandacht aan het eigen referentiekader te 

besteden. 
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In het algemeen verloopt het aandacht hebben voor het referentiekader van de (wijk)bewoner goed. 

Om de werkrelatie tussen de sociaal werker en de (wijk)bewoner te bevorderen moet er echter nog 

wel het een en ander gebeuren. De sociaal werkers dienen in hun contact met de (wijk)bewoner 

bewust aandacht te hebben voor álle indicatoren van het referentiekader (zie Tabel 1). Verder dient 

er meer frequent contact te zijn met de (wijk)bewoner en het bredere netwerk, zoals andere 

professionals en mantelzorgers, om hun kennis van het referentiekader van de (wijk)bewoner te 

vergroten. Deze kennis kan de sociaal werker mee nemen in het contact met de (wijk)bewoner, 

waardoor de sociaal werker kan aansluiten en vertrouwen kan winnen. Kennis over het 

referentiekader van de (wijk)bewoner is belangrijk, maar tegelijkertijd vraagt het ook om parkeren 

van kennis. Kennis over bijvoorbeeld de doelgroep Turkse migranten dient de sociaal werker te 

kunnen parkeren om te voorkomen dat de individuele Turkse (wijk)bewoner, door deze vooraf 

opgedane algemene kennis, in een ‘hokje’ wordt geplaatst. De sociaal werker dient kennis van 

derden over de (wijk)bewoner of algemene kennis over een doelgroep tot zich te kunnen nemen, 

zonder een bevooroordeelde houding in contact met de individuele (wijk)bewoner aan te nemen. 

Het achterwege kunnen laten van deze bevooroordeelde houding maakt de cirkel rond. Het is 

daarvoor namelijk noodzakelijk om inzicht te hebben in eigen (voor)oordelen en daarmee het eigen 

referentiekader, wat nu onvoldoende gebeurd. 

Kortom, het eigen referentiekader speelt onvoldoende en veelal onbewust een rol in het handelen 

van de sociaal werkers en de facilitering door de organisatie. Het referentiekader van de 

(wijk)bewoner daarentegen speelt een grote rol. Een balans, in het handelen, aanbrengen aangaande 

beiden referentiekaders is gewenst. 

6.2 Discussie 
Het onderzoek is belangrijk, omdat het essentiële handelingskennis in kaart brengt om de verbinding 

te kunnen maken met (wijk)bewoners met dementie die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staan met als 

doel passende zorg bieden. Het onderzoek geeft zo vanuit kennis over de praktijk, gekoppeld aan de 

literatuur, antwoord op de praktijkvraag. 

Op welke manier kunnen sociaal werkers van Schakelring zich verbinden met de (wijk)bewoner met 

dementie die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staat, om passende zorg te bieden? 

 

Het onderzoek bevestigt wat er bekend is in de literatuur. De literatuur had daardoor een 

verhelderende functie voor de praktijk. Het maakt inzichtelijk wat er ontbreekt in de praktijk en wat 

vraagt om verbetering. In aanvulling op de literatuur heeft het onderzoek handelingskennis 

opgeleverd over de twee dimensies van de pluralistische grondhouding. De resultaten van het 

onderzoek maken inzichtelijk wat door de sociaal werkers en de belangenbehartigers als 

bevorderend en belemmerend wordt ervaren in het handelen van de sociaal werkers. Daarnaast 

wordt inzichtelijk welke wensen er zijn om het handelen te verbeteren. Het onderzoek heeft 

daardoor geresulteerd in waardevolle nieuwe inzichten en ontwikkelingsmogelijkheden voor de 

praktijk als aanvulling op de huidige literatuur. Eén belangrijk inzicht in deze is dat de gevoelde 

afstand van de sociaal werkers voornamelijk ontstaat doordat zij geen zicht hebben op het eigen 

referentiekader. Het onderzoek geeft aanwijzingen dat de sociaal werkers in het huidige handelen 

voornamelijk oplossingen zoeken, om de afstand te verkleinen, door de kennis over het 

referentiekader van de (wijk)bewoner te vergroten via derden of scholing. Hier lijken de meeste 

sociaal werkers hard voor te lopen, terwijl het kennisgebrek voornamelijk ligt bij het inzicht in het 

eigen referentiekader. 
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Het onderzoek bevestigt de reactie van de sociaal werkers beschreven in de sociale kwestie en het 

praktijktheoretisch kader. De geïnterviewde sociaal werkers ervaren voornamelijk een akelig, 

onzeker en gespannen gevoel ten opzichte van (wijk)bewoners die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ 

staan. Het gaat gepaard met woorden als ‘help’ en ‘lastig’, wat voortkomt uit het ‘onbekende terrein’ 

waarop ze zich begeven. Dit kan, volgens de literatuur, een gesloten en soms bevooroordeelde 

houding veroorzaken (Gastelaars & Van der Haar, 2007; Van der Haar, in Felten 2011; Van Robaeys, 

2014). Een bevooroordeelde houding maakt dat de (wijk)bewoner wordt gereduceerd tot één facet 

van zijn/haar identiteit, zoals het land van herkomst. Andere facetten gaan hierdoor verloren, 

waardoor je de plank volledig mis kunt slaan (Achahchah, 2018; Gastelaars & Van der Haar, 2007; 

Van der Haar, in Felten 2011; Van Robaeys, 2014). Het beperkt het op zoek kunnen gaan naar 

verschillen en overeenkomsten, terwijl deze zoektocht vanuit de literatuur als noodzakelijk wordt 

beschouwd (Hoffmann, in Van Robaeys, 2014; Jalhay et al., 2016; Van Robaeys, 2014). Deze 

bevooroordeelde houding kan worden versterkt, doordat de sociaal werkers van Schakelring 

informatie, over de (wijk)bewoner, verzamelt bij derden of informatie over de bredere doelgroep in 

wint, zonder deze kennis bewust te kunnen parkeren. Uit de literatuur blijkt dat juist het ‘niet weten’ 

en samen zoeken een echte ontmoeting mogelijk maakt (Van Asperen, 2011, in Dries & Van Endt-

Meijling, 2018). Het onderzoek bevestigt de literatuur omdat het ‘blanco’ starten als sociaal werker 

in contact met de (wijk)bewoner bevorderend is om (voor)oordelen ‘thuis’ te laten en de verbinding 

te verbeteren. 

Het onderzoek bevestigt, de literatuur in het praktijktheoretisch kader, dat professionals zich vaak 

niet bewust zijn dat zij de wereld interpreteren vanuit het eigen referentiekader en dat dit kader 

gecreëerd is (Hoffer, 2016). Terwijl uit onderzoek blijkt dat de persoon van de werker het 

belangrijkste instrument is (Van de Pol, 2019). In de praktijk zijn de sociaal werkers zich hier ook niet 

bewust van en staan niet stil bij het eigen referentiekader, terwijl dit noodzakelijk is voor de 

verbinding met de (wijk)bewoner. Volgens de literatuur bepaalt het eigen referentiekader 

grotendeels wat als vanzelfsprekend wordt ervaren en wat blinde vlekken zijn. Zaken worden zo over 

het hoofd gezien, omdat het niet past in het eigen referentiekader (Felten en Genç-Canbolat, in 

Felten, 2011).  

Reflectie is een bevorderende factor om dit bewustzijn en het aandacht voor het eigen 

referentiekader te vergroten. Een reflectieve houding is, volgens de literatuur, in deze noodzakelijk 

(Celis, et al., 2017; D’Haveloose & Fook, in Van Robaeys, 2014; Gailly, 2018 in Jalhay et al., 2016). Het 

blijkt uit onderzoek een bewezen effectieve ‘sleutel’ voor een effectieve hulpverlening. Het draagt bij 

aan de verbinding met mensen die moeilijk bereikbaar zijn, het opbouwen van een 

vertrouwensrelatie en de (wijk)bewoner gezien, gehoord en volwaardig laten voelen (Movisie, 2016). 

In de praktijk van de sociaal werkers is hier echter ad hoc aandacht voor. Rust en tijd voor reflectie 

wordt niet genomen, terwijl dit uit de literatuur werkzame factoren zijn (Groen, 2015). 

De resultaten uit het onderzoek, gekoppeld aan de literatuur, bieden de huidige praktijkcontext 

kansen en mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Het onderzoek heeft geresulteerd in 

aanbevelingen, zie paragraaf 6.3, om het doel van het onderzoek te realiseren. 

Het ontwikkelen van een praktijkverbeterinterventie aangaande de twee dimensies van de 

pluralistische grondhouding, waarmee de handelingsverlegenheid van de sociaal werkers van 

Schakelring wordt verminderd, om de verbinding met (wijk)bewoners die gevoelsmatig ‘ver van het 

bed’ staan te verbeteren en cultuursensitieve zorg te bieden. 
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Kwaliteit van het onderzoek 
De uitvoering van het onderzoek wordt kritisch bekeken.  

Een veranderproces 

Het onderzoeksproces heeft geleid tot een veranderproces bij de respondenten. Zij werden zich, 

door het onderzoek, bewust van het thema, de invloed en de meerwaarde daarvan voor de praktijk. 

Dit werd nadrukkelijk door de respondenten genoemd en kan van positieve invloed zijn op het 

uitvoeren van de praktijkverbeterinterventie. 

Instrumenten 

De instrumenten van het onderzoek zijn zelf ontwikkeld, waardoor specifieke vragen gesteld konden 

worden. Ze zijn echter niet eerder getest of gebruikt. De instrumenten zijn zo uitgebreid mogelijk en 

gezamenlijk met het projectteam, medestudenten en projectbegeleider voorbereid, omdat de 

onderzoeker onervaren was in het voeren van interviews en focusgroepen. Deze onervarenheid kan 

van invloed zijn op het resultaat. Om de betrouwbaarheid te vergroten heeft een ervaren 

gespreksleidster de focusgroepen geleid en is er een proefinterview gehouden. 

De onderzoeker 

De onderzoeker is werkzaam als casemanager in het team van Schakelring. De onderzoeker heeft zelf 

de interviews afgenomen, waardoor het gevaar van sociaal wenselijke antwoorden schuil gaat en de 

onderzoeker de sociaal werkers een richting op kan sturen. Om dit te reduceren is er een 

proefinterview gehouden. Er gaat ook een bevestigingsbias van de onderzoeker schuil. Deze is 

getracht te voorkomen door het raadplegen van de projectgroep en projectteamleden die het gehele 

onderzoeksproces feedback hebben gegeven en zijn betrokken bij de dataverzameling en analyse. 

Een meerwaarde is dat de onderzoeker de context kent, wat een veilig gevoel kan geven. De 

onderzoeker heeft al een band met de sociaal werkers waardoor ze mogelijk eerder bereid zijn om 

deel te nemen. 

Analyse focusgroepen 

Gezien het tijdsbestek is de focusgroep niet getranscribeerd, wat methodisch gezien wenselijk is. Er is 

voor de codering gebruik gemaakt van een samenvatting. Om toch kwaliteit te leveren is een 

samenvatting gemaakt op basis van de video opname en aantekeningen van de onderzoeker en een 

derde. De samenvatting is gecontroleerd door de deelnemers en moderator één. De codering is door 

de onderzoeker samen met twee projectteamleden uitgevoerd. 

Respondenten focusgroep 

De belangenbehartigers die hebben deelgenomen aan de focusgroep konden uitspraken doen over 

het handelen van vijf van de zes sociaal werkers. Zij hebben over één sociaal werker geen uitspraken 

kunnen doen, waardoor het resultaat niet direct te vertalen is naar het handelen van deze sociaal 

werker. Haar eigen uitspraken kwamen echter wel overeen met de resultaten van de 

belangenbehartigers, wat de conclusie bruikbaar maakt voor de praktijkcontext. 

De belangenbehartigers die hebben deelgenomen aan de focusgroep vertegenwoordigden niet 

allemaal de (wijk)bewoners die als nummer 1 waren genummerd door de sociaal werkers. Zij konden 

of wilden niet allemaal deelnemen. Dit kan een vertekend beeld geven van het cliëntperspectief. 

Mogelijk hebben vooral de enthousiaste of positieve belangenbehartigers deelgenomen. Desondanks 

zijn de resultaten waardevol voor de praktijk, omdat ze aanknopingspunten bieden tot ontwikkeling. 
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Bruikbaarheid 

Het onderzoek heeft zich beperkt tot de beroepspraktijk van de sociaal werkers van Schakelring en is 

daardoor niet generaliseerbaar buiten deze context. De interne validiteit is vergroot doordat zowel 

de casemanagers als de maatschappelijk werkers betrokken zijn bij het onderzoek. Het onderzoek is 

inspirerend en biedt interessante aanknopingspunten voor casemanagers en maatschappelijk 

werkers werkzaam bij andere organisaties. De inhoud van het proefinterview met een sociaal werker 

van een andere organisatie sloot namelijk aan bij de resultaten van dit onderzoek. Bovendien sluit 

het onderzoek aan bij de theorie. Daarnaast kan het interessant zijn voor andere professionals die 

werken met (wijk)bewoners met dementie die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staan. En professionals 

die werken met (wijk)bewoners zonder de diagnose dementie, die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ 

staan. 
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6.3 Aanbevelingen 
De conclusie van het onderzoek heeft geleid tot aanbevelingen ten behoeve van het handelen van de 

sociaal werkers, andere relevante betrokkenen en het doen van vervolgonderzoek. De 

ontwikkelwensen van de drie perspectieven zijn hierin meegenomen. De aanbevelingen zijn in 

willekeurige volgorde beschreven.  

Aanbeveling 1: een structurele vorm van reflectie voor de casemanagers om gezamenlijk expliciet 

aandacht te hebben voor het eigen referentiekader6.  

Toelichting: casemanagers ervaren hierdoor de rust en tijd om met elkaar in contact te komen om 

samen te reflecteren, ervaringen te delen en elkaar feedback te geven. Samen reflecteren is een 

werkzame factor. Het creëert meer openheid over jezelf, het onbekende gebied van jezelf voor 

anderen wordt verkleind, er wordt geattendeerd op selectieve waarnemingen en blinde vlekken 

(Geenen, 2015; Groen, 2015; Nederlands Jeugdinstituut, z.d.-a). Reflectie draagt bij aan het 

opbouwen van de vertrouwensrelatie met de (wijk)bewoner, wat vanuit het onderzoek een 

sleutelwoord is voor de verbinding met de (wijk)bewoner (Movisie, 2016). (Wijk)bewoners die 

gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staan krijgen, binnen de structurele vorm, expliciet aandacht. 

Aandacht voor deze diversiteit maakt dat de casemanager leert kijken vanuit diverse brillen en 

andere brillen leert (h)erkennen. Het geeft de casemanagers inzicht in (voor)oordelen, normen en 

waarden en blinde vlekken van zichzelf en de ander. Het is een stimulans om te onderzoeken hoe de 

eigen culturele lens invloed heeft op het werk met de (wijk)bewoner (Ancis & Marschall, 2010; 

Regouin, 2007; Van der Linden, 2004, in Geenen, z.d.). Dit sluit aan bij de competentieontwikkeling 

van het sociaal werk om o.a. te kunnen bewegen binnen verschillende leefwerelden (Liefhebber et 

al., 2018). 

 

De casemanagers benoemen intervisie als structurele vorm en ook de organisatie benoemt intervisie 

als mogelijkheid. Uit de literatuur blijkt intervisie geschikt te zijn als structurele reflectievorm (Van de 

Pol, 2019). Een waarderende focus in deze is gewenst om lering te trekken uit wat goed gaat 

(Tjepkema, Verheijen & Kabalt, 2019). Er wordt aanbevolen om te bekijken welke concrete vorm het 

best aansluit bij de praktijk. 

Aanbeveling 2: de huidige intervisie van de maatschappelijk werkers, op basis van in de literatuur 

beschreven werkzame factoren van intervisie, kwalitatief verbeteren.  

Toelichting: de maatschappelijk werkers zijn niet tevreden over de uitvoering van de huidige 

intervisie. Er wordt aanbevolen om in de intervisie de ervaring die de maatschappelijk werker op 

doet centraal te stellen in plaats van de (wijk)bewoner. Het dient bij reflectie namelijk te gaan om 

het eigen handelen en datgene wat het handelen beïnvloedt (Nederlands Jeugdinstituut, z.d.-b). De 

maatschappelijk werkers krijgen hierdoor inzicht in de relatie tussen de professionele opvattingen en 

handelen enerzijds en de persoonlijke elementen als de eigen opvattingen, normen en waarden en 

eigenschappen anderzijds (Bellersen & Kohlmann, 2009; Hendriksen, 2009). Er wordt aanbevolen om 

de intervisie tijdelijk onder begeleiding uit te voeren. Uit de literatuur blijkt namelijk dat dit 

werkzaam is bij een onervaren groep (Groen, 2015; Hendriksen, 2003, in De Meer & Rombout, 2005; 

Siegers, 1998, in De Meer & Rombout, 2005; Van Kessel, 1998, in De Meer & Rombout, 2005). De 

maatschappelijk werkers zijn gestart als onervaren groep, echter zonder begeleiding. Er wordt 

aanbevolen om te onderzoeken wat maakt dat de intervisietrouw minimaal is. Het is namelijk een 

                                                           
6 Deze aanbeveling is expliciet gericht op de casemanagers, omdat de maatschappelijk werkers in de huidige 
praktijk al gebruik maken van de structurele reflectievorm intervisie.  
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werkzame factor als de deelnemers gemotiveerd zijn voor intervisie (Van de Pol, 2019). In de praktijk 

lijkt dit, bij een aantal maatschappelijk werkers, te ontbreken. 

Aanbeveling 3: de organisatie dient in de visie, ambitie en facilitering expliciet aandacht te hebben 

voor het inzicht in het eigen referentiekader als sociaal werker.  

Toelichting: De aandacht voor het inzicht in het eigen referentiekader als sociaal werker dient net als 

de aandacht die uitgaat naar het referentiekader van de (wijk)bewoner onderdeel te worden van de 

organisatiecultuur. In de huidige ambitie 2020 wordt aanbevolen dit op te nemen in de pijler ‘Jij en 

Schakelring’, omdat deze pijler zich richt op de medewerkers van Schakelring (Projectteam, 

persoonlijke communicatie, 5 november 2019). Daarnaast wordt aanbevolen dat Schakelring de 

expliciete aandacht mee neemt in de nieuwe meerjarenstrategie welke start in 2021. Voor de 

uitvoering van de sociaal werkers wordt aanbevolen dit mee te nemen in het Jaarplan van de 

afdeling Behandeling & Begeleiding, waar de sociaal werkers onderdeel van zijn (Projectteam, 

persoonlijke communicatie, 5 november 2019). 

 

De organisatie dient, in wat zij faciliteert, expliciet het doel ‘inzicht hebben in het eigen 

referentiekader als sociaal werker’ te benoemen. Dit kan bijdragen aan het vergroten van het 

bewustzijn van de sociaal werkers. Als het bewustzijn om aandacht te hebben voor het eigen 

referentiekader bij de sociaal werkers wordt vergroot kan dat bijdragen aan het initiatief wat zij 

nemen tot de ondersteunende en faciliterende rol van de organisatie. Er wordt in deze aanbevolen 

de zichtbaarheid van de faciliteringsmogelijkheden te vergroten. Er dient in het aanbod van 

interventies, zoals intervisie en moreel beraad, expliciet zichtbaar te zijn wat bijdraagt aan het 

aandacht hebben voor het eigen referentiekader. Als de sociaal werkers weten wat mogelijk is, 

kunnen zij concreter initiatief nemen om gefaciliteerd te worden. 

Aanbeveling 4: de aandacht van de sociaal werkers dient uit te gaan naar álle indicatoren van het 

referentiekader (zie Tabel 1) in contact met de (wijk)bewoner.  

Toelichting: de sociaal werker leert het referentiekader van de (wijk)bewoner hierdoor volledig 

kennen. De gesprekslijst ‘Zorgen doe je samen’, ontwikkeld door Pharos, kan hierin ondersteunend 

zijn. Deze gesprekslijst kan de sociaal werker ondersteunen om meer te weten te komen over het 

leven en de (culturele) achtergrond van de (wijk)bewoner met dementie. Er kan gestart worden 

vanuit het ‘niet weten’ en het maakt het samen zoeken mogelijk om te komen tot een echte 

ontmoeting, wat vanuit de literatuur als noodzakelijk wordt beschouwd (Van Asperen, 2011, in Dries 

& Van Endt-Meijling, 2018). Het is ontwikkeld om in gesprek te gaan met mantelzorgers, maar kan 

ook gebruikt worden in contact met de (wijk)bewoner. 

Aanbeveling 5: de sociaal werker dient meer tijd per (wijk)bewoner te besteden. De organisatie 

dient hiervoor meer uren beschikbaar te stellen. 

Toelichting: deze tijd biedt de mogelijkheid om intensiever aandacht te hebben voor het 

referentiekader van de (wijk)bewoner en zijn/haar context, door bijvoorbeeld mee te eten. Het geeft 

ruimte om de frequentie van de huisbezoeken te verhogen en op een andere manier vorm te geven, 

zoals een wandeling. Uit het onderzoek blijkt dit werkzaam in het winnen van vertrouwen van de 

(wijk)bewoner. Het winnen van vertrouwen maakt vervolgens dat de (wijk)bewoner zich openstelt 

t.o.v. de sociaal werker, wat werkzaam is in het aandacht hebben voor het referentiekader. Dit 

referentiekader volledig leren kennen maakt dat passende zorg gezocht kan worden. 

 

 

https://www.pharos.nl/kennisbank/gesprekslijst-zorgen-doe-je-samen/
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Aanbeveling 6: vervolgonderzoek naar de derde dimensie, de dialoog aangaan. 

Toelichting: dit onderzoek heeft aandacht besteed aan twee dimensies van de pluralistische 

grondhouding. Het is gewenst om in de praktijk ook te onderzoeken of en hoe de sociaal werkers de 

dialoog aangaan met de (wijk)bewoner over beide referentiekaders. Bijvangst van het onderzoek 

toont dat sociaal werkers hierin zoekende zijn. Een klein aantal sociaal werkers benoemt een 

uitwisseling in referentiekaders met de (wijk)bewoners te realiseren. Zij vertellen over zichzelf om 

vertrouwen te winnen, maar willen ook hun grens uitspreken als handelen van de ander in hun ogen 

buiten proporties is. Zij lijken zoekende in het bepalen en uitspreken van deze grens.  
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Bijlagen 

Bijlage A Benadering respondenten 

Bijlage A1 Informatiebrief belangenbehartigers 

 
Geachte naam belangenbehartiger, 

Naar aanleiding van ons telefonisch contact stuur ik u deze brief met aanvullende informatie over uw 

deelname aan de focusgroep. Allereerst bedankt dat u een bijdrage wilt leveren aan mijn onderzoek.  

Ter voorbereiding op de focusgroep wil ik via deze brief kort de aanleiding en het doel van de 

focusgroep toelichten. 

Uit vooronderzoek is gebleken dat geïnterviewde sociaal werkers van Schakelring, de casemanagers 

en maatschappelijk werkers, (wijk)bewoners, die zij begeleiden, soms als ‘onbekend’ kunnen 

ervaren. Dit komt bijvoorbeeld doordat de sociaal werkers een andere achtergrond hebben dan de 

(wijk)bewoner die zij begeleiden. U kunt hierbij denken aan een andere geloofsovertuiging of andere 

normen en waarden. Hierdoor is er als het ware een afstand tussen de sociaal werker en de 

(wijk)bewoner. Sociaal werkers weten hierdoor niet altijd hoe te handelen, wat een gevoel van 

onzekerheid geeft waar sociaal werkers mee worstelen. Dit kan ten koste gaan van de zorg, 

ondersteuning en begeleiding van de (wijk)bewoner.  

In de literatuur heb ik gezocht naar informatie over wat nodig is om deze worsteling en onzekerheid 

bij sociaal werkers te verminderen. Uit de literatuur blijkt dat het belangrijk is om de (wijk)bewoner 

met dementie persoonlijk te leren kennen. U kunt hierbij denken aan kennis over werkervaring, 

opvoeding, normen en waarden, geloof en een migratiegeschiedenis. Op basis van deze literatuur wil 

ik via de focusgroep verdiepende informatie verzamelen en onderzoeken op welke manier de sociaal 

werkers van Schakelring aandacht hebben voor het persoonlijk leren kennen van uw naaste.  

Uw deelname zal eraan bijdragen dat het handelen van de sociaal werkers kan worden verbeterd.  

Deze verbetering zal naar verwachting ook een positieve invloed hebben op de zorg, ondersteuning 

en begeleiding van uw naaste. Het beter leren kennen van uw naaste draagt eraan bij dat er beter 

kan worden aangesloten bij de wensen en behoeften van uw naaste.  

Ik verwelkom u, zoals afgesproken, graag op datum, tijdstip, adres locatie. U wordt opgehaald bij de 

receptie. De bijeenkomst zal naar verwachting maximaal twee uur duren.  

Voor vragen of verdere informatie kunt u contact met mij opnemen. Alvast bedankt voor uw tijd.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Chayenna van de Pol 

Chayenna.van.de.pol@schakelring.nl  

0614580344 / 0416671248 

 

 

mailto:Chayenna.van.de.pol@schakelring.nl
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Bijlage A2 Informatiebrief sociaal werkers 
 

Geachte naam sociaal werker,  

Naar aanleiding van ons telefonisch contact stuur ik u deze brief met aanvullende informatie over het 

afgesproken interview. Allereerst bedankt dat u een bijdrage wilt leveren aan mijn onderzoek ter 

verbetering van de praktijk van Schakelring.  

Ter voorbereiding op het interview wil ik via deze brief kort de aanleiding en het doel van het 

interview toelichten. 

Uit vooronderzoek is gebleken dat geïnterviewde sociaal werkers van Schakelring, casemanagers 

dementie en maatschappelijk werkers, niet-westerse migranten7 met dementie vaak als onbekend 

ervaren. Deze (wijk)bewoners staan voor hun gevoel ‘ver van hun bed’8. Sociaal werkers weten 

hierdoor niet altijd hoe te handelen, wat een gevoel van onzekerheid en een ‘drempel’ veroorzaakt 

waar sociaal werkers mee worstelen. Sociaal werkers herkennen dit gevoel en deze worsteling ook 

bij andere (wijk)bewoners met dementie.  

In de literatuur heb ik gezocht naar informatie wat nodig is om deze worsteling en de gevoelsmatige 

‘drempel’ bij sociaal werkers te verminderen. Op basis van deze literatuur wil ik via de interviews 

verdiepende informatie vergaren en onderzoeken op welke manier sociaal werkers handelen en de 

wijze waarop de organisatie hierin faciliteert. 

Uw deelname zal bijdrage aan het verbeteren van het handelen van u als sociaal werker in de praktijk 

van Schakelring. Deze verbetering zal naar verwachting ook een positieve invloed hebben op de zorg, 

ondersteuning en begeleiding van (wijk)bewoners die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staan. 

Ik verwelkom u, zoals afgesproken, graag op datum, tijd en adres locatie. Ik wil u vragen ruim op tijd 

aanwezig te zijn, zodat we om afgesproken tijdstip kunnen beginnen met het interview. 

Voor vragen of verdere informatie kunt u contact met mij opnemen. Alvast bedankt voor uw tijd.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Chayenna van de Pol 

Chayenna.van.de.pol@schakelring.nl  

0614580344 / 0416671248 

 

 

                                                           
7 Nederlanders met een niet-westerse migrantenafkomst zijn mensen waarvan tenminste één ouder in het buitenland is 
geboren. Zij hebben als herkomstland één van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (inclusief Turkije) (Centraal 
Bureau voor de Statistiek, 2016). 
8 ‘Ver van het bed’, betekent dat iets op afstand is, “dat is iets waar ik me niet mee bezig houd” (“Gezegden”, z.d.). Het 
referentiekader van de (wijk)bewoner staat op afstand van het referentiekader van de sociaal werker. Per (wijk)bewoner en 
sociaal werker zal de afstand onderling groter of kleiner zijn, dit is een geleidelijke schaal. 
 

mailto:Chayenna.van.de.pol@schakelring.nl
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Bijlage A3 Informatiebrief organisatie 
 

Geachte naam deelnemer,  

Naar aanleiding van uw akkoord om deel te nemen aan mijn focusgroep stuur ik u deze brief met 

aanvullende informatie. Allereerst bedankt dat u een bijdrage wilt leveren aan mijn onderzoek ter 

verbetering van de praktijk van Schakelring.  

Ter voorbereiding op de focusgroep wil ik via deze brief kort de context en het doel van de 

focusgroep toelichten. 

Uit vooronderzoek is gebleken dat geïnterviewde sociaal werkers van Schakelring, casemanagers 

dementie en maatschappelijk werkers, niet-westerse migranten9 met dementie vaak als onbekend 

ervaren. Deze (wijk)bewoners staan voor hun gevoel ‘ver van hun bed’10. Sociaal werkers weten 

hierdoor niet altijd hoe te handelen, wat een gevoel van onzekerheid en een ‘drempel’ veroorzaakt 

waar sociaal werkers mee worstelen. Sociaal werkers herkennen dit gevoel en deze worsteling ook 

bij andere (wijk)bewoners met dementie.  

In de literatuur heb ik gezocht naar informatie wat nodig is om deze worsteling en de gevoelsmatige 

‘drempel’ bij sociaal werkers te verminderen. Op basis van deze literatuur wil ik via de focusgroep 

verdiepende informatie verzamelen en onderzoeken op welke wijze de sociaal werkers worden 

gefaciliteerd door de organisatie.  

Uw deelname zal eraan bijdragen dat het handelen van de sociaal werkers kan worden verbeterd. 

Deze verbetering zal naar verwachting ook een positieve invloed hebben op de zorg, ondersteuning 

en begeleiding van (wijk)bewoners die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staan. 

Ik verwelkom u, zoals afgesproken, graag op datum, tijd en adres locatie. De bijeenkomst zal naar 

verwachting twee uur duren. Gelieve ruim op tijd aanwezig te zijn, zodat er om 13.00 uur gestart kan 

worden.  

Voor vragen of verdere informatie kunt u contact met mij opnemen. Alvast bedankt voor uw tijd.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Chayenna van de Pol 

Chayenna.van.de.pol@schakelring.nl  

0614580344 / 0416671248 

                                                           
9 Nederlanders met een niet-westerse migrantenafkomst zijn mensen waarvan tenminste één ouder in het buitenland is 
geboren. Zij hebben als herkomstland één van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (inclusief Turkije) (Centraal 
Bureau voor de Statistiek, 2016). 
10 ‘Ver van het bed’, betekent dat iets op afstand is, dat is iets waar ik me niet mee bezig houd” (“Gezegden”, z.d.). Het 
referentiekader van de (wijk)bewoner staat op afstand van het referentiekader van de sociaal werker. Per (wijk)bewoner en 
sociaal werker zal de afstand onderling groter of kleiner zijn, dit is een geleidelijke schaal. 
 

mailto:Chayenna.van.de.pol@schakelring.nl


 

 
Onderzoeksverslag I De aandacht voor het referentiekader in de praktijk I Chayenna van de Pol       51 

 

Bijlage B Instrumenten 

Bijlage B1 Interviewguide 
Zes sociaal werkers van Stichting Schakelring worden geïnterviewd. Het tijdsbestek van het interview 

is +/- 60 minuten. De locatie wordt in overleg met de respondent bepaald. 

Deelvraag één en het perspectief van de sociaal werkers aangaande deelvraag twee zijn het 

uitgangspunt van het interview. 

1. Op welke manier hebben de sociaal werkers van Schakelring aandacht voor het inzicht in het eigen 

referentiekader? 

2. Op welke manier hebben de sociaal werkers van Schakelring aandacht voor het referentiekader van 

de (wijk)bewoner met dementie, die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staat, volgens de sociaal werker 

en de (wijk)bewoner? 

Het doel van de focusgroep is dan ook informatie, meningen en ervaringen van de sociaal werkers op 

halen aangaande deelvraag één en twee. 

Benodigdheden: 

 Toestemmingsformulier voor akkoord van de audio-opname is vooraf per email opgestuurd 

en ondertekend retour gezonden.  

 De inleidende brief aangaande het interview is per e-mail verstuurd naar de respondenten 

nadat het interview is ingepland.  

 De receptioniste is geïnformeerd over de komst van de respondent en de manier waarop de 

onderzoeker bereikbaar is.  

 Audio apparatuur is aanwezig. Voorafgaand aan het interview is de apparatuur 

gecontroleerd.  

 De interviewguide, interviewvragen en pen en papier zijn aanwezig.  

 De definitie van het begrip referentiekader is twee keer afgedrukt en aanwezig. 

 Een afgesloten ruimte is gereserveerd op de afgesproken locatie.  

 Er hangt een brief op de deur met de tekst niet storen.  

Inleiding (5 minuten): 

 Er wordt kennis gemaakt en benoemd dat het fijn is dat de respondent tijd heeft vrij 

gemaakt.  

 Er wordt drinken aangeboden.  

 Het doel van het interview wordt uitgelegd. 

 De werkwijze van het interview wordt uitgelegd. Het interview wordt afgenomen aan de 

hand van een topiclijst met vragen. Er is ruimte voor eigen inbreng van de geïnterviewde.  

 Er wordt toegelicht dat er zo respectvol en vertrouwelijk mogelijk wordt omgegaan met de 

gegevens. Er worden in de resultaten geen namen genoemd.  

 Er wordt benoemd dat het interview ongeveer één uur zal duren.  

 Er wordt mondeling toestemming gevraagd voor de audio-opname. De toestemming wordt 

vastgelegd op de opname.  

 Aan het eind van de inleiding wordt er ruimte geven voor vragen.  
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Kern/interview (50 minuten):  
Start (10 minuten) 

Er wordt gevraagd naar de ervaring van de sociaal werker om een gevoel te krijgen bij het onderwerp 

van het onderzoek. 

 Vraag de respondent om de naam, functie, plaats en datum te noemen.  

 Heb je ervaring met mensen die gevoelsmatig ‘ver van je bed’ staan11? 

Er wordt een toelichting gegeven op de term ‘ver van het bed’. Zo nodig met een voorbeeld.  

 Zo nee, wat maakt dat je hier geen ervaring mee hebt? 

 Zo ja, kun je een voorbeeld geven? 

 Wat maakt dat de persoon in het voorbeeld gevoelsmatig ‘ver van je bed’ staat? 

 Wat deed deze ervaring met jou als professional? 

 Op welke manier heb je gehandeld in deze situatie? 

 Wat denkt je dat jou zou helpen om de gevoelsmatige afstand te kunnen verkleinen? 

 
De volgende vragen gaan over de wijze waarop er binnen de werkzaamheden aandacht is voor het 

inzicht in jouw eigen referentiekader en de betekenis daarvan in het contact met de (wijk)bewoner.  

 

1. Referentiekader professional (20 minuten) 

 Wat is jouw definitie van het begrip referentiekader?  
Wat versta jij onder jouw eigen referentiekader? Waardoor wordt jouw referentiekader gevormd? 
Uitleggen wat referentiekader in het onderzoek betekent en dat deze definitie wordt aangehouden. 

De uitwerking van deze definitie op papier wordt overhandigd om gedurende het interview erbij te 

houden.  

 Welke invloed heeft jouw referentiekader op jouw handelen als professional? 
In hoeverre heeft het bijvoorbeeld invloed op de communicatie/werkrelatie met de (wijk)bewoner? 

Wanneer nodig terug pakken op het, door de geïnterviewde, eerder genoemde voorbeeld.  

 Op welke manier is er binnen de huidige werkzaamheden aandacht voor het inzicht in jouw 

eigen referentiekader? 
Denk hierbij aan overlegvormen, contact tussen collega’s onderling en zelfstandig.  

 Wat is jouw rol/aandeel als professional aangaande het aandacht hebben voor jouw eigen 

referentiekader?  
Wat dien jij daar zelf in te doen? Op welke manier zou je dat kunnen doen?  

 Wat maakt dat je op deze manier handelt? 
Wat levert dit handelen op?  

 Waar loop je tegen aan in het aandacht hebben voor jouw referentiekader?  

 Op welke manier faciliteert de organisatie jou in het aandacht kunnen hebben voor het 

inzicht in jouw eigen referentiekader? 

 Wat levert het aandacht hebben voor jouw eigen referentiekader als professional op? 

 Wat heb je nodig om de aandacht voor jouw eigen referentiekader te verbeteren? 
 

We hebben gesproken over de aandacht die jouw referentiekader krijgt binnen de praktijk van Schakelring. Ik 

wil graag de overstap maken naar de aandacht die uitgaat naar het referentiekader van de (wijk)bewoner met 

dementie, die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staat. 

 

                                                           
11 ‘Ver van het bed’, betekent dat iets op afstand is, “dat is iets waar ik me niet mee bezig houd” (“Gezegden”, z.d.). Het 
referentiekader van de (wijk)bewoner staat op afstand van het referentiekader van de sociaal werker. Per (wijk)bewoner en 
sociaal werker zal de afstand onderling groter of kleiner zijn, dit is een geleidelijke schaal. 
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2. Referentiekader (wijk)bewoner (20 minuten) 

 Benoemen dat wederom de eerder benoemde definitie van het begrip referentiekader wordt 

aangehouden. Verwijzen naar de uitwerking van de definitie die is overhandigd.  

 Op welke manier is er binnen de huidige werkzaamheden aandacht voor het referentiekader 

van de (wijk)bewoner?  
o De indicatoren worden aan de geïnterviewde voorgelegd en er wordt gevraagd waar zij naar 

hun mening tevreden over zijn in de aandacht die, vanuit hen, uitgaat naar de indicatoren en 

waar zij ontevreden over zijn. 

o Wat onderneemt de sociaal werker om de (wijk)bewoner beter te leren kennen? Hoe gaat het 

leren kennen van de (wijk)bewoner in zijn werk? 

 Wat is jouw rol als professional aangaande het aandacht hebben voor het referentiekader 

van de (wijk)bewoner?  

 Wat maakt dat je op deze manier handelt?  
Wat levert dit handelen op?  

 Waar loop je tegen aan in het hebben van aandacht voor het referentiekader van de 

(wijk)bewoner?  
Wat gaat moeizaam, wat vind je lastig? 

 Op welke manier faciliteert de organisatie jou in het aandacht hebben voor het 

referentiekader van de (wijk)bewoner? 

 Wat levert het aandacht hebben voor het referentiekader van de (wijk)bewoner op? 

 Wat heb je nodig om de aandacht voor het referentiekader van de (wijk)bewoner te 

verbeteren? 

 

Tussendoor samenvatten en checken of de geïnterviewde goed wordt begrepen. Zo nodig vragen om 

verdere toelichting en voorbeelden ter verduidelijking.  

 

Slot (5 minuten): 

 Er wordt benoemd dat het interview wordt afgerond. 

 Er wordt gevraagd naar aanvullende opmerkingen of informatie naar aanleiding van het 

gesprek.  

 Er wordt uitleg gegeven over wat er wordt gedaan met de data. De data worden 

getranscribeerd en naar de respondent toegestuurd ter informatie en controle.  

 Er wordt gevraagd of de respondent de transcriptie wil lezen en wil terugkoppelen of de 

inhoud van de transcriptie overeenkomt met wat de respondent heeft bedoeld en verwacht.  

 De respondent wordt bedankt voor het gesprek, de inzet en de tijd.  
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Bijlage B2 Toestemmingsformulier audio-opname 

Toestemmingsformulier 
 

In het kader van het onderzoek voor de master Social Work en Schakelring, naar het handelen van 

sociaal werkers aangaande (wijk)bewoners die gevoelsmatig ‘ver van het bed12’ staan worden er 

interviews afgenomen. Het onderzoek wordt geleid door Chayenna van de Pol, master Social Work in 

opleiding. U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit onderzoek.  

Er wordt ten behoeve van het onderzoek toestemming gevraagd voor het volgende: 

 Het interview wordt opgenomen aan de hand van een audio-opname.  

 De audio-opname wordt letterlijk uitgewerkt ten behoeve van de analyse door een externe 

organisatie.  

 De audio-opname wordt enkel gebruikt voor het onderzoek en het praktijkverbeterproject 

voor de master Social Work en Stichting Schakelring.  

 De gegevens en resultaten uit het onderzoek worden zonder naam en toenaam, aan derden, 

bekend gemaakt. Er wordt zo vertrouwelijk en respectvol mogelijk omgegaan met uw 

anonimiteit. 

 De audio-opname wordt uiterlijk na het afronden van de master Social Work vernietigd.  

Bij dezen verleen ik toestemming voor bovenstaande. 

Bij dezen verklaar ik geheel vrijwillig deel te nemen aan dit onderzoek en me ervan bewust te zijn dat 

ik op elk gewenst moment mag stoppen zonder nadelige gevolgen te ondervinden.  

Bij dezen verklaar ik goed geïnformeerd te zijn over het onderzoek en het doel van mijn deelname als 

geïnterviewde in dit onderzoek. Ik weet wat dit voor mij betekent.  

 

Naam deelnemer:    Naam onderzoeker: 

 

      Chayenna van de Pol 

Handtekening:     Handtekening: 

 

 

 

Datum:      Datum: 

Plaats:      Plaats: 

  

                                                           
12 ‘Ver van het bed’, betekent dat iets op afstand is, “dat is iets waar ik me niet mee bezig houd” (“Gezegden”, z.d.). Het 
referentiekader van de (wijk)bewoner staat op afstand van het referentiekader van de sociaal werker. Per (wijk)bewoner en 
sociaal werker zal de afstand onderling groter of kleiner zijn, dit is een geleidelijke schaal. 
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Bijlage B3 Toestemmingsformulier video-opname 

Toestemmingsformulier 
 

In het kader van het onderzoek van Chayenna van de Pol voor de master Social Work en Schakelring, 

is deze focusgroep georganiseerd. Uw ervaring en mening wordt besproken over de manier waarop 

de sociaal werkers, casemanagers en maatschappelijk werkers, aandacht hebben voor het leren 

kennen van uw naaste. Allereerst bedankt voor uw deelname aan dit onderzoek. 

Er wordt ten behoeve van het onderzoek toestemming gevraagd voor het volgende: 

 De focusgroep wordt opgenomen aan de hand van een video-opname.  

 De video-opname wordt, zo nodig, woordelijk uitgewerkt ten behoeve van de analyse door 

een externe organisatie.  

 De video-opname wordt enkel gebruikt voor het onderzoek, het praktijkverbeterproject en 

de persoonlijke ontwikkeling van Chayenna van de Pol voor de master Social Work en 

Stichting Schakelring.  

 De gegevens en resultaten uit het onderzoek worden zonder naam en toenaam, aan derden, 

bekend gemaakt. Er wordt zo vertrouwelijk en respectvol mogelijk omgegaan met uw 

anonimiteit. 

 De video-opname wordt uiterlijk na het afronden van de master Social Work vernietigd.  

Bij dezen verleen ik toestemming voor bovenstaande. 

 

Bij dezen verklaar ik geheel vrijwillig deel te nemen aan dit onderzoek en me ervan bewust te zijn     

dat ik op elk gewenst moment mag stoppen zonder nadelige gevolgen te ondervinden.  

 

Bij dezen verklaar ik goed geïnformeerd te zijn over het onderzoek en het doel van mijn deelname  

aan de focusgroep. Ik weet wat dit voor mij betekent. 

 

Naam deelnemer:    Naam onderzoeker: 

 

      Chayenna van de Pol 

 

Handtekening:     Handtekening: 

 

  

 

Datum:      Datum:  

Plaats:      Plaats: 
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Bijlage B4 Focusgroep guide belangenbehartigers 

Algemene informatie 
Er nemen zes belangenbehartigers, die het cliëntperspectief vertegenwoordigen, deel aan de 

focusgroep.  

Deelvraag 2 en het perspectief van de (wijk)bewoner zijn het uitgangspunt van deze focusgroep. De 

belangenbehartigers vertegenwoordigt de (wijk)bewoner. 

Op welke manier hebben de sociaal werkers van Schakelring aandacht voor het referentiekader van 

de (wijk)bewoner met dementie, die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staat, volgens de sociaal werker 

en de (wijk)bewoner? 

 

Locatie: Zandley te Drunen, grote vergaderruimte.  

Datum: 11 september 18.30 – +/- 20.30 uur.  

Focusgroepteam: 

 Moderator 1: inleider, gespreksleider en vragensteller. 

o Medewerkster Beleid, Innovatie, Communicatie en Kwaliteit 

 Moderator 2: bewaker interviewschema (zijn alle vragen gesteld?), aantekeningen maken, 

benodigdheden uitdelen, ondersteunt moderator 1. Mocht moderator 2 vragen hebben 

n.a.v. de inhoud van de focusgroep, dan worden deze tijdens de pauze of aan het eind van de 

focusgroep besproken met moderator 1 en zo nodig gesteld. 

o Onderzoekster en master Social Work i.o.  

 Ondersteuner: tijdbewaking en aantekeningen maken. 

 

Werkvormen focusgroep: 

 Er is gekozen voor het scoren met smiley’s zodat de deelnemers worden gestimuleerd hun 

concrete mening te geven, wat concrete resultaten oplevert. Deze scores ondersteunen de 

deelnemers in het komen tot verbetermogelijkheden. 

 Er is gekozen voor het gebruik van post its, zodat iedere deelnemer zelfstandig de vraag kan 

beantwoorden zonder direct beïnvloed te worden door de ander. Er wordt zo getracht zo 

veel als mogelijk informatie op te halen. Mochten deelnemers moeilijk antwoord kunnen 

geven op de vraag, dan wordt dit ondervangen in het plenaire gesprek over de post its. 

Moderator 1 is ondersteunend in het gesprek (Dirkse-Hulscher & Talen, 2018). 

 Er is gekozen voor het scoren aan de hand van rapportcijfers, om de deelnemers te 

ondersteunen in het delen van hun mening. Deelnemers kunnen zo concreet zijn in het 

onder woorden brengen van hun gedachtes.  

 

Praktisch: 

 De inleidende brief is per email of per post verstuurd naar de deelnemers.  

 Het aanwezig projectteamlid als gespreksleider is geïnstrueerd.  

 De receptioniste is geïnformeerd over de komst van de deelnemers en de manier waarop de 

onderzoeker bereikbaar is.  

 Videocamera inclusief statief en SC kaard zijn aanwezig.  

 Er is een afgesloten ruimte gereserveerd.  

 Koffie, thee, water incl. servies zijn gereserveerd.  

 Programma focusgroep en nodige materialen zijn aanwezig.  

 Er hangt een brief op de deur met de tekst niet storen. 

 Naamborden voor de deelnemers zijn aanwezig en klaargezet.  
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 Badges voor moderator 1 en 2 zijn aanwezig.  

 Powerpoint presentatie ter ondersteuning is aanwezig. 

 

1. Voorbereiding:  
1. Alle benodigdheden tot de pauze worden klaargelegd op chronologische volgorde.  

 

2. Introductie (8 minuten). Toelichting door moderator 2 
1. Deelnemers worden bedankt voor hun komst. 

2. Er wordt drinken aangeboden. In de pauze kan bijgeschonken worden, om te voorkomen dat 

het tussendoor stoort.  

3. Moderator 1 en 2 stellen zichzelf voor inclusief hun rolverdeling. Moderator 2 stelt de 

ondersteuner kort voor.  

4. Toelichting van het doel van de focusgroep  

o De focusgroep heeft als doel de meningen en ervaringen op te halen van 

belangenbehartigers over de wijze waarop de sociaal werkers hun naaste met 

dementie leren kennen.  
(Het aandacht hebben voor het referentiekader is vertaald naar leren kennen, om aan te 

sluiten bij het taalgebruik van de deelnemers). 

5. De toestemmingsverklaringen worden getekend voor de video-opname, daarna wordt de 

video aangezet. 

6. Er wordt mondeling toestemming gevraagd voor de video-opname. De toestemming wordt 

vastgelegd op de opname.  

7. Er wordt benoemd dat er zo respectvol en vertrouwelijk mogelijk wordt omgegaan met de 

gegevens. Er worden in de resultaten geen namen genoemd.  

8. Er wordt benoemd dat de focusgroep naar verwachting twee uur zal duren inclusief pauze. 

9. Aan het eind van de inleiding wordt er ruimte gegeven voor vragen.  

3. Voorstelronde (10 minuten). Toelichting moderator 2 

 Werkvorm: oordelenrace (Dirkse-Hulscher, Talen & Kester, 2018).  

o Iedere deelnemer heeft een strook met een vraag erop, zoals ‘wie is een 

ochtendmens’. Deelnemer 1 leest de eigen vraag voor. Iedere deelnemer dient de 

vraag te beantwoorden met één naam van de deelnemers en noteert deze naam op 1 

A4 vel. Het vel wordt omhoog gehouden. De deelnemer die het meest gekozen is mag 

vertellen of het klopt of niet klopt. Hierna volgt deelnemer 2 etc.  

Koppeling naar de kern van de focusgroep: toelichting moderator 2 

Deze werkvorm laat zien dat wij allen (voor)oordelen hebben die worden gevormd door de manier 

waarop ieder van jullie naar de wereld en naar anderen kijkt. Om (voor)oordelen te verminderen is 

het belangrijk de persoon met dementie goed te leren kennen. Dat maakt de informatie die jullie 

vandaag met ons delen ontzettend belangrijk om de praktijk te verbeteren. 

4. Spelregels kern focusgroep (2 minuten). Toelichting moderator 1 
1. Ieders mening telt. De inbreng van iedere deelnemer is waardevol.  

2. Er is telkens één persoon aan het woord. 

3. Alles wat wordt gezegd, blijft hier.  

4. We focussen ons op het onderwerp. Mochten we op een zijspoor komen dan kan het zijn dat 

Astrid inbreekt om terug te pakken op het onderwerp.  

5. Toelichting, envelop met cijfers erop. 
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o Iedere losse vraag van de kern van de focusgroep zit in een envelop met het nummer 

van de vraag erop. De enveloppen worden uitgedeeld aan de deelnemers, zodat de 

deelnemers de vraag voor kunnen lezen die besproken gaat worden. De andere 

enveloppen blijven dicht, zolang deze vragen nog niet besproken worden. Hier is voor 

gekozen om een actieve deelname van de deelnemers te stimuleren gedurende de 

gehele bijeenkomst. 

De deelnemer met envelop één wordt gevraagd de envelop te openen en de vraag voor te lezen.  

5. Kern (40 minuten). Toelichting moderator 1 
1. Waar hebben de sociaal werkers aandacht voor om uw naaste te leren kennen?  

(20 minuten) 

o De onderwerpen van het begrip referentiekader worden plenair getoond op een A3 

vel en op de ondersteunende presentatie, daarnaast heeft iedere deelnemer een 

eigen A3 vel met nr. 1 erop. Waar nodig worden de onderwerpen toegelicht.  

o Welke onderwerpen mist u op deze lijst die belangrijk zijn om uw naaste beter te 

leren kennen? Deze onderwerpen worden op de plenaire lijst aangevuld en ieder 

dient dat ook op de eigen lijst te doen. Ieder heeft een lijst met lege vakjes om de 

onderwerpen op aan te vullen.  

o Per deelnemer worden de onderwerpen (op de eigen lijst) gescoord met een groene 

of rode smiley. De groene smiley betekent dat zij tevreden zijn over de aandacht die 

van de sociaal werker uitgaat naar het onderwerp en de rode smiley betekent dat zij 

niet tevreden zijn.  

De deelnemer met envelop twee wordt gevraagd deze te openen en de vraag voor te lezen.  

2. Voor welk(e) onderwerp(en) dient de sociaal werker meer aandacht te hebben? 

(20 minuten)  

o Iedere deelnemer gebruikt een nieuw A3 vel met nr. 2 er op. De missende 

onderwerpen dienen de deelnemers op de nieuwe lijst aan te vullen. 

o Iedere deelnemer krijgt vijf groene smileys. De deelnemers plakken (op de eigen lijst) 

de vijf smileys bij de onderwerpen die voor hen het belangrijkst zijn om als sociaal 

werker aandacht aan te besteden. Ze mogen ook vijf smileys bij één onderwerp 

plakken.  

6. Pauze (10 minuten) 

 Deelnemers kunnen de benen strekken en naar het toilet.  

 Koffie- en thee wordt aangeboden.  

 Benodigdheden werkvorm van voor de pauze worden verzameld en benodigdheden voor na 

de pauze worden klaargelegd.  

 Moderator 1 checkt bij moderator 2 of zij nog vragen heeft die na de pauze ingebracht 

dienen te worden.  

7. Kern (40 minuten). Toelichting moderator 1 
Er is voor de pauze gesproken over de onderwerpen waar de sociaal werkers aandacht voor hebben. 

Na de pauze gaan we in op de manier waarop de sociaal werkers hier aandacht voor hebben en wat 

daarin verbeterd kan worden.  

De deelnemer met envelop drie wordt gevraagd deze te openen en de vraag voor te lezen.  
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3. Wat doen de sociaal werkers om uw naaste te leren kennen? (12 minuten) 

o De antwoorden worden per individu op post its geschreven. Ieder individu krijgt zo 

de ruimte om de vraag te beantwoorden en er wordt zo getracht zo veel als mogelijk 

informatie op te halen. Post its worden bij de flap over geplakt. Hierover wordt 

plenair het gesprek aangegaan en eventueel aangevuld.  

De deelnemer met envelop vier wordt gevraagd deze te openen en de vraag voor te lezen.  

4. Wat kunnen de sociaal werkers verbeteren om uw naaste te leren kennen? (12 minuten) 

o De antwoorden worden per individu op post its geschreven. Ieder individu krijgt zo 

de ruimte om de vraag te beantwoorden en er wordt zo getracht zo veel als mogelijk 

informatie op te halen. Post its worden bij de flap over geplakt. Hierover wordt 

plenair het gesprek aangegaan en eventueel aangevuld.  

o Ondersteunend aan deze vraag: 

De deelnemers worden gevraagd om in de rol van de sociaal werkers te stappen en 

vanuit deze rol op te schrijven wat zij anders zouden doen om hun naaste beter te 

leren kennen.  

De deelnemer met envelop vijf wordt gevraagd deze te openen en de vraag voor te lezen.  

5. In hoeverre kan uw naaste zichzelf zijn bij de sociaal werker? (15 minuten) 

o De deelnemers geven ieder individueel een rapportcijfer. De waardering van de 

rapportcijfers wordt toegelicht. Het cijfer wordt genoteerd op een A-4 vel en 

omhoog gehouden. Er wordt doorgevraagd op de gekozen cijfers en bijvoorbeeld 

wat er nodig is om hoger te scoren? 

Moderator 2 wordt gevraagd of dat zij nog vragen heeft n.a.v. wat is besproken. Zo ja, moderator 1 

brengt deze vragen in.  

 

8. Slot (10 minuten). Toelichting moderator 1 

 Er wordt gevraagd naar aanvullende opmerkingen of informatie naar aanleiding van het 

gesprek.  

 Er wordt gevraagd naar de ervaring van de deelnemers. Wat vonden jullie ervan? 

 Er wordt uitleg gegeven over wat er wordt gedaan met de data. De data worden samengevat 

en naar de deelnemers toegestuurd ter informatie en controle.  

 Er wordt gevraagd of de deelnemers de samenvatting willen lezen en willen terugkoppelen 

of de inhoud van de transcriptie/samenvatting overeenkomt met wat de deelnemer heeft 

bedoeld en verwacht.  

De deelnemers worden bedankt voor het gesprek, de inzet en de tijd.  

Voor iedere deelnemer is een bedankje meegenomen en deze worden uitgedeeld. 

 

Tussendoor samenvatten en checken of de deelnemer goed wordt begrepen. Zo nodig vragen 

om verdere toelichting en voorbeelden ter verduidelijking. Stuur er op aan dat iedere deelnemer 

de kans krijgt om te spreken.  
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Bijlage B5 Focusgroep guide organisatie 

Algemene informatie 

Er nemen vijf medewerkers, die het organisatieperspectief vertegenwoordigen, deel aan de 

focusgroep.  

Deelvraag drie en het organisatieperspectief zijn het uitgangspunt van deze focusgroep.  

Op welke manier worden sociaal werkers gefaciliteerd vanuit Schakelring in het hebben van aandacht 

voor het inzicht in het eigen referentiekader en het referentiekader van de (wijk)bewoner met 

dementie, die gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staat, volgens de sociaal werker en de organisatie? 

Locatie: Eikendonk te Waalwijk, vergaderruimte 2 (oranje zaal). 

Datum: 1 oktober 2019, 13.00 – 15.00 uur.  

Focusgroepteam: 

 Moderator 1: inleider, gespreksleider en vragensteller. 

o Medewerkster Beleid, Innovatie, Communicatie en Kwaliteit.  

 Moderator 2: bewaker interviewschema (zijn alle vragen gesteld?), aantekeningen maken, 

ondersteunt moderator 1 en deelt benodigdheden uit. Mocht moderator 2 vragen hebben 

n.a.v. de inhoud van de focusgroep, dan worden deze tijdens de pauze of aan het eind van de 

focusgroep besproken met moderator 1 en zo nodig gesteld.  

o Onderzoeker en master Social Work i.o.  

 Ondersteuner: aantekeningen maken en tijdbewaking.  

 

Werkvorm focusgroep: 

 Alle vragen worden door de deelnemers beantwoord op post its. De deelnemers schrijven 

eerst individueel hun antwoorden op de post its, zodat zij niet beïnvloed worden door de 

andere deelnemers. Er wordt zo getracht zo veel als mogelijk informatie op te halen. 

De post its worden op de flap over geplakt met de desbetreffende vraag. De antwoorden 

worden plenair doorgenomen en de post its kunnen n.a.v. dit gesprek aangevuld worden 

(Dirkse-Hulscher & Talen, 2018). 

 

Praktisch: 

 De inleidende brief is per email verstuurd naar de deelnemers.  

 Het aanwezig projectteamlid als gespreksleider is geïnstrueerd. 

 De receptioniste is geïnformeerd over de komst van de deelnemers en de manier waarop de 

onderzoeker bereikbaar is.  

 Videocamera inclusief statief en SD kaard zijn aanwezig.  

 Afgesloten ruimte is gereserveerd.  

 Koffie, thee, water incl. servies zijn gereserveerd.  

 Programma focusgroep en nodige materialen zijn aanwezig.  

 Er hangt een brief op de deur met de tekst niet storen.  

 Badges moderator 1 en 2 zijn aanwezig.  

 Begeleidende presentatie is aanwezig. 

1. Voorbereiding:  
1. Alle benodigdheden tot de pauze worden klaargelegd.  
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2. Introductie: moderator 2 (8 minuten) 
1. Deelnemers worden bedankt voor hun komst. 

2. Er wordt drinken aangeboden. In de pauze kan bijgeschonken worden, om te voorkomen dat 

het tussendoor stoort.  

3. Moderator 1 en 2 stellen zichzelf kort voor inclusief hun rolverdeling. Moderator 2 stelt de 

ondersteuner kort voor.  

4. Toelichting van het doel van de focusgroep: 

a. De focusgroep heeft als doel kennis te vergaren over de wijze waarop Schakelring de 

sociaal werkers faciliteert in het aandacht hebben voor het inzicht in het eigen 

referentiekader en het referentiekader van de (wijk)bewoner met dementie, die 

gevoelsmatig ‘ver van het bed’ staat. Het begrip wordt toegelicht13.  

b. De focus van het onderzoek ligt op de functie sociaal werker, specifiek de 

casemanagers en maatschappelijk werkers. Vanuit dit perspectief is dan ook de 

focusgroep georganiseerd. Niet iedere deelnemer is vanuit zijn/haar functie direct 

betrokken bij de sociaal werkers. Hierdoor zullen zij vanuit een overkoepelend 

perspectief reageren. Moderator 1 zal gedurende de focusgroep checken wat de 

informatie betekent voor de sociaal werkers.  

5. De toestemmingsverklaringen worden getekend voor de video-opname, daarna wordt de 

video aangezet.  

6. Er wordt mondeling toestemming gevraagd voor de video-opname. De toestemming wordt 

vastgelegd op de opname.  

7. Er wordt benoemd dat er zo respectvol en vertrouwelijk mogelijk wordt omgegaan met de 

gegevens. Er worden in de resultaten geen namen genoemd.  

8. Er wordt benoemd dat de focusgroep naar verwachting twee uur zal duren inclusief pauze. 

9. Aan het eind van de inleiding wordt er ruimte geven voor vragen.  

3. Voorstelronde: moderator 2 (10 minuten) 

 Werkvorm: oordelenrace (Dirkse-Hulscher, Talen & Kester, 2018). 

o Iedere deelnemer heeft een strook met een vraag erop. Deelnemer 1 leest de eigen 

vraag voor. Iedere deelnemer dient de vraag te beantwoorden met één naam van de 

deelnemers en noteert deze naam op 1 A4 vel. Het vel wordt omhoog gehouden. De 

deelnemer die het meest gekozen is mag vertellen of het klopt of niet klopt. Hierna 

volgt deelnemer 2 etc.  

Koppeling naar de kern van de focusgroep:  

Deze werkvorm laat zien dat wij allen (voor)oordelen hebben die worden gevormd door de manier 

waarop ieder van jullie naar de wereld kijkt. Om ons bewust te zijn van deze (voor)oordelen is het o.a. 

belangrijk om ons eigen referentiekader te kennen en te weten wat dit betekent in het contact met de 

(wijk)bewoner en zijn/haar referentiekader. Dat maakt de informatie die jullie vandaag met ons delen 

ontzettend belangrijk om de praktijk te verbeteren. 

4. Spelregels kern focusgroep: moderator 1 (2 minuten) 
6. Ieders mening telt. De inbreng van iedere deelnemer is waardevol.  

7. Er is telkens één persoon aan het woord. 

8. Alles wat wordt gezegd, blijft hier.  

                                                           
13 ‘Ver van het bed’, betekent dat iets op afstand is, “dat is iets waar ik me niet mee bezig houd” (“Gezegden”, z.d.). Het 

referentiekader van de (wijk)bewoner staat op afstand van het referentiekader van de sociaal werker. Per (wijk)bewoner en 

sociaal werker zal de afstand onderling groter of kleiner zijn, dit is een geleidelijke schaal. 
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9. We focussen ons op het onderwerp. Mochten we op een zijspoor komen dan kan het zijn dat 

moderator 1 inbreekt om terug te pakken op het onderwerp.  

10. Er wordt een toelichting gegeven op de genummerde envelop. 

o Iedere losse vraag van de kern van de focusgroep zit in een envelop met het nummer 

van de vraag erop. De enveloppen worden uitgedeeld aan de deelnemers, zodat de 

deelnemers de vraag voor kunnen lezen die besproken gaat worden. De andere 

enveloppen blijven dicht, zolang deze vragen nog niet besproken worden. Hier is voor 

gekozen om een actieve deelname van de deelnemers te stimuleren gedurende de 

gehele bijeenkomst. 

5. Kern deel 1: moderator 1 (40 minuten) 
Er wordt toegelicht wat er in het onderzoek wordt verstaan onder het begrip referentiekader. Dit 

gebeurt aan de hand van de onderwerpen, afgedrukt op het A3 vel en de A4 vellen (moderator 2, 5 

minuten). 

De deelnemer met envelop één wordt gevraagd de envelop te openen en de vraag voor te lezen.  

Het referentiekader van de sociaal werker (professional) 

1. Welke rol heeft de organisatie in het faciliteren van de sociaal werker om aandacht te 

hebben voor het inzicht in het eigen referentiekader? (10 minuten) 

De deelnemer met envelop twee wordt gevraagd de envelop te openen en de vraag voor te lezen.  

2. Op welke manier faciliteert de organisatie de sociaal werker om aandacht te hebben voor het 

inzicht in het eigen referentiekader? (10 minuten) 

a. Hoe faciliteert de organisatie? 

b. Wat faciliteert de organisatie? 

c. Wat maakt dat de organisatie voor deze manier kiest? 

De deelnemer met envelop drie wordt gevraagd de envelop te openen en de vraag voor te lezen.  

3. Waar zit mogelijkheid tot verbetering in de facilitering van de sociaal werker? (15 minuten) 

a. Op welke manier kan deze verbetering worden vormgegeven?  

6. Pauze (10 minuten) 

 Deelnemers kunnen de benen strekken en naar het toilet.  

 Koffie- en theepotten aanvullen en vervolgens bijschenken.  

 Benodigdheden werkvorm van voor de pauze worden verzameld en benodigdheden voor na 

de pauze worden klaargelegd.  

 Astrid checkt bij Chayenna of zij nog vragen heeft die na de pauze ingebracht dienen te 

worden.  

7. Kern deel 2: moderator 1 (40 minuten) 
Er is voor de pauze gesproken over het referentiekader van de professional. Na de pauze gaan we 

verder in op de aandacht voor het referentiekader van de (wijk)bewoner met dementie.  

De deelnemer met envelop vier wordt gevraagd de envelop te openen en de vraag voor te lezen.  

Het referentiekader van de (wijk)bewoner.  

4. Welke rol heeft de organisatie in het faciliteren van de sociaal werker om aandacht te 

hebben voor het referentiekader van de (wijk)bewoner? (10 minuten) 

De deelnemer met envelop vijf wordt gevraagd de envelop te openen en de vraag voor te lezen.  
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5. Op welke manier faciliteert de organisatie de sociaal werker om aandacht te hebben voor het 

referentiekader van de (wijk)bewoner? (15 minuten) 

a. Hoe faciliteert de organisatie? 

b. Wat faciliteert de organisatie? 

c. Wat maakt dat de organisatie voor deze manier kiest? 

De deelnemer met envelop zes wordt gevraagd de envelop te openen en de vraag voor te lezen.  

6. Waar zit mogelijkheid tot verbetering in de facilitering van de sociaal werker? (15 minuten) 

a. Op welke manier kan deze verbetering worden vormgegeven? 

Moderator 2 wordt gevraagd of zij nog vragen heeft n.a.v. wat is besproken. Zo ja, moderator 1 

brengt deze vragen in.  

 

8. Slot: moderator 1 (10 minuten) 

 Er wordt gevraagd naar aanvullende opmerkingen of informatie naar aanleiding van het 

gesprek.  

 Er wordt gevraagd naar de ervaring van de deelnemers. Wat vonden jullie ervan? 

 Er wordt uitleg gegeven over wat er wordt gedaan met de data. De data worden samengevat 

en naar de deelnemers toegestuurd ter informatie en controle.  

 Er wordt gevraagd of de deelnemers de samenvatting willen lezen en willen terugkoppelen 

of de inhoud van de transcriptie overeenkomt met wat de deelnemer heeft bedoeld en 

verwacht.  

De deelnemers worden bedankt voor het gesprek, de inzet en de tijd.  

 

  

Tussendoor samenvatten en checken of de deelnemer goed wordt begrepen. Zo nodig vragen 

om verdere toelichting en voorbeelden ter verduidelijking. Stuur er op aan dat iedere deelnemer 

de kans krijgt om te spreken.  
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Bijlage C Resultaten 

Bijlage C1 Codeboom 
Codeboom van de focusgroep met de organisatievertegenwoordigers. 

Referentiekader Categorie Code 

Aandacht voor 
het 
referentiekader 
van de sociaal 
werker 

Huidige rol van de 
organisatie 

 Lerende organisatie zijn 

 Ondersteunende en faciliterende rol 

 Faciliteren van reflectie d.m.v.: 
- Sociaal werkers uitnodigen tot 
discussie 
- Sociaal werkers uitnodigen tot 
meedenken visie en beleid 
- Medewerkers in contact brengen 
met elkaar 
- Medewerkers ervaringen en kennis 
laten delen 

 Initiatief voor gebruik facilitering ligt 
bij de sociaal werkers 

 Huidige faciliteiten  Beschikbaar stellen van middelen 
t.b.v.: 
- Teambuilding 
- Scholing 
- Interactie/gespreksmomenten 
tussen medewerkers 

 Organiseren bijeenkomsten.  

 B(beleid)V(voorbereidend)O(overleg) 

 Moreel beraad 

 Intervisie 

 Intercollegiale toetsing en begeleiding 

 Sollicitatiegesprekken 

 Jaargesprekken 

 Belemmerende factoren in 
de huidige facilitering 

 Impliciet aandacht voor 
referentiekader sociaal werker in 
facilitering 

 Sociaal werker is zich niet bewust van 
de aandacht in de facilitering 

 Ontwikkelingsmogelijkheden 
t.b.v. de facilitering door de 
organisatie 

 Referentiekader sociaal werker 
verdient meer prioriteit 

 Bewustzijn van het eigen 
referentiekader van de sociaal werker 
vergroten 

 Expliciet aandacht voor 
referentiekader sociaal werker in de 
facilitering 

 Grotere bijdrage aan interactie tussen 
medewerkers t.b.v.: 
- Reflectie 
- Invullen door sociaal werkers 
verminderen 
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 Intervisie en begeleidingsvormen 
dienen een ‘gewoonte’ te zijn 

 Zichtbaarheid 
faciliteringsmogelijkheden verbeteren 

Aandacht voor 
het 
referentiekader 
van de 
(wijk)bewoner 

Huidige rol van de 
organisatie 

 Prioriteit in de facilitering ligt bij de 
(wijk)bewoner 

 Aandachtspunt binnen visie en 
ambitie 2020 
- ‘Klant in regie’ 

 Congruentie tussen visie en ambitie 
en de uitvoering  

 Bewustwording bij sociaal werkers 
realiseren 

 Huidige faciliteiten  Bijeenkomsten organiseren t.b.v. 
- Ervaringen en kennis delen interne 
en externe professionals 
- Reflectie in interactie met interne en 
externe professionals. 

 (Wijk)bewoner denkt soms mee over 
visie en beleid 

 Ontwikkelmogelijkheden 
t.b.v. de facilitering door de 
organisatie 

 Meer tijd per (wijk)bewoner t.b.v. 
intensiever aandacht 

 Sociaal werker heeft structureler 
contact met netwerk (wijk)bewoner 

 Sociaal werker realiseert gesprek met 
en tussen breed netwerk 
(wijk)bewoner 

 (Wijk)bewoner denkt altijd mee over 
visie en beleid binnen gehele 
organisatie context 

 Kennis en expertise sociaal werker 
vergroten d.m.v. 
- Scholing over referentiekaders 
(wijk)bewoners 
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Samenvatting 
Sociaal werkers ervaren een gevoelsmatige afstand ten opzichte van cliënten, blijkt uit de 

praktijk van Schakelring. Ze twijfelen aan hun professionaliteit en voelen zich onwennig. Er 

zijn ook cliënten waarbij ze geen afstand ervaren (Van de Pol, 2019b). Zij zitten in de 

comfortzone van de sociaal werkers en zijn voor hen vanzelfsprekend. De mate van afstand 

wordt mede bepaald, doordat sociaal werkers vaak inzoomen op één of enkele facetten van 

de identiteit van de cliënt. Het heeft als gevolg dat ze cliënten in ‘hokjes’ plaatsen. Het kan 

tot een gesloten ofwel bevooroordeelde blik en misverstanden leiden en daarmee de opbouw 

van een werkrelatie en de verbinding met de ander belemmeren (Hoffer, 2016).  

Sociaal werkers zijn zich er vaak niet van bewust dat het eigen referentiekader hierin een 

grote rol speelt. En dat zij de wereld interpreteren vanuit dit referentiekader (Hoffer, 2016). 

Ze hebben hier weinig aandacht voor en staan niet stil bij deze noodzaak (Van de Pol, 

2019b). Het is een blinde vlek in hun handelen waar enkel impliciet aandacht naar uit gaat 

(Van de Pol, 2019b). Terwijl dat expliciete aandacht voor en inzicht in het eigen 

referentiekader en de invloed daarvan op het contact met de cliënt1 noodzakelijk is om de 

handelingsverlegenheid te verminderen. Het kan ‘hokjes’ denken voorkomen. Daarnaast is 

het een cruciaal onderdeel van cultuursensitief werken, want zonder ‘culturele zelfreflectie2 

kun je niet cultuursensitief werken’ (C. Hoffer, persoonlijke communicatie, 19 juni 2019). 

Cultuursensitief werken is waardevol, omdat het bijdraagt aan het verminderen van de 

gevoelsmatige afstand ten opzichte van de cliënt. Het heeft tot gevolg dat cliënten niet 

veroordeeld worden, zich beter begrepen en erkend voelen. Het laat de angst van sociaal 

werkers voor het onbekende verdwijnen (Jalhay, Ceuterick & Degelin, 2016). De nadruk op 

het woord expliciet maakt dat deze kennis, uit de literatuur, praktijk kan worden. Door er in 

de praktijk een expliciet thema van te maken wordt het zichtbaar en krijgt het prioriteit. 

Om deze kennis in de praktijk te brengen hebben casemanagers van Schakelring 

geëxperimenteerd met een workshop en drie intervisiebijeenkomsten. Reflectie en het 

kruispuntdenken waren hierin belangrijke schakels. Reflectie speelt namelijk een cruciale rol 

voor het bewustzijn van en inzicht in het eigen referentiekader en deze kunnen plaatsen 

naast het referentiekader van de cliënt (Celis, Le Roy, Van Gijsegem & Van Ransbeeck, 

2017; Gailly, 2018 in Jalhay et al., 2016). Het kruispuntdenken is een werkzame factor om 

alle deelidentiteiten te belichten en in hun samenhang te zien. Sociaal werkers leren zo en-

en denken en meervoudig kijken. Het experiment heeft, voor de casemanagers, geresulteerd 

in een betere verbinding met cliënten. De, door de casemanagers ervaren, gevoelsmatige 

afstand ten opzichte van de cliënt is verkleind. 

Het essay resulteert in een zevental aanbevelingen. De belangrijkste drie aanbevelingen 

voor sociaal werkers zijn: 

 Maak gebruik van intervisie gebaseerd op de ontwikkelde werkvorm en de 

‘diversiteitskaarten’ van Marten Bos (2016). 

 Volg de workshop gebaseerd op de ‘diversiteitskaarten’. 

 Ga in gesprek met cliënten aan de hand van het ontwikkelde evaluatieformulier. 

                                                           
1 Dit is, ten behoeve van de leesbaarheid, vaak samengevat in ‘aandacht voor en inzicht in het eigen 

referentiekader’. 
2 Culturele zelfreflectie betekent dat de sociaal werker inzicht heeft in de eigen cultuur en de mogelijke invloed 

daarvan op de communicatie met de cliënt (Hoffer,2016) 
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1. Inleiding 
Denkt u, als sociaal werker, ook wel eens, ‘wat een moeilijke cliënt?’. 

U bent zeker niet de enige sociaal werker. Uit onderzoek blijkt dat sociaal werkers mensen 

van een andere herkomst vaak als ‘anders’ en moeilijk ervaren (Gastelaars & Van der Haar, 

2007; Van der Haar, in Felten 2011; Van Robaeys, 2014). Sociaal werkers kunnen mensen 

met bijvoorbeeld een ander geloof, een andere manier van communiceren of leven ook als 

‘anders’ en moeilijk ervaren (Van de Pol, 2019b). Sociaal werkers gaan hierdoor twijfelen 

aan hun professionaliteit, voelen zich onwennig en er ontstaat een gevoelsmatige afstand 

ten opzichte van de cliënt (Van de Pol, 2019a; Van Robaeys, 2014).  

‘Dat vind ik heel moeilijk, dan moet ik aan het werk met mensen die zo’n andere kijk op 

het leven hebben als ik dat heb’ (Sociaal werker) (Van de Pol, 2019b, p. 23). 

Sociaal werkers ervaren deze handelingsverlegenheid wanneer ze geconfronteerd worden 

met een ervaring van verschil, omdat ze vanuit een ander referentiekader naar de wereld 

kijken. Ieder mens heeft een eigen referentiekader, waarmee ze betekenis geven aan de 

wereld om hen heen (Janssen, 2018). Het referentiekader bepaalt voor een groot deel wat 

vanzelfsprekend is en wat over het hoofd wordt gezien, omdat het niet past in het eigen 

referentiekader (Felten en Genç-Canbolat, in Felten, 2011).  

‘Ik voelde ergens een drempel, die doen zij niet opstellen. Dat ligt meer bij mezelf denk 

ik. Een drempel vanwege toch ergens het onbekende’ (Casemanager, persoonlijke 

communicatie, 17 oktober 2018). 

Zij worden hier steeds meer mee geconfronteerd, want culturele diversiteit neemt toe 

(Jennissen, Engbersen, Bokhorst & Bovens, 2018; OECD, 2019; Ververs, 2018). Zowel deze 

toename als de handelingsverlegenheid van sociaal werkers benadrukt dat er meer 

aandacht nodig is voor cultuursensitief werken (Hoffer, 2016). Een belangrijk onderdeel 

daarvan is aansluiten bij het referentiekader van de ander, maar ook inzicht in het eigen 

referentiekader (Hoffer, 2016). Vooral dat laatste blijkt nog een punt van aandacht. 

1.1 Schakelring 

Dit vraagstuk staat centraal in het tweejarig praktijkverbeterproject bij Schakelring. 

Schakelring zet zich in voor kwetsbare ouderen en biedt intramurale- en extramurale zorg, 

ondersteuning en begeleiding o.a. dementiezorg. Schakelring is actief in de wijk en zet zich 

in voor welzijn. De regie is in handen van de cliënt3 en de organisatie beweegt organisch 

mee met de vraag van de cliënt en de veranderende zorg (Schakelring, 2018). 

Het aanpakken van de handelingsverlegenheid is belangrijk, omdat het de wil om de ander 

te leren kennen en te helpen beperkt. Terwijl dat dat juist fundamenteel is voor een 

samenwerkingsrelatie (Van Robaeys, 2014). Het kan tot een gesloten houding ofwel 

bevooroordeelde blik en misverstanden leiden en daarmee de opbouw van een werkrelatie 

en adequate communicatie belemmeren (Hoffer, 2016). Het zit de wens van 

belangenbehartigers van oudere migranten in de weg. Zij hebben namelijk behoefte aan een 

sociaal werker met gespecialiseerde kennis over hun hulpvragen en aandacht voor hun 

                                                           
3 Schakelring gebruikt de term (wijk)bewoner in plaats van cliënt. Het essay is breder gericht dan de context van 

Schakelring. In het essay is daarom de term cliënt aangehouden, wat dezelfde betekenis heeft als de term 

(wijk)bewoner. 
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cultuur. Een goede klik met en vertrouwen in de sociaal werker zijn voor hen belangrijk, 

zodat de cliënt zich op het gemak en veilig voelt (Van de Pol, 2019a; Van de Pol, 2019b).  

Uit praktijkonderzoek bij Schakelring blijkt dat de sociaal werkers zich al inzetten voor het 

verminderen van de handelingsverlegenheid. Zij leren de persoon ‘achter de cliënt’ kennen, 

door zich te verdiepen in het referentiekader van de ander (Van de Pol, 2019b). Hierdoor 

kunnen ze beter maatwerk leveren (Van Robaeys, 2014). Voor het eigen referentiekader 

hebben ze daarentegen weinig aandacht. Ze staan niet stil bij de noodzaak hiervan (Van de 

Pol, 2019b).  

Naar aanleiding van de literatuur en het praktijkonderzoek wordt dan ook het volgende 

betoogd: 

 

Ik wil de noodzaak van de aandacht die uit moet gaan naar het referentiekader van de cliënt, 

met deze stelling, niet te niet doen. Beide referentiekaders verdienen namelijk evenveel 

aandacht. Echter blijkt uit praktijkonderzoek dat de prioriteit in het handelen bij de cliënt ligt 

met als gevolg dat het eigen referentiekader een ondergeschoven kindje is (Van de Pol, 

2019b).  

1.2 Leeswijzer 
Het essay betoogt dat expliciet aandacht hebben voor en inzicht hebben in het eigen 

referentiekader en de invloed daarvan in het contact met de cliënt belangrijk is. Het concept 

cultuursensitief werken en het belang van inzicht in het eigen referentiekader wordt 

beschreven. Daarnaast vertelt het essay, op basis van literatuur en een experiment bij 

Schakelring, hoe u dit in de praktijk kunt brengen. Dit experiment is, zover als mogelijk 

gezien de coronacrisis, uitgevoerd door de casemanagers dementie van Schakelring. Zij 

dienen, volgens de beroepsvereniging, te handelen naar de beroepscode en het 

beroepsprofiel van de maatschappelijk werker. Zij behoren zo tot de beroepsgroep sociaal 

werk. Tot slot beschrijft het essay aanbevelingen voor sociaal werkers. 

  

Heb als sociaal werker niet alleen oog voor het referentiekader van de cliënt, maar ook expliciet 

aandacht voor en inzicht in het eigen referentiekader en de invloed hiervan op het contact met 

de cliënt. 
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2. Het belang van het eigen referentiekader 

2.1 Cultuursensitief werken 

Om de, door de sociaal werkers ervaren, gevoelsmatige afstand ten opzichte van de cliënt te 

verkleinen is het werkzaam om cultuursensitief te werken (Hoffer, 2016). De kern van 

cultuursensitief werken is dat de sociaal werker de cliënt de gelegenheid geeft om zijn 

(culturele)visie en beleving van de situatie te uiten (Hoffer, 2016).  

Een sociaal werker is cultuursensitief competent, als hij/zij de kennis, houding en 

vaardigheden heeft om adequaat te handelen. Enige kennis van culturen is helpend, maar 

hier ligt zeker niet de nadruk op. Ieder individu heeft namelijk een eigen culturele context, 

wat aan verandering onderhevig is (Dries & Van Endt-Meijling, 2018; Janssen, 2018). 

Individuen behoren niet tot één cultuur en combineren elementen uit verschillende culturele 

contexten (Janssen, 2018; Van Dijk, in Van Robaeys, 2014). Iemand die in Waalwijk woont is 

‘Waalwijker’, maar ook ‘Brabander’, ‘Nederlander’ en ‘Europeaan’. Diegene identificeert zich 

ook met allerlei subculturen als jongeren of ouderen, een bepaalde religie of beroep 

(Janssen, 2018). 

Houding is, volgens Shadid (2000, in Boejarath, 2016), de cruciale factor in het 

cultuursensitief werken, wat gepaard gaat met vaardigheden (Boedjarath, 2016). Het betreft 

de wijze waarop men over zaken en anderen denkt en hoe men ze tegemoet treedt 

(“Houding”, z.d.). Het ombuigen van een gespannen en onzekere houding naar een open en 

onbevooroordeelde houding, is een sleutel in de verbinding met cliënten. Het is daarbij een 

noodzakelijk uitgangspunt dat de eigen normen en waarden niet voor iedereen gelden. Het 

bewustzijn dat mensen anders tegen een situatie aan kunnen kijken, zonder de conclusie te 

trekken: ‘dat hoort niet’ (Hemstede, 2013). 

De pluralistische grondhouding is de basishouding van cultuursensitief werken. Het 

bevordert de ‘echte’ ontmoeting met de ander, de interactie en communicatie (Shadid, 2000, 

in Boejarath, 2016). Om van deze grondhouding te spreken dienen sociaal werkers aandacht 

te hebben voor het referentiekader van de cliënt. Daarnaast zijn zij zich bewust van en 

hebben inzicht in het eigen referentiekader en de betekenis daarvan in het contact met 

cliënten (Hoffer, 2016). De sociaal werker onderzoekt het eigen referentiekader en onderkent 

en verdisconteert eventuele etnocentrische reflexen en vooroordelen (Shadid, 2000, in 

Boejarath, 2016). Een dialoog tussen de sociaal werker en de cliënt over overeenkomsten en 

verschillen in referentiekaders dient vervolgens te worden aangegaan (Hoffer, 2016).  

Deze manier van werken heeft positieve effecten op de sociaal werker en de cliënt. De 

meest vanzelfsprekende gevolgen zijn dat cliënten zich welkom voelen, niet veroordeeld 

worden en zich beter begrepen en daardoor erkend voelen. Het welbevinden van sociaal 

werkers neemt er ook door toe. Er kan samen gezocht worden naar een gedeeldheid in 

verwachtingen wat goede hulpverlening is voor deze specifieke cliënt en situatie. Deze 

wederzijdsheid draagt bij aan een verbeterde zorg, een geslaagde hulpverlening en een 

verhoogde tevredenheid (Jalhay et al., 2016). Sociaal werkers ervaren hierdoor minder last 

van stress, ze ervaren nieuwsgierigheid en enthousiasme, waardoor er minder wordt 

vastgehouden aan wat er is geleerd of ervaren in het verleden. Deze nieuwe inzichten laten 

de angst voor het onbekende verdwijnen (Jalhay et al., 2016).  

Kortom, aandacht voor het referentiekader van de cliënt én voor het eigen referentiekader 

van de sociaal werker is noodzakelijk om cultuursensitief te werken. Dit draagt bij aan het 

verminderen van de handelingsverlegenheid. Echter blijkt uit praktijkonderzoek dat het bij 
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sociaal werkers veelal ontbreekt aan dit laatste (Van de Pol, 2019b). Belgisch onderzoek 

bevestigt dit. Het zelfbewustzijn en het eigen referentiekader van professionals wordt 

nauwelijks in vraag gesteld (Mliadruwe, 2019). Dit belemmert cultuursensitief werken en 

daarmee de verbinding met cliënten.  

2.2 ‘Hokjes’ denken 
Sociaal werkers zijn zich er vaak niet van bewust dat zij de wereld interpreteren vanuit het 

eigen referentiekader en dat dit referentiekader gecreëerd is (Hoffer, 2016). Daardoor wordt 

het niet in vraag gesteld, ondanks dat dit noodzakelijk is. Het bepaalt namelijk dat wat over 

het hoofd wordt gezien, omdat het niet past binnen het eigen referentiekader (Felten en 

Genç-Canbolat, in Felten, 2011). Het kan er toe leiden dat cliënten onbewust in ‘hokjes’ 

worden geplaatst, gebaseerd op de betekenis die de sociaal werker geeft aan de wereld om 

zich heen. Dit doet echter geen recht aan de ander. Iemand wordt gereduceerd tot één 

aspect van diens identiteit. De ander wordt enkel gezien als bijvoorbeeld de Turk, 

kampbewoner, laagopgeleid, vrouw of kakker. Iedere kampbewoner wordt vervolgens als 

hetzelfde gezien. Zij zijn ten slotte in hetzelfde ‘hokje’ geplaatst. Hiermee wordt de plank mis 

geslagen, want iedereen is ‘cultureel anders’ (Janssen, 2018; Van Dijk, in Van Robaeys, 

2014).  

Enkel inzoomen op één van de facetten van iemands identiteit kan ervoor zorgen dat je 

de plank volledig misslaat. Je moet iemand niet reduceren tot één aspect van diens 

identiteit, maar er wel oog voor hebben. Dat is de paradox (Achahchah, 2018). 

Dat we deze vaak onbewuste neiging hebben werd bevestigd tijdens het congres Diverse 

Elderly Care op 7 november 2019 in Brussel. Hier werd, door Saloua Berdai Chaouni en Ann 

Claeys, informatie gedeeld over hun onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd in België onder 

professionele zorgverleners en ouderen en mantelzorgers van Italiaanse- , Marokkaanse- en 

Turkse origine. Ouderen van Marokkaanse- en Turkse origine werden gezien als ‘anders’. Er 

werd ingezoomd op enkel één facet van hun identiteit. Zij werden voornamelijk gezien als 

‘moslims’. Daarnaast waren professionals zich er niet van bewust dat er ouderen van 

Italiaanse afkomst in hun woonzorgcentra wonen. Zij zijn voor de professionals ‘net Belgen’ 

(Miladruwe, 2019). De professionals plaatsten, vanuit het eigen referentiekader, deze 

Italiaanse ouderen in hetzelfde ‘hokje’ als de Belgische ouderen en/of als zichzelf. Ze 

kwamen in de comfortzone van de professionals, ze werden als vanzelfsprekend en 

daardoor over het hoofd gezien. De professional voelt zich niet ongemakkelijk, is niet 

nieuwsgierig naar de ander, want diegene staat gevoelsmatig ‘dichtbij’. Een cliënt, van wie 

de identiteit met één of enkele facetten overeenkomt met de identiteit van de professional of 

een andere cliënt, wordt zo volledig als ‘hetzelfde’ gezien. Het heeft een bevooroordeelde 

houding en invullen als gevolg. De ander wordt hierdoor te kort gedaan, want iedereen 

bestaat uit meerdere deelidentiteiten. Het gaat om het en – en denken, ook wel het 

kruispuntdenken genoemd. Een insluitend perspectief waarbij blinde vlekken niet buiten 

beschouwing worden gelaten. Iemand kan vrouw, hooggeschoold en heteroseksueel zijn. 

Het gaat niet om het een of het ander, maar de combinatie hiervan. Het brengt verschillen en 

overeenkomsten in beeld en draagt bij aan verbinding (Boedjarath, 2016; Wekker, Jouwe & 

Botman, 2001). 

‘Een koe heeft een staart, maar niet alles met een staart is een koe’ 

(Beleidsmedewerker Schakelring, persoonlijke communicatie, 11 september 2019) 
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Al met al, aandacht voor en inzicht in het eigen referentiekader is noodzakelijk om te 

voorkomen zaken over het hoofd te zien, cliënten in ‘hokjes’ te plaatsen en om 

cultuursensitief te kunnen werken. Dit is belangrijk in contact met iedere cliënt, zowel cliënten 

die dichtbij als op afstand staan voor de sociaal werker. Handel daarin vanuit een insluitend 

perspectief waarbij blinde vlekken niet buiten beschouwing worden gelaten, ofwel het 

kruispuntdenken. 

2.3 Van impliciet naar expliciet 
Om als sociaal werker het eigen referentiekader in de praktijk prioriteit te geven dient er 

expliciet aandacht naar uit te gaan (Van de Pol, 2019b).  

‘Je handelt op een wijze waarvan jij denkt dat het de juiste is . . . maar daarbij niet bezig 

bent met referentiekaders. Het is goed om hier wel bij stil te staan’ (Sociaal werker) 

(Van de Pol, 2019b, p. 23).  

De resultaten van het tweejarig praktijkverbeterproject bij Schakelring bevestigen dit. Er is bij 

Schakelring kwalitatief praktijkonderzoek gedaan naar de aandacht die de sociaal werkers 

hebben voor het referentiekader van de cliënt met dementie. Daarnaast heeft het onderzoek 

zich gericht op de aandacht voor en het inzicht in het eigen referentiekader van de sociaal 

werker en de invloed daarvan op het contact met de cliënt. Sociaal werkers zijn geïnterviewd 

en daarnaast zijn, via focusgroepen, ook het cliënt- en organisatieperspectief meegenomen 

in het onderzoek. Naar aanleiding van de resultaten is drie maanden een experiment 

uitgevoerd door het team van casemanagers dementie. Zij hebben geëxperimenteerd met 

een workshop en drie intervisiebijeenkomsten om de aandacht voor en het inzicht in het 

eigen referentiekader te bevorderen. Hiermee is getracht de, door de casemanagers 

ervaren, gevoelsmatige afstand ten opzichte van de cliënt te verkleinen (Van de Pol, 2020). 

Tot aan de onderzoeksresultaten, van november 2019, ging er enkel impliciet aandacht uit 

naar het eigen referentiekader en bleef het een ondergeschoven kindje (Van de Pol, 2019b). 

Aan het eind van het experiment, in mei 2020, geven de casemanagers zichzelf gemiddeld 

een cijfer van een 8,6 voor de aandacht en een 8,5 voor het inzicht wat ze hebben in het 

eigen referentiekader. Dit is bereikt doordat er in deze zes maanden expliciet aandacht naar 

uit is gegaan. De sociaal werkers zijn er expliciet over bevraagd in het interview voor het 

praktijkonderzoek. Dit had meer bewustzijn aangaande het onderwerp tot gevolg. Daarnaast 

heeft het onderwerp op de agenda gestaan van teamoverleggen. Ze hebben het experiment 

mee ontwikkeld en uitgevoerd. En ze hebben deelgenomen aan een proefworkshop. Deze 

workshop zal gegeven worden op de studiedag cultuursensitieve ouderenzorg van het Leids 

congres bureau op 24 september 2020. 

De organisatie kan hier nog een bijdrage aan leveren. Sociaal werkers dragen doorgaans de 

visie en missie uit van hun organisatie. In de visie en missie van Schakelring wordt de 

prioriteit expliciet bij de cliënt gelegd en dat is terug te zien in het handelen van de sociaal 

werkers (Van de Pol, 2019b). Het is daardoor aan te bevelen dat de organisatie aandacht 

voor het referentiekader van de sociaal werker ook expliciet mee neemt in de visie en missie 

en dit uitdraagt in hun activiteiten en interventies in de praktijk. 

Kortom, verander impliciete aandacht in expliciete aandacht om het, als sociaal werker, 

prioriteit te geven in het handelen. Reflectie bleek in dit traject ‘de sleutel’. Hoe dit ingezet 

wordt, gekoppeld aan cultuursensitief werken, is beschreven in hoofdstuk drie. 

https://www.leidscongresbureau.nl/event/cultuursensitieve-ouderenzorg-2/
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3. Reflecteren, een effectieve ‘sleutel’ 

3.1 Een reflectieve houding 

Een reflectieve houding is, volgens de literatuur, noodzakelijk voor het bewustzijn van en 

inzicht in het eigen referentiekader en deze kunnen plaatsen naast het referentiekader van 

de cliënt (Celis et al., 2017; Gailly, 2018 in Jalhay et al., 2016). Het verbetert namelijk continu 

de eigen inzichten, het handelen en functioneren, waardoor de verbinding met cliënten, 

zijn/haar omgeving en collega’s wordt versterkt (Beroepsvereniging van professionals in 

sociaal werk, z.d.-a). Sociaal werkers kunnen door reflectie de eigen vanzelfsprekendheden 

kritisch analyseren. Ze leren de eigen, vaak onbewuste normen, overtuigingen en 

vooroordelen herkennen, onderzoeken en herzien (Geenen, 2015). Omgaan met 

verschillende cliënten betekent emoties tegenkomen. Reflecteren over deze emoties, ze 

erkennen en bewust een plek geven is een onderdeel van professioneel handelen 

(D’Haveloose, 2008, in Van Robaeys, 2014; Fook, 2004, in Van Robaeys, 2014; Hoffer, 

2016). Veelvuldige reflectie draagt bij aan de verbinding met mensen die moeilijker 

bereikbaar zijn of bij wie de complexiteit van problemen groot is. Het draagt bij aan present 

zijn, het opbouwen van een vertrouwensrelatie en de cliënt zich gezien, gehoord en 

volwaardig laten voelen (Movisie, 2016). Volgens de literatuur is reflectie een bewezen 

effectieve ‘sleutel’ voor een effectieve hulpverlening, maar helaas heeft dit vaak weinig 

prioriteit in het sociaal werk (De Vries, 2018). Dit blijkt ook uit praktijkonderzoek. Sociaal 

werkers benutten reflectie onvoldoende in de praktijk. De hectiek, werkdruk en de waan van 

de dag, maakt dat er te weinig tijd voor wordt genomen (Van de Pol, 2019b).  

‘Ik denk dat wij heel weinig stilstaan bij wie we zelf zijn, wat we meebrengen en wat we 

moeilijk vinden of wat we meegemaakt hebben’ (Sociaal werker)(Van de Pol, 2019b, p. 

23). 

Vandaar dat reflectie in het experiment bij Schakelring een belangrijke rol speelt. 

3.2 Het experiment 

Reflectie heeft in de vorm van intervisie een plek gekregen. Intervisie is een vorm van leren 

met behulp van anderen. Het biedt de mogelijkheid elkaar uit te nodigen tot zelfreflectie, de 

professionaliteit te vergroten en te leren van praktijkervaringen van en met elkaar (Bellersen 

& Kohlmann, 2009; De Meer & Rombout, 2015; Hendriksen, 2009).  

Sociaal werkers denken mogelijk ‘intervisie, dat doen wij al’ en ‘wat is hieraan nieuw?  

Is de intervisie gefocust op het eigen referentiekader en de invloed daarvan op het contact 

met cliënten? Staat het eigen referentiekader en dat van de ander expliciet centraal? Dit blijkt 

namelijk makkelijker gezegd dan gedaan. Het was voor de casemanagers van Schakelring 

direct een uitdaging. In de praktijk wordt namelijk vaak gedacht te reflecteren, maar is men 

vooral bezig met de resultaten rond de situatie van de cliënt (BPSW, z.d.-b; Rietveld & Van 

Rooijen–Mutsaers, 2012). Terwijl dat het dient te gaan om reflectie op het eigen handelen en 

datgene wat het handelen beïnvloedt (Nederlands Jeugdinstituut, z.d.).  

De nieuwe en leerzame resultaten uit het experiment om de huidige intervisie door te 

ontwikkelen of te starten met intervisie zijn beschreven. 

Volg de workshop diversiteit 

Om binnen intervisie de focus te leggen op het eigen referentiekader is het werkzaam om 

vooraf de workshop te volgen. Er is, bij Schakelring, een workshop ontwikkeld, gebaseerd op 
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het kruispuntdenken, door gebruik te maken van ‘de diversiteitskaarten’ van Marten Bos 

(2016). Deze diversiteitskaarten gaan over de veelheid aan identiteiten die bij elk mens, in 

elke relatie, in elk systeem en elke context zichtbaar of onzichtbaar, in hun samenhang, 

aanwezig zijn. Steeds verschijnen weer andere facetten van ieders identiteit op de 

voorgrond. Deze veelheid kan relaties, personen en groepen, versterken en verzwakken, 

energie geven en wegzuigen, kwaliteiten aanspreken of tenietdoen. Het werken met de 

diversiteitskaarten maakt dergelijke mechanismen zichtbaar en voelbaar, zodat er aan 

gewerkt kan worden en het positief wordt benut (Bos, 2016). De kaarten bestaan uit de 

facetten: gender, levensfase, tijd(sbesteding), levensbeschouwing, relationele status, 

geografische afkomst, seksuele gerichtheid, klasse, beroepsgroep, taal, IQ, migratie 

achtergrond, etniciteit, fysieke mogelijkheden, karakter/psyche, gezinspositie, taal en leerstijl. 

Er is ook één blanco kaart, om zelf een facet toe te kunnen voegen (Bos, 2016). Deze 

facetten zijn allemaal van invloed op de manier waarop je, vanuit het eigen referentiekader, 

naar de wereld kijkt. De deelnemers zijn in gesprek gegaan met behulp van deze 

diversiteitskaarten. Er is besproken wat deze facetten voor hen betekenen, waar ze elkaar 

kruisen en hierop is doorgevraagd. Dit had als effect dat de casemanagers meer inzicht 

kregen in het eigen referentiekader. Ze leerden zichzelf beter kennen en begrijpen, maar ook 

hun collega’s. Hiermee worden vooroordelen en misverstanden onderling voorkomen. Het 

droeg bij aan teamversterking, wat werkzaam is voor de veilige omgeving tijdens de 

intervisiebijeenkomsten.  

Gebruik de diversiteitskaarten tijdens intervisie 

De diversiteitskaarten zijn een hulpmiddel in de intervisie om ons bewust te zijn, hoe in elke 

situatie ons referentiekader invloed heeft en beïnvloed wordt (Bos, 2016). De 

diversiteitskaarten komen aan bod, doordat de deelnemers worden uitgenodigd hun 

handelen vanuit verschillende diversiteitskaarten te bekijken. Ze krijgen, door de 

diversiteitskaarten, zicht op de facetten van het eigen referentiekader. Ze leren alle facetten 

van de eigen identiteit en die van de cliënt te zien en te benutten in hun handelen. Ze leren 

en-en denken en meervoudig kijken. Ze bekijken de facetten van een identiteit niet apart, 

maar in hun samenhang. Het neemt blokkades weg en heeft een open en nieuwsgierige 

houding als gevolg.  

Een werkvorm met de focus op het referentiekader 

Er is een nieuwe werkvorm voor intervisie ontwikkeld (Van de Pol, 2020). Het eigen 

referentiekader en de invloed daarvan op het contact met de cliënt is nieuwe materie. Het is 

geen vanzelfsprekend onderdeel van ieders manier van reflecteren. De werkvorm is een 

werkzame onderlegger om met deze materie aan de slag te gaan. 

De werkvorm is een bundeling van werkzame elementen uit de literatuur en is gedurende het 

experiment doorontwikkeld. Het is gebaseerd op de intervisiemethode uit het werkboek ‘de 

diversiteitsbril’ van Movisie (Felten & Genç-Canbolat, 2010) en aangevuld met, door Movisie 

ontwikkelde, reflectievragen (Felten, 2008). Het werkboek is ontwikkeld voor maatschappelijk 

werkers en gericht op hoe om te gaan met diversiteit bij het intakegesprek. Uit het 

experiment blijkt dat de reflectievragen van deze methode ook toepasbaar zijn voor 

casemanagers dementie tijdens intervisiebijeenkomsten. Deze reflectievragen worden in de 

werkvorm gecombineerd met het gedachtegoed van waarderend veranderen. De werkvorm 

biedt zo de mogelijkheid om succeservaringen onder de loep te nemen en de nadruk te 

leggen op de kwaliteiten van de deelnemers (Tjepkema, Verheijen & Kabalt, 2016). In de 

werkvorm zijn de reflectievragen in de vorm van inspiratievragen opgenomen. Deze helpen 
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bij de verdieping en de focus van de intervisie. Inspiratievragen zijn bijvoorbeeld: welke 

invloed heeft jouw referentiekader op het contact met de cliënt?, welke onderdelen van 

ieders referentiekader dragen bij aan het probleem?, welke onderdelen van het eigen 

referentiekader kan de inbrenger meer naar voren schuiven om beter aan te sluiten bij de 

cliënt? Het experiment toont aan dat als de casemanagers geen gebruik maken van deze 

inspiratievragen ze gemakkelijk terugvallen in een casuïstiekbespreking, oplossingen en 

oordelen. 

De gevoelsmatige afstand is verkleind 

Het leggen van de focus en leren bezig te zijn met het eigen referentiekader en de invloed 

daarvan op het contact met de cliënt is voor de casemanagers nieuw handelen. De 

resultaten van het experiment bevestigen dat ze gewend zijn veelal onbewust vanuit het 

eigen referentiekader te handelen, invullen en één of enkele deelidentiteiten belichten. 

Oftewel het OF-OF denken, wat men doorgaans geleerd heeft (Wekker et al., 2001). Hierin 

veranderen vraagt tijd. Casemanagers hebben, na een intervisie, nadenk- en ‘sudder’ tijd 

nodig. Ze worden, via reflectievragen, hierbij ondersteund. Direct de vertaalslag maken naar 

anders handelen in contact met de cliënt is daardoor, binnen de looptijd van het experiment, 

vaak moeilijk. In de verdere ontwikkeling van de interventie dient dit alsnog een plek te 

krijgen. Het blijkt echter dat een situatie niet altijd vraagt om anders handelen in direct 

contact met de cliënt. Het anders kijken naar de situatie en het begrijpen van de eigen 

gevoelens kan al blokkades doen wegnemen in het contact met de cliënt. 

De resultaten van het experiment tonen dan ook dat de, door casemanagers ervaren, 

gevoelsmatige afstand ten opzichte van de cliënt is verkleind. Het gezamenlijk onderzoeken 

van dit gevoel voortkomend uit het eigen referentiekader en hoe dit zich verhoudt tot het 

referentiekader van en het contact met de cliënt droeg hieraan bij. Casemanagers leerden 

kijken naar verschillen én overeenkomsten. Daarnaast leerden zij oog te hebben voor 

successen. Dit draagt bij aan het vertrouwen in zichzelf in contact met cliënten die op afstand 

staan. Welk effect dit heeft op het uiteindelijk handelen van de sociaal werker in contact met 

de cliënt en de samenwerkingsrelatie dient verder onderzocht te worden. Echter is dit, voor 

de praktijk van Schakelring, al een waardevolle stap in de richting van cultuursensitief 

werken. 

Ook het aangaan van de dialoog met de cliënt heeft een positief effect op het verkleinen van 

de door de casemanagers ervaren gevoelsmatige afstand. Casemanagers gingen, aan de 

hand van een evaluatieformulier, met cliënten, en wanneer gewenst de mantelzorger, in 

gesprek. Vragen als: ervaart u dat u zichzelf kan zijn bij de casemanager?, de casemanager 

oog heeft voor wie u bent?, de casemanager respect heeft voor uw manier van leven? 

werden gesteld. De casemanagers vroegen door op successen en verbetermogelijkheden en 

reflecteerden samen met de cliënt en mantelzorger. Verschillen en overeenkomsten werden 

bloot gelegd. Het ‘onbekende’ van de cliënt, maar ook van zichzelf, werd meer bekend. 

Daarnaast deed een constatering, dat de casemanager een cliënt op afstand ervaart, maar 

dat dat andersom niet het geval is, de gevoelsmatige afstand al verkleinen. Het gesprek 

versterkte ook de verbinding met cliënten die, voor de casemanagers, gevoelsmatig dichtbij 

staan. Er werden woorden gegeven aan het positieve gevoel van de casemanager, wat werd 

bevestigd door de cliënt. 
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4. Begin bij jezelf! 
Het beroep sociaal werk is uitdagender en breder geworden (Ververs, 2018). Cliënten blijven 

langer thuis wonen. Zij dienen hun weg te vinden binnen de participatiesamenleving en 

denken zelf mee in hoe problemen op te lossen (Ververs, 2018). De diversiteit in culturele 

achtergronden neemt toe. Migranten komen uit steeds meer verschillende landen (Alzheimer 

Nederland, 2014; Jennissen et al., 2018). Dit zien we ook terug in de groter wordende groep 

migranten met dementie (Alzheimer Nederland, 2014). Ook vanwege ontwikkelingen m.b.t. 

seksuele voorkeuren, genderidentiteit en –expressie neemt culturele diversiteit toe (Boss & 

Felten, 2019; Kuyper, 2017; OECD, 2019). Geconfronteerd worden met een ervaring van 

verschil zal dus zeker niet afnemen. Het gaat er echter om hoe een sociaal werker hiermee 

omgaat, ongeacht de functie of de organisatie waarvoor je werkt. Sociaal werkers begeleiden 

namelijk allemaal, vanuit het eigen referentiekader, cliënten met een eigen referentiekader.  

Om de gevoelsmatige afstand met cliënten te verkleinen, dient de sociaal werker te beginnen 

bij zichzelf. Dat is de boodschap van dit essay. De gedachte ‘wat een moeilijke cliënt’ heeft 

namelijk te maken met wat botst met het eigen referentiekader. Het is dan ook belangrijk 

expliciet aandacht voor en inzicht te hebben in dit referentiekader. En de invloed daarvan op 

het contact met de cliënt. Zo wordt ‘hokjes’ denken voorkomen en ontwikkelt de sociaal 

werker zich in cultuursensitief werken.  

Deze kennis is voor de literatuur niet allemaal nieuw, maar wordt veelal geen praktijk. 

Vandaar dat het noodzakelijk is om het te benadrukken voor sociaal werkers, zodat zij er 

expliciet aandacht voor gaan hebben. Daardoor wordt het zichtbaar en kan het prioriteit 

krijgen in de praktijk. 

Door hiermee aan de slag te gaan ontwikkelt een sociaal werker zichzelf in het kunnen 

bewegen binnen de leefwereld van uiteenlopende leefstijlen, in contact met cliënten van 

perspectief kunnen wisselen en culturen en verschillende leefwerelden bij elkaar kunnen 

brengen (Liefhebber, Radema, Van Dam, Hens & Weyburg, 2018). Ze kunnen streven naar 

de gevarieerde samenleving, waarin burgers van verschillende culturen, religie, gender, 

seksuele voorkeur, fysieke, psychische en verstandelijke gesteldheid met elkaar en naast 

elkaar tot hun recht kunnen komen (Jagt, 2017). Er wordt aangesloten bij de internationale 

definitie van het sociaal werk waarin respect voor diversiteit centraal staat (Sociaal Werk 

Nederland, z.d.). 

Ik roep sociaal werkers op om een proactieve houding te hebben en met dit thema aan de 

slag te gaan. Begin bijvoorbeeld door met collega’s erover in gesprek te gaan in een 

teamoverleg. Door jezelf als professional te ontwikkelen wordt er in het verlengde gewerkt 

aan de ontwikkeling van het beroep. Via bijvoorbeeld de beroepsvereniging of symposia 

kunnen deze inspanningen naar beroepsniveau worden getild (Jagt, 2017). Breng het thema 

ook expliciet onder de aandacht bij de organisatie. Een reflectieve professional komt namelijk 

het best tot zijn recht binnen een organisatie die investeert in zijn professionaliteit en 

bijdraagt aan het onderhouden en verder ontwikkelen daarvan (Jagt, 2017). 

Het is de verantwoordelijkheid van sociaal werkers om ervoor te zorgen dat zij aan de 

‘tekentafel’ zitten en beleid maken over het eigen werk. Neem het heft in handen. Verbind 

samen met anderen theorie en praktijk en ontwikkel het vak verder. 

 

If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito. ─ Dalai 

Lama 
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5. Aan de slag 
Ga aan de slag met de volgende aanbevelingen4: 

 

1. Maak gebruik van intervisie aan de hand van de ontwikkelde werkvorm en de 

diversiteitskaarten. Dit draagt bij aan het expliciet aandacht hebben voor en inzicht in 

het eigen referentiekader als sociaal werker. En aan het verminderen van de 

handelingsverlegenheid.  

Hiermee aan de slag gaan kost tijd, wat sociaal werkers doorgaans willen inzetten 

voor cliënten, en daarmee geld. Echter, door hierin te investeren wordt er ook 

gezorgd voor de cliënt. De persoon van de sociaal werker is namelijk het 

belangrijkste instrument (BPSW, z.d.-b). Om het referentiekader van de cliënt een 

volwaardige plek te geven dient de sociaal werker zich bewust te zijn vanuit welke bril 

zijzelf naar de wereld en de cliënt kijkt en welke invloed dat heeft op het contact met 

de cliënt. Zo zorgt de sociaal werker voor zichzelf én voor de ander.  

Wordt er al wel gewerkt met intervisie, ontwikkel deze dan door. Wanneer dit nieuwe 

kennis oplevert, deel dit met andere sociaal werkers. Op deze manier kan het werk 

blijven innoveren. Het gaat in feite om vormen van kwaliteitszorg die ten goede 

komen aan de organisatie en daardoor ook aan de cliënten om wie het werk draait. 

Daarnaast voorkomt innoveren, voor sociaal werkers, routinematig werken en kunnen 

ze de professionaliteit op peil houden (Jagt, 2017).  

2. Volg de workshop gebaseerd op ‘de diversiteitskaarten’ van Marten Bos (2016) om 

de aandacht voor en inzicht in het eigen referentiekader en in het referentiekader van 

uw collega’s te vergroten. Het is een kapstok om oog te hebben voor meerdere 

deelidentiteiten in hun samenhang ofwel het en-en denken. 

3. Laat cliënten en/of mantelzorgers het ontwikkelde evaluatieformulier invullen en ga 

erover in gesprek. Uit het experiment blijkt dit namelijk een positieve werking te 

hebben op het verkleinen van de, door sociaal werkers ervaren, gevoelsmatige 

afstand. U kunt dit formulier naar uw eigen functie en doelgroep aanpassen. 

4. Geef cultuursensitieve zorg een brede plek. Het maatschappelijk debat buigt zich 

voornamelijk over de groter wordende groep niet-westerse migranten met dementie. 

Zij zijn vaak de aanleiding om oog te hebben voor dit concept. Het is terecht om deze 

groep te belichten, omdat deze groep steeds groter wordt, maar onvoldoende 

aandacht krijgt en passende zorg ontvangt. Echter heeft deze groep niet één 

identiteit. Ieder individu is cultureel anders en daar dient de aandacht naar uit te 

gaan. Cultuursensitief werken is daarnaast breder inzetbaar, omdat sociaal werkers 

ook een gevoelsmatige afstand ervaren bij andere cliënten. Tevens is het concept 

waardevol bij cliënten die, voor sociaal werkers, niet op gevoelsmatige afstand staan. 

Zij kunnen namelijk ongewenst als ‘hetzelfde’ en over het hoofd worden gezien. 

5. Geef als organisatie aandacht voor het referentiekader van de sociaal werker 

expliciet een plek in de visie en missie. En draag dit uit in de activiteiten en 

interventies in de praktijk. 

 

 

                                                           
4 Voor meer informatie over de ontwikkelde werkvorm, workshop en het evaluatieformulier kunt u contact 

opnemen met Schakelring.  

 

http://www.schakelring.nl/
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6. Doe vervolgonderzoek naar het effect van de aandacht voor en het inzicht in het 

eigen referentiekader op het uiteindelijk handelen van de sociaal werker in contact 

met de cliënt en daarmee op de samenwerkingsrelatie tussen de cliënt en de sociaal 

werker. 

7. Doe vervolgonderzoek naar het aangaan van de dialoog tussen de sociaal werker en 

de cliënt over beide referentiekaders. Dit is namelijk werkzaam in het verkleinen van 

de afstand tussen de sociaal werker en de cliënt. Echter zijn sociaal werkers nog 

zoekende hoe hierin te handelen. Aanbeveling drie is hierin een eerste waardevolle 

stap.  
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