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Jan Steyaert en Dries Claessens
m.m.v. Maarten van der Linde en Wim Verzelen

1. Sociaalwerkpioniers
en onze ‘duurzame
dilemma’s’

INTRODUCTIE

We leven in uitzonderlijke tijden. Op het moment van schrijven werd ogenschijn-
lijk vanuit het niets de hele wereld overvallen door een met het blote oog 
onzichtbaar virus, dat tientallen miljoenen burgers besmette en al meer dan 

een miljoen doden veroorzaakte. Minstens even groot is de sociale en economische 
impact van de verschillende maatregelen om de verdere verspreiding van het virus te 
voorkomen. Ongezien. Zou je denken. 

Maar dan lees je toevallig in de krant dat in de openbare bibliotheken De pest van Albert 
Camus of De stad der blinden van José Saramago nooit eerder zo vaak uitgeleend 
werden. Of je trekt zelf het boeiende De onzichtbare vijand uit de kast, over de geschie-
denis van de strijd tegen infectieziekten in voornamelijk Nederland (Mooij, 2007). We 
staan met corona voor nieuwe uitdagingen, maar toch biedt het verleden inspiratie. 
Dat is ook zo met sociaal werk. 
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Veel uitdagingen en moeilijke discussies van vandaag hebben ook al in het verleden 
gespeeld, en terugkijken naar pioniers van sociaal werk helpt om die te benoemen en 
te verkennen. Terecht kunnen we spreken over ‘duurzame dilemma’s’. In de volgende 
hoofdstukken van dit boek komen denkers uit het heden en de tweede helft van de 20e 
eeuw aan bod, in dit hoofdstuk kijken we achterom naar een aantal pioniers van het 
sociaal werk. Want, zoals de Nederlandse Marie Kamphuis vorige eeuw zei, “men ziet 
van de toekomst evenveel als het inzicht in het verleden reikt”. 

De canon sociaal werk1 vormde de vertrekbasis voor dit hoofdstuk. Voor het vertrek-
punt van de geschiedenis van sociaalwerktheorie wordt vaak verwezen naar het einde 
van de 19e eeuw.

A ANLOOP: SCIENTIFIC CHARITY 

Op het einde van de 19e eeuw horen we steeds sterker de roep om het sociaal 
werk, dat tot dan toe een zaak van vrijblijvende naastenliefde was, wetenschap-
pelijk te onderbouwen. Zo schreef Charles Kellogg van de Philadelphia Charity 

Organisation in 1880 dat “charity is a science, the science of social therapeutics and 
(…) it has laws like all other sciences”. In diezelfde periode formuleerde het Britse 
Charity Organisation System de volgende stelling:

Social work, rather than being an unskilled duty of the rich and based upon prin-
ciples of charity and philanthropy, should be founded upon the ‘professional’ 
application of ‘theory’ to practice (Sibeon, geciteerd in Steyaert, 1996, hoofdstuk 
7, p. 2). 

Pogingen tot rationalisering en verwetenschappelijking van sociaal werk (armenzorg) 
vinden we echter al vroeger terug, met name in de 16e eeuw bij Vives. We beschrijven 
zijn werk hierna, gevolgd door dat van enkele andere sociaalwerkpioniers, om het 
daarna te vertalen naar duurzame dilemma’s uit het verleden en heden. 
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SOCIA ALWERKPIONIER JUAN LUIS VIVES

B ij de naam Vives denken we meteen aan de hogeschool in West-Vlaanderen. 
Slechts weinigen leggen de link met de humanist Juan Luis Vives, die in de  
16e eeuw de grondslag legde voor stedelijk sociaal werk. 

Rond 1500 bracht de welvaart van de steden een nieuwe kijk op mensen en het samen-
leven voort: het humanisme. Stedelijke elites kwamen losser te staan van de kerk 
en in plaats van God kwamen de mens en de menselijke vrijheid in het centrum van 
het denken te staan. De bekendste humanisten in de Nederlanden waren Desiderius 
Erasmus (1469-1536), Dirck Volkertszoon Coornhert (1522-1590) en Juan Luis Vives 
(1492-1540), die met zijn studie De subventione pauperum (1526) een grondslag legde 
voor stedelijk sociaal beleid.

Vives was afkomstig uit Spanje, maar na zijn studie in Parijs vestigde hij zich in Brugge 
en werd hij hoogleraar aan de universiteit van Leuven. Op vraag van de burgemeester 
van Brugge ontwikkelde hij een visie op armenzorg, wellicht de eerste sociaalwerk-
studie ooit. Zijn werk zorgde ervoor dat ontwikkelingen in armenzorg in bijvoorbeeld 
het Duitse Augsburg of het Franse Straatsburg overgenomen werden door Mons en 
Ieper (Spicker, 2010). Vives schreef in het Latijn, maar zijn studie werd onder meer in 
het Nederlands vertaald: Secours van den aermen. In 2015 verscheen een recentere 
vertaling (Vives, 2015).

Hij pleitte ervoor om alle middelen voor armenbeleid te centraliseren bij de lokale over-
heid. Een idee dat Karel V overnam in zijn Edict van 1531, waarin hij stadsbesturen 
verplichtte tot het oprichten van een Gemene Beurs, een stedelijk financieel fonds voor 
armenzorg. Dat ging in tegen de heersende kerkelijke opvattingen, de basis waardoor 
sinds het Concilie van Tours (567) de armenzorg op parochieniveau werd georgani-
seerd. Zo ontstond voor het eerst spanning tussen het publieke en kerkelijke gezag 
over sociaal beleid naar aanleiding van de enorme toeloop van armen naar de steden.

Vives plaatste zich overigens met zijn denkbeelden niet buiten de kerk. Dat was toen 
ondenkbaar. Hij pleitte voor een veel efficiëntere en systematische (wetenschap-
pelijke!) aanpak van de armenzorg, onder meer door precies die groepen burgers te 
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omschrijven die recht op steun verdienden. Armenlijsten werden aangelegd waarmee 
behoeftigen werden geregistreerd, geclassificeerd en gesuperviseerd. Criminelen 
moesten niet gestraft, maar geholpen worden om goede burgers te worden. Armen 
verdienden de steun van de lokale gemeenschap, maar slechts na onderzoek naar hun 
leefsituatie en leefstijl. Daklozen en zwervers ten slotte moesten verplicht worden hun 
naam te noemen en te verklaren waarom ze zwierven.

Volgens Vives kon armoede vermeden worden door iedereen in overeenstemming met 
hun mogelijkheden aan het werk te zetten. Wie geen vaardigheden had, moest scholing 
krijgen. En wie zich onterecht als ziek voordeed, moest streng gestraft worden. In zijn 
ogen was niemand werkonbekwaam; zelfs de blinden konden in eigen levensonder-
houd voorzien door wol te spinnen of rieten mandjes te vlechten. Daarin stond hij trou-
wens niet alleen. Ook religieuze hervormers als Luther en Calvijn waren voorstander 
van sociale hulp in de vorm van al dan niet hardhandige toeleiding tot de arbeidsmarkt.

Zo moesten de weeskinderen in het Antwerpse ‘knechtjeshuis’ onder meer assis-
teren bij begrafenissen en een vak leren (kleermaker, bakker, kousenmaker). Het 
Amsterdamse rasphuis – waar gedetineerden hout raspten voor verftoepassingen – 
was dan weer bestemd voor criminelen van de zwaarste soort. 

Het werk van Vives is niet alleen van grote invloed geweest op het denken over stede-
lijk armoedebeleid (de verhouding privé-publiek), maar reikt verder. Vives leverde een 
belangrijke bijdrage aan het rationaliseren en verwetenschappelijken van hulpverle-
ning (scientific charity) en formuleerde als eerste op een systematische wijze de prin-
cipes die ten grondslag liggen aan een activerende verzorgingsstaat (Steyaert, 2020).
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SOCIAL CASEWORK EN MARY RICHMOND

Het social casework kunnen we zien als een uitvloeisel van de principes van  
scientific charity. De invloedrijke sociaalwerkauteur Malcolm Payne schrijft in dit 
verband: 

The crucial innovation that created social work from all these movements was 
the development of social casework as a method. It was in the USA that, in the 
late 1890s and early 1900s, social casework developed from friendly visiting by 
charity organisation workers to undertake a thorough assessment of need for 
charitable help and improve the morality of poor people of the immigrant slums 
(…) (Payne, 2008, p. 38).

Twee ‘Marie’s’ liggen aan de basis van het social casework. Mary Richmond (1861-
1928) wordt algemeen beschouwd als de eerste founding mother (zie o.a. Jagt, 2008, 
pp. 27-55). Richmond groeide op in het radicaal-feministische nest van haar groot-
moeder tijdens de jaren van de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865). Die context 
verklaart wellicht mee de progressieve stellingnamen die ze erop nahield. Zo verzette 
ze zich tegen de traditionele opvattingen in het liefdadigheidswerk die het onderscheid 
tussen waardige (deserving poor) en onwaardige armen (undeserving poor) maakten. 

Met twee grote werken legde ze de basis voor de wetenschappelijke methodiekont-
wikkeling van het social casework. In Social Diagnosis (1917) ontwierp ze, geïnspireerd 
door het werk van de medicus dr. Richard Cabot, een diagnostisch onderzoeksmodel 
dat tot op heden kenmerkend is voor het maatschappelijk werk. Elementen ervan 
herkennen we bijvoorbeeld in de hedendaagse systeembenadering en het casema-
nagementmodel. In een cirkeldiagram bracht ze de samenhang tussen person en 
environment in beeld aan de hand van zes krachten. Hulpverlener en cliënt moesten 
respectievelijk oog hebben voor hulpbronnen

1. in het gezin,
2. in de persoon van de cliënt,
3. in de buurt en de wijdere sociale omgeving,
4. in burgerlijke instanties,
5. in particuliere
6. en publieke sociale voorzieningen.
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Daarbij werden ook meer dynamische richtlijnen voor contactlegging én beoordeling 
van het social evidence beschreven en aangevuld met praktijkgerichte checklists die 
de sociaal werker kan gebruiken. Social Diagnosis werd zo de eerste gezaghebbende 
verhandeling in boekvorm over de theorie en methodiek van het werken met individu-
ele gevallen. 

In What is social casework (1922) introduceerde ze de methode van het leren van 
gevallen (casuïstiek!). Van der Linde en Verzelen schrijven over dit werk op de website 
van de Canon Sociaal Werk: 

Nieuw was haar pleidooi dat psychologische factoren ook aandacht verdienden. 
Maar in de eerste plaats is een open, eerlijke omgang met cliënten belangrijk, 
zonder officieel gedoe. Nog altijd inspirerend is Richmonds onvermoeibaar plei-
dooi dat de social worker de cliënten actief moet betrekken bij de aanpak van 
hun problemen. Versterking van het handelingsvermogen van de cliënt is voor 
haar een vanzelfsprekend onderdeel van de aanpak. Ook met deze visie heeft 
zij een kern van methodiekontwikkeling te pakken waar tot op heden op wordt 
voortgeborduurd (van der Linde & Verzelen, 2009).

Hoewel What is social casework tussen 1926 en 1939 al verschillende keren in het 
Nederlands vertaald werd, kwam het in Vlaanderen pas echt tot een doorbraak na 
de Tweede Wereldoorlog door toedoen van een andere Marie: de Nederlandse Marie 
Kamphuis (Jagt, 2008, pp. 123-128). Ook zij beschreef de eigen niche van sociaal 
werk als het verbeteren van de interdependentie tussen mens en omgeving en ze 
benadrukte het belang van een democratische grondhouding in opleiding en praktijk: 
respect en eerbied hebben voor de eigenheid van de ‘cliënt’. Daarbij is het niet alleen 
zaak problemen op te lossen, maar ook om de krachten van de cliënt te mobiliseren 
én de bredere leefomgeving toegankelijk te maken. ‘Empowerment avant la lettre’ dus 
(Steyaert, 2009).
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S O C I A A LW E R K P I O N I E R S  E N  O N Z E  ‘ D U U R Z A M E  D I L E M M A ’ S ’

SOCIA ALWERKPIONIERS OCTAVIA HILL
EN JANE ADDAMS 

In 1864 begint Octavia Hill (1838-1912) in de achterbuurten van Londen te werken 
(in wat nu de Marylebone wijk is) met mensen die persoonlijk en maatschappelijk 
in een slechte positie zijn geraakt – arm, werkloos, krotbewoner. Daarbij kiest ze 

huisvesting als invalshoek. Ze ziet een verzorgde woning, hoe klein ook, met licht, lucht 
en ruimte – en met buren die rekening met elkaar houden – als levensvoorwaarde 
nummer één. 

Met geld van een sociaal bewogen kunstcriticus koopt ze haar eerste huizen. Elke week 
haalt ze zelf de huur op en bespreekt ze moeilijkheden met haar huurders. Huisvesting 
is de basis, maar ook het vertrekpunt voor andere activiteiten: de aanleg van tuinen, 
een speelplaats voor de kinderen, excursies, sociaal-cultureel clubwerk. Hill gaat zelf 
ook in East End wonen en bouwt achter haar huis lokalen waar ze weekend- en avond-
clubs organiseert voor kinderen, mannen, vrouwen en ouderen.

Door een zorgvuldig woningbeheer kan ze een rendement van 5% rente behalen op 
het geïnvesteerde kapitaal. Daardoor worden haar woningprojecten aantrekkelijk als 
belegging. Ze bouwt dit werk uit, werft fondsen, organiseert draagvlak. Ze leidt tien-
tallen vrouwen op die als sociaal werkers in de praktijk geschoold worden.

Octavia Hill doet haar werk op een manier die zelfrespect en vertrouwen in eigen 
kunnen versterkt. Ook dat is empowerment avant la lettre. Ze heeft een hekel aan filan-
tropie die afhankelijkheid in stand houdt. In 1869 behoort ze tot de oprichters van de 
Charity Organisation Society die de armenzorg wil moderniseren.

In de afgelopen tien, vijftien jaar is er weer belangstelling voor Octavia Hill, maar aan 
het einde van haar leven gold zij als ouderwets. Dat ze bleef hameren op een indivi-
duele benadering wekte irritatie op. Een van haar uitspraken is: “it’s not the housing 
that needs to improve, but the housing habits of poor citizens through education”. 
Verkeerde keuzes, slechte gewoontes, een leefstijl die niet bijdroeg aan sociale kwali-
teit van leven, die moesten aangepakt worden. De zorgbehoevende burger was zowel 
het probleem als de oplossing, en structurele uitsluiting bleef grotendeels buiten beeld. 
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D E N K E N  O V E R  S O C I A A L  W E R K

De betekenis van Octavia Hill is desondanks groot. Jane Lewis, hoogleraar sociaal 
beleid aan de London School of Economics, schreef dat haar betekenis vooral ligt in 
het belang dat zij hechtte aan het leven met de armen, het verwerven van precieze 
kennis van hun problemen, het winnen van hun vertrouwen, het respecteren van hun 
mening, erachter komen welke dagelijkse problemen hun het leven vergallen, en ook 
het knokken voor een leefbare omgeving (Whelan & Anderson, 2005). 

Vergelijkbaar met Hill, maar ook haar tegenhanger, is de Amerikaanse Jane Addams 
(1860-1935). Na haar studie bezocht ze Toynbee Hall2 in Londen. Daardoor geïnspi-
reerd, ontwikkelde ze in Chicago een vergelijkbaar initiatief. Samen met Ellen G. Starr 
startte ze in 1889 in de Near West Side, een wijk met Europese immigranten, het eerste 
Amerikaanse settlement house: Hull House. Dat groeide snel uit tot een echt actiecen-
trum, met veel aandacht voor kinderen, vorming voor volwassenen en cultuureducatie, 
gericht op sociale en maatschappelijke strijd.

Addams verzamelde een groep geëngageerde jonge vrouwen rond zich. Zij gaven het 
vrouwelijke gezicht aan de democratiseringsbeweging in de Progressive Era. Vanaf 
1900 steeg in Noord-Amerika de aandacht voor vrouwenemancipatie, nieuwe sociale 
wetgeving en ontstond er sterke aandacht voor sociale conflicten en conflicten tussen 
gemeenschappen. De Hull House-groep professionaliseerde de inzet van vrouwen in 
het sociaal werk. Met hun buurt- en stadsgebonden aanpak gaven ze vorm aan een 
structurele, politieke oriëntatie, heel anders dan de cliëntgerichte benadering van 
Octavia Hill. 

Addams en haar collega’s vertrokken vanuit grondige analyses van concrete situaties 
en legden zo de basis voor het latere sociaalwetenschappelijk onderzoek. Zo rappor-
teerden ze over de gevolgen van concentratie van nationaliteiten en hun woonomstan-
digheden, over werksituaties in de sweatshops, over kinderarbeid. Die ‘mapping’ leidde 
tot de beroemde Chicago School, toonaangevend in de sociologie. Voor de academici 
waren de medewerksters van Addams data collectors, voor henzelf waren hun onder-
zoeken werkinstrumenten. Voor de academici was onderzoek het eindpunt, voor Hull 
House een vertrekpunt.

Zowel Hill als Addams hechten veel belang aan het verzamelen van informatie en 
kennis, om op basis daarvan aan sociaal werk te doen. Ze verschillen van elkaar door 
de focus van hun sociaal werk: burgers of samenleving. 
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