
Vooraf
Het is een gemeenplaats te beweren dat de samenleving 
complex is en complexer wordt, en dat dit consequenties 
heeft voor het dagelijks leven van alle mensen. Wat anders is 
of complexiteit uniek is voor deze tijd, of die veranderingen 
zich vooral nu afspelen, en of het moeten omgaan met 
veranderingen uitgerekend deze tijd kenmerkt. Het is zeker waar 
dat ontwikkelingen in razendsnel tempo voorbijtrekken, en dat 
het tempo waarin dat plaatsvindt hoger ligt dan bijvoorbeeld 
200 jaar geleden. Ik wil de veelgehoorde bewering dat onze 
tijd door complexiteit wordt gekenmerkt, en zich daarin 
fundamenteel onderscheidt van het verleden, desalniettemin 
nuanceren en relativeren. Vervolgens wil ik verduidelijken 
waarom het belangrijk is een verschil te maken tussen complex 
en gecompliceerd. Ik stel dat het vooral gecompliceerde situaties 
zijn waar sociaal werkers bij betrokken worden.

In dit stuk ga ik in op het begrippenpaar complex en 
gecompliceerd. Er zijn uiteraard veel meer begrippen of 
perspectieven die essentieel zijn voor de typering van (het 
object van het) sociaal werk, zoals bijvoorbeeld sociale 
dynamiek, sociaal kapitaal, sociaal functioneren, zelfregulatie 
en autonomie, participatie, inclusie en de tegenhanger daarvan 
sociale uitsluiting. Al die andere begrippen blijven hier goeddeels 
impliciet.

Complexiteit
Als er één kenmerk is dat ons onderscheidt van andere dieren, 
ook zulke dieren die evolutionair heel dicht bij ons staan, dan is 
het wel dat wij zeer goed kunnen omgaan met complexiteit, of 
beter gezegd met complexe situaties en processen. Het valt ook 
moeilijk te verklaren waarom wij zo’n uniek stel hersenen met 
zo’n onmetelijke capaciteit, en zulke grote cognitieve vermogens 
hebben om de wereld te doorgronden en met andere mensen te 
kunnen samenwerken. Die hersenen en vermogens zijn geen luxe 
maar waren noodzakelijk om in de complexe leefomstandigheden 
waar onze verre voorouders voor stonden om te gaan.  
Onze voorlopers werden door veranderingen in hun directe 
omgeving voor buitengewoon ingewikkelde problemen gesteld. 
Dit verhoogde sterk de druk op de evolutionaire adaptatie van 
hun hersenen en op een noodzakelijke ontwikkeling van  
daarmee samenhangende cognitieve vermogens.  

Het was voor (oer-)mensen noodzakelijk om gereedschappen uit 
te vinden, taal en cultuur te ontwikkelen, en allerlei vormen van 
samenleven te creëren die functioneel waren voor de overleving 
van de soort. Die enorme hersencapaciteit was dus geen luxe: 
zonder had onze soort het waarschijnlijk niet gered. En het is 
wel zeker dat wij zonder die typisch menselijke hersenen en 
vermogens nooit een beschaving tot stand hadden kunnen 
brengen.

De door de mensen zelf voortgebrachte cultuur bracht een groot 
aantal nieuwe eisen voort waaraan individuen zich moesten 
aanpassen. Het leven werd door allerlei voorschriften en de 
toe-eigening van culturele verworvenheden ingewikkelder. 
Tegelijkertijd was de cultuur ook een vorm van reductie van 
de complexiteit: niet iedereen hoefde alles te kunnen of te 
weten, en door opvoeding en veel later allerlei vormen van 
onderwijs kregen mensen handvatten en gereedschappen ter 
beschikking die het leven ook weer vereenvoudigde. Er ontstond 
arbeidsdeling (niet iedereen hoefde alles te kunnen), mensen 
vonden gereedschappen uit voor de jacht, de visserij en de 
bewerking van het land. Het werk werd daardoor vereenvoudigd 
waardoor er bijvoorbeeld overschotten konden ontstaan en – niet 
onbelangrijk – tijd over was voor feesten, religieuze activiteiten 
en wat al niet. Mensen ontwikkelden rituelen en vonden religie 
en godsdiensten uit, gingen hun nageslacht voorbereiden op hun 
toekomst, en de taal stelde mensen in staat om herinneringen 
vast te leggen. Na de uitvinding van het schrift werd in zekere zin 
ook het geheugen ontlast. Bij elkaar genomen reduceerden al 
deze (aan nieuwe generaties overdraagbare) verworvenheden de 
complexiteit van het bestaan. En ook waar dat toch niet het geval 
was droegen al deze ontwikkelingen er wel sterk toe  
bij dat mensen greep kregen op hun werkelijkheid.  
Het verschafte cognitieve, emotionele en sociale stabiliteit, in 
het bijzonder in onrustige tijden. Ook voorzieningen voor wat we 
nu sociale zorg en geneeskunde noemen, hebben een zeer lange 
voorgeschiedenis. Uniek aan mensen is niet alleen dat zij voor 
elkaar gingen zorgen (hogere dieren, zoals olifanten of dolfijnen 
tonen ook verzorgend en empathisch gedrag), maar ook dat zij 
gingen zorgen voor de toekomstige en nog unieker de voorgaande 
generaties. 
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Voorzieningen voor onderwijs en allerlei rituelen rondom 
begraven en voorouderverering komen hieruit voort. Mensen 
maakten door de complexiteit van hun culturele organisatie 
te verhogen hun leven stabieler, veiliger en zo mogelijk ook 
gezonder.

Evolutionair psychologen hebben er vaak een handje van om 
de oertijd af te schilderen als een idyllisch paradijs en dat 
plaatje vervolgens te contrasteren met de ‘onmenselijke’ 
verhoudingen en ontwikkelingen waarin wij nu leven. Een variant 
van dit simplistische denken zien we in de wetenschappelijk 
zeer aanvechtbare hype rondom het ‘paleodieet’. Die ideeën 
over de oertijd zijn goeddeels gebaseerd op fantasie of 
wensvoorstellingen. Het is aannemelijk dat ook in lang vervlogen 
tijden sociale spanningen, sociale angst, sociale ongelijkheid én 
de behoefte om zich daartegenover te weer te stellen, in hoge 
mate het dagelijks leven bepaalden. Ik geef toe dat de wereld 
toen er in onze ogen minder complex uitzag dan nu. 
Mensen leefden bijvoorbeeld in kleinere groepen, hoofdzakelijk 
met bekenden. Maar de spanningen binnen en tussen deze 
groepen konden geregeld leiden tot uitbarstingen, tot agressie, 
geweld en oorlogen. Het vergde uitgebreide en ingewikkelde 
‘contracten’ en sociale transacties om voor een tijd de vrede te 
bewaren. Belangrijk is dat wij ons realiseren dat mensen lang 
geleden met veel minder cognitieve en materiële middelen 
genoodzaakt waren een complexe wereld tegemoet te treden. 

Het vergde bijzondere eigenschappen zoals nieuwsgierigheid, 
creativiteit (innovatief vermogen), het vermogen angsten te 
reduceren om daardoor risico’s te durven nemen (stel je eens 
voor wat het betekende om met primitieve vaartuigen, zonder 
navigatieapparatuur of zeekaarten een zee over te steken), en 
capaciteiten om met andere mensen samen te kunnen werken en 
zo (steeds ‘ambitieuzere’) doelen te kunnen bereiken. 

Het vergde de ontwikkeling van taal en het vermogen nieuwe 
concepten te ontwikkelen, en een ‘sociaal brein’ dat tevens 
voorzien was van een scala aan nieuwe, deels ook bewust 
inzetbare, psychische functies waarmee mensen in staat waren 
(en uiteraard zijn) om zichzelf ‘aan te sturen’. Die psychische 
functies, ook wel de executieve functies genoemd, stellen mensen 
in staat zichzelf te reguleren, hun emoties, stemming, cognities 
en uiteraard hun gedrag. 

Het is overigens een kleine moeite om in heel oude teksten al 
passages te vinden waarin filosofen of toenmalige cultuurcritici 
zich zorgen maakten over de jeugd, over sociale spanningen 
en over onaangepast gedrag. De klacht over de ‘snelle 
veranderingen’ waar mensen voor gesteld worden, is geen 
uniek kenmerk van onze tijd. Ook lang vóór de uitvinding van 
de term stress in de huidige betekenis van het woord werd er al 
bezorgd geschreven over het tempo van de maatschappelijke 
ontwikkelingen en de gevolgen die dat had voor individu en 
samenleving. Vaak werden daaruit vervolgens allerlei negatieve 
scenario’s geschreven waarin de ‘ondergang’ van dit of dat werd 
aangekondigd. Het verliep nooit zo, want telkens bedachten 
mensen oplossingen voor gesignaleerde problemen, en ik geef 
toe: die vormden dan vaak weer de aanleiding voor nieuwe.  
Dat het leven in voorafgaande tijden zwaar moet zijn geweest, 
weten we uit talloze archeologische vondsten en beschrijvingen 
van de dagelijkse leven van mensen in de voorafgaande eeuwen. 
De gemiddelde levensduur was altijd korter dan die nu in de 
westerse wereld gangbaar is. Religies en godsdiensten droegen 
er weliswaar toe bij dat de zwaarte draagbaar was, maar 
cultiveerden vaak een zeker angstniveau opdat mensen zich wel 
aan de voorschriften zouden houden.

We kunnen dus stellen dat complexiteit van de samenleving en 
van de opgaven in het dagelijks leven een zodanig algemeen 
kenmerk is van de menselijke evolutie en culturele ontwikkeling 
dat je je kunt afvragen of onze tijd daarin zo uniek is. Maar er 
is nog wat dat volgens mij vaak wordt vergeten: het verschil 
tussen complex en gecompliceerd. Complex heeft te maken met 
de ingewikkeldheid van een bepaald verschijnsel waar mensen 
mee worden geconfronteerd, of dat betrekking heeft op de 
ingewikkeldheid van het gedrag dat van hen wordt verlangd. 
Een systeem of gedragsrepertoire kan heel complex zijn omdat 
het aantal onderdelen waaruit het is samengesteld zo groot is, 
de relaties tussen die onderdelen zo onoverzichtelijk zijn, de 
omgeving waar het systeem mee te maken heeft zo dynamisch 
en wispelturig is, en de mechanismen (de processen die ervoor 
zorgen dat het systeem werkt en zich ontwikkelt, of het gedrag 
wordt gerealiseerd) zo talrijk zijn. 

‘Er is echter geen complexer 
systeem op aarde dan 

de mens zelf.‘
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Er is echter geen complexer systeem op aarde dan de mens 
zelf. Toch kunnen we daar redelijk mee omgaan en ervaren wij 
onze complexiteit, in bijzonder die van onze hersenen, niet als 
een dagelijkse last waaronder wij sterk gebukt gaan. En ook al 
ervaren velen onder ons psychische of sociale moeilijkheden 
of cognitieve beperkingen, van de complexiteit die aan deze 
moeilijkheden ten grondslag ligt hebben wij zelden enig benul. 
En dat heeft zeker ook voordelen. Ik bedoel: dat iets complex is, 
is op zich nog geen voldoende reden om je daarover zorgen te 
maken. Het heeft er ook mee te maken welke betekenis je aan die 
complexiteit geeft, en dat hangt weer samen met de doelen die 
mensen zichzelf stellen ten aanzien van die complexiteit. En waar 
dat tot moeilijkheden leidt komt het begrip gecompliceerd om de 
hoek kijken. Voordat ik verder in ga op het begrip gecompliceerd 
in relatie tot complex maak ik eerst duidelijk hoe systeem en 
complexiteit met elkaar samenhangen.

Theoretisch uitstapje: Systeem & complexiteit
Systeem is een sleutelbegrip als we de werkelijkheid willen 
begrijpen en/of deze willen manipuleren (herstellen, veranderen 
of daar iets aan toe willen voegen). We kunnen, totdat het 
tegendeel is bewezen, het volgende stellen: alles is een systeem 
of daar een onderdeel van. Als deze uitspraak klopt, is er ons veel 
aan gelegen te weten wat de meest fundamentele eigenschappen 
of kenmerken zijn van systemen. Alle systemen kenmerken zich 
door de volgende vier aspecten: 
1. Een systeem is samengesteld uit (een verzameling 
 van) onderdelen. 
2. Het systeem heeft een omgeving (wat impliceert dat 
 een systeem begrensd is). 
3. Het systeem kent een structuur: de onderdelen staan in 
 een specifieke relatie tot elkaar, en sommige onderdelen 
 hebben relaties met items in de omgeving van het systeem. 
4. En, althans concrete systemen, hebben mechanismen die 
 ervoor zorgen dat het systeem werkt: dat de relaties tussen 
 de onderdelen, en die met items in de omgeving, voortdurend 
 veranderen, waardoor het systeem specifieke functies kan 
 realiseren: zichzelf in stand kan houden, zich kan ontwikkelen.

Uitgaande hiervan kunnen vier soorten complexiteit 
worden onderkend:
1. Complexiteit in de samenstelling: aantal en typen onderdelen. 
2. Complexiteit in de omgeving: aantal, typen en intensiteiten 
 van de relaties met items in de omgeving. 
3. Complexiteit in de structuur: aantal, typen en intensiteiten 
 van de relaties tussen de onderdelen. 
4. Complexiteit in de mechanismen: type processen die ervoor 
 zorgen dat het systeem werkt (en zich ontwikkelt).
 
Complexiteit van de ene soort, bijvoorbeeld de complexiteit in 
de omgeving, kan in concrete situaties samengaan met eenvoud 
in de mechanismen van het systeem om zich daartegenover te 
verhouden. 

Voorbeeld 1
 Neem mieren: diverse soorten maken buitengewoon complexe, 
 haast ‘ingenieuze’ hopen en tunnels, compleet met 
 afvoerkanalen voor warme lucht en wat al niet. Toch doen 
 die talloze groepen mieren dat op basis van heel eenvoudige 
 mechanismen die met een simpel computerprogramma (als 
 dit, dan dat, en anders …) kunnen worden gerepresenteerd. 
 Anders gezegd: de mechanismen die je nodig hebt om je 
 als mier te gedragen zijn relatief eenvoudig, maar het stelt de 
 mieren wel in staat om zich met ontelbare soortgenoten, 
 zonder op elkaar te botsen, te bewegen in een complexe, zelf 
 geschapen werkelijkheid. Of ze ook een nieuwe werkelijkheid 
 kunnen scheppen, die na een aantal ontwikkelingsfasen 
 fundamenteel afwijkt van die waarin ze zich nu bevinden, is 
 wat anders. In creatief opzicht zijn ze immers laag ontwikkeld.

In systemen kan complexiteit op het ene systeemniveau 
samengaan met eenvoud op het andere niveau. Met andere 
woorden: het is goed mogelijk dat bij relatief ‘eenvoudige’ 
netwerken van honderden miljoenen dezelfde hersencellen, met 
min of meer uniforme externe verbindingen waarbij de cellen 
ten opzichte van elkaar werken volgens een beperkt aantal 
min of meer vaste ‘regels’, het emergente resultaat daarvan op 
hogere niveaus van een veel hogere complexiteit getuigt. Het is 
zo gezien mogelijk dat een toenemende graad van complexiteit 
op de hogere niveaus van de hersenfunctie er debet aan is dat 
het nog lang kan duren voordat het ontstaan en het beloop van 
psychische stoornissen, die betrekking hebben op processen 
op die hogere niveaus (zoals de verstoringen in de executieve 
functies), kan worden verklaard.

Wat het begrip niveau betreft nog een korte toelichting. Alle 
systemen hebben tenminste twee niveaus: het niveau van de 
onderdelen en het (globale) systeemniveau. De meeste concrete 
systemen kennen een reeks (sub)niveaus, die we grofweg 
kunnen indelen in het fysische, chemische, biologische, sociale 
en technische niveau. Niveaus zijn concepten, dus zélf geen 
concrete dingen of processen - ze kunnen daarom ook niet ‘op 
elkaar inwerken’. Wanneer we dit inzicht vasthouden dan wordt 
duidelijk dat uitdrukkingen als ‘interacties tussen niveaus’ 
nietszeggend zijn, behalve als ze bedoeld zijn als een wijze van 
zeggen voor de interacties van de entiteiten die tot twee niveaus 
behoren. Dit soort interacties zijn overigens heel moeilijk te 
onderzoeken, zeker als er een aantal (sub)niveaus in het geding 
zijn: ontologische complexiteit vertaalt zich in epistemologische 
complexiteit. Dit betekent ook dat wanneer we uitgaan van een 
biopsychosociale en culturele benadering van de werkelijkheid en 
daarin op zoek zijn naar samenhangen tussen ‘het biologische’ 
en ‘het sociale’ we eigenlijk een onbeantwoordbare vraag stellen. 
Wat wel mogelijk is, is te zoeken naar de mechanismen waardoor 
veranderingen van biologische entiteiten van invloed zijn op 
psychische en/of sociale entiteiten en omgekeerd.
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Een belangrijk aspect van concrete systemen is ook het 
ontwikkelingskarakter ervan. Alle concrete systemen kunnen 
zich in potentie ontwikkelen, al kan het tempo daarvan 
enorm uiteenlopen en kunnen specifieke omstandigheden 
waarbinnen ontwikkeling al dan niet plaatsvindt doorslaggevend 
zijn. Ontwikkeling heeft betrekking op het gedurende de 
levensloop, gefaseerde, ontstaan van nieuwe eigenschappen 
die essentieel zijn voor het systeem in kwestie, én het verlies 
van eigenschappen die er gezien de levensfase niet meer toe 
doen. Het betreffen veranderingen in de omvang (groei), het 
ontstaan en de differentiatie van organen zoals de hersenen 
(morfogenese) en in het bijzonder het ontwikkelen van nieuwe 
levensfuncties in het bijzonder cognitieve den sociale en culturele 
functies (differentiatie).

Gecompliceerd
Nu weer terug naar het verschil tussen complex en gecompliceerd. 
Complexiteit kunnen we het beste zien als een objectief kenmerk 
van een verschijnsel zoals een systeem of een proces of structuur 
van zo’n systeem. Iets is gecompliceerd als het moeilijk te 
begrijpen is, of als mensen er moeilijk mee om kunnen gaan. Dat 
kan natuurlijk te maken hebben met de complexiteit ervan, maar 
de verwarring waar mensen mee te maken hebben kan ook wijzen 
op (1) de perceptie ervan, (2) een gebrek aan vaardigheden, 
(3) tegengestelde belangen waar de actoren mee worstelen, (4) 
conflicten, et cetera. 

Complex is dus een objectieve en gecompliceerd een subjectieve 
typering. Dit onderscheid wordt vaak niet gemaakt maar is 
voor de dagelijkse praktijk wel cruciaal: iets kan heel complex 
zijn maar door de betrokkenen niet als gecompliceerd worden 
ervaren, en het omgekeerde is ook mogelijk. Dit heeft betrekking 
op de mensen, gezinnen, groepen of sociale netwerken waar 
sociaal werkers mee te maken hebben, het is dus relevant voor 
sociaal werk en daarmee ook voor de opleiding van sociaal 
werkers. Mijn stelling is namelijk dat sociale steun, eventueel 
in professionele zin door bijvoorbeeld sociaal werkers of andere 
experts, in het geding is op het moment dat mensen de opgaven 
waar zij voor staan als (te) gecompliceerd ervaren. Ze weten zich 
even geen raad, hebben niet zelf een oplossing bij de hand en 
ervaren de situatie als stressvol (gepaard gaand met gevoelens 
van angst of depressie). 

Voorbeeld 2
 In de jaren vijftig van de vorige eeuw waren echtscheidingen  
 nog atypisch. De directbetrokkenen wisten er nauwelijks 
 raad mee – men was niet voorbereid, en behalve de kinderen 
 hadden vooral de vrouwen het nakijken. In die tijd was 
 het eerder regel dan uitzondering dat er een maatschappelijk 
 werkster langskwam om steun te bieden. De vrouwen raakten 
 gemakkelijk in een sociaal isolement (‘schande’ en 
 ‘schaamte’) en de kans dat zij (weer) zouden deelnemen aan 
 het arbeidsproces werd eigenlijk niet eens serieus overdacht. 
 Scheiden was in de jaren vijftig heel gecompliceerd.  
 Meer dan een halve eeuw later is de kennis in de samenleving 
 over scheiden en ‘gebroken’ en opnieuw ‘samengestelde’ 

 gezinnen zo wijdverspreid dat die maatschappelijk werkers 
 alleen bij uitzondering hoeven op te treden. Jonge mensen 
 weten bij wijze van spreken al voordat ze een vaste relatie 
 aangaan hoe ze moeten scheiden, ze hebben uit eigen 
 ervaring of anders wel van leeftijdsgenoten al zoveel gehoord 
 over scheidingen  en wat daarbij komt kijken, dat zo’n 
 maatschappelijk werker vaak niet meer in beeld komt. Wellicht 
 is in de huidige tijd het scheiden, omdat je geacht wordt met 
 zoveel meer dingen rekening te houden (zoals het liefst als 
 ‘vrienden’ uit elkaar gaan; het voor de kinderen zo leefbaar 
 mogelijk te houden et cetera), wel veel ingewikkelder 
 geworden. Maar het wordt vaak toch als minder gecompliceerd 
 ervaren waardoor men het met vrienden wel redt. Je zou 
 kunnen zeggen dat dit een voorbeeld is van proto-
 professionalisering van delen van de bevolking op het vlak 
 van het hanteren van scheidingen.

Het kan verder zo zijn dat veranderingen in het sociale leven, 
bijvoorbeeld door beleidswijzigingen van de overheid, de wereld 
ineens als gecompliceerd doet verschijnen. Althans, voor een 
(ouder) cohort mensen, die hierop niet was voorbereid.  
Dit probleem is bijvoorbeeld manifest in de plotse overgang naar 
participatie en zelfredzaamheid waar ouderen zich voor gesteld 
zien. Toekomstige generaties weten al weer beter. De huidige 
problemen doen zich hierbij in het bijzonder voor bij mensen die 
in materieel, cognitief en affectief of cultureel opzicht minder 
goed toegerust zijn voor de situatie waarin ze zich bevinden.  
Het kan te maken hebben met een gebrek aan voldoende 
opleiding of een psychische of cognitieve beperking. 

Iets kan als gezegd heel complex zijn maar toch hanteerbaar; 
iets kan niet zo complex zijn maar wel gecompliceerd. Het laatste 
duidt op eventuele conflicten, spanningen of onverenigbare 
thema’s die door bepaalde (groepen) mensen als zodanig worden 
gepercipieerd. Het is dus belangrijk de volgende twee aspecten, 
die in werkelijkheid nauw met elkaar samenhangen, van elkaar te 
onderscheiden:

• Objectief | Is iets wel of niet complex? Afhankelijk van de 
 definitie en operationalisering van complexiteit kun je  
 dit meten of beschrijven. Zie hiervoor het voorgaande 
 theoretische uitstapje. 
• Subjectief | Is iets wel of niet gecompliceerd? Of iets als 
 gecompliceerd wordt ervaren is niet een-op-een gerelateerd 
 aan de complexiteit ervan. Het is zeker aannemelijk dat 
 bepaalde kenmerken van een verschijnsel (de complexiteit 
 ervan, en of daarin spanningen optreden vanwege niet 
 of moeilijk verenigbare elementen of elkaar tegenwerkende 
 processen) samenhangen met de kans dat iets als 
 gecompliceerd wordt ervaren. 
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Maar, is mijn stelling, uiteindelijk bepalen 
1. de perceptie van dat verschijnsel (de manier waarop mensen 
 naar iets kijken, hoe ze iets ervaren, of ze mogelijkheden 
 zien om de complexiteit te reduceren, te omarmen en/of daar 
 tegenover effectief te handelen), en 
2. de beschikbare competenties (de vermogens van mensen om 
 de complexiteit cognitief tegemoet te treden en van de eigen 
 inschatting van hun vaardigheden om daarop invloed uit 
 te oefenen), 
de mate waarin en de wijze waarop de situatie of het verschijnsel 
als gecompliceerd wordt ervaren. Deze gecompliceerdheid kan 
bepalend zijn of individuen, gezinnen, groepen, organisaties 
of samenlevingen in staat zijn het verschijnsel adequaat, 
zo mogelijk planmatig, tegemoet te treden.

Complexiteit & Sociaal werk
Je kunt stellen dat iedereen geconfronteerd wordt met complexe 
situaties. Maar het maakt wel uit of de doelen die iemand zichzelf 
stelt, en de methoden en competenties die vervolgens nodig 
zijn om die te bereiken óók complex zijn. Een politieagent, die 
rellen de kop indrukt door erop los te slaan, heeft betrekkelijk 
eenvoudig werk. De onderzoeker, die de oorzaken van de rellen 
probeert te achterhalen en zoekt naar aangrijpingspunten om 
deze in de toekomst te kunnen voorkomen, ziet zich voor een 
veel complexere taak gesteld. Afhankelijk van de doelen is 
sociaal werk heel complex (en door tegengestelde belangen 
vaak ook gecompliceerd). En het vereist een breed scala aan 
competenties om daaraan tegemoet te komen. Kenmerkend voor 
de complexiteit van sociaal werk is bijvoorbeeld: 
• Met de directbetrokkenen een ‘nieuwe werkelijkheid’ kunnen 
 ontwikkelen, rekening houdend met hun fysieke, 
 psychische, sociale en culturele wensen, achtergronden 
 en omstandigheden.
• Mensen kunnen ondersteunen in het realiseren van 
 hun behoeften aan autonomie, competentie en sociale 
 verbondenheid. Dit veronderstelt ook het vermogen hen 
 te kunnen bijstaan in hun streven naar sociale integratie 
 en participatie. 

• Kunnen denken over en werken op meerdere niveaus van 
 sociaal functioneren. Dus van sociaal werkers mag je 
 verwachten dat ze behalve met individuen ook met gezinnen 
 en groepen kunnen werken, al is er niets op tegen om je te 
 specialiseren.
• Kunnen denken en werken vanuit een biopsychosociaal 
 en cultureel perspectief. Ook al ‘behandelen’ sociaal 
 werkers geen hersenaandoeningen, kinderziektes of andere 
 gezondheidsproblemen, het is wel belangrijk dat zij 
 problemen op dit terrein begrijpen, kunnen signaleren en met 
 die signalen iets kunnen doen.
• Kennis en kunde kunnen toepassen met betrekking tot het 
 werken voor en met specifieke leeftijdsgroepen. Werken met 
 jonge kinderen of adolescenten is een vak op zichzelf.

Samenvattend is mijn stelling dus dat sociaal werk in het 
bijzonder nodig is in het geval situaties als gecompliceerd 
worden ervaren of gepercipieerd door de directbetrokkenen en/
of de sociaal werkers (ervan uitgaande dat zij zelf wel adequaat 
zijn opgeleid). Complexe situaties zijn aan de orde van de dag. 
Het verhogen van de competenties die nodig zijn om daarmee 
effectief om te gaan, wordt in het algemeen gerealiseerd door 
onderwijs of aanvullende trainingen, - dus in leerarrangementen 
die niet specifiek als sociaal werk (hoeven te) worden 
gepositioneerd. Voor het verhoogde competentieniveau van de 
bevolking met betrekking tot reguliere scheidingen hebben de 
Margriet en de Libelle zeer waarschijnlijk een veel belangrijker 
bijdrage geleverd dan maatschappelijk werkers. Sociaal werk 
is echter in het geding als er moeilijkheden zijn in het sociaal 
functioneren en het samenleven die door de directbetrokkenen 
als (te) gecompliceerd worden ervaren, en waarvan zij (of 
anderen doen dat voor hen) denken dat ze daarvoor, op dat 
moment of in die levensfase, zelf geen oplossing hebben. 
Althans, even niet op eigen kracht, zonder een zetje in de goede 
richting, en zo nodig met aanpassingen in hun directe omgeving 
of leefomstandigheden.

Tot slot
Het is altijd interessanter te verduidelijken wat sociaal werkers doen dan te definiëren wat sociaal werk is. Net zoals de reflectie op 
het samenleven interessanter is dan de reflectie op ‘het eigene van het sociale’. Meer in het algemeen is het bij de beschrijving van 
sociaal werk en het samenleven belangrijk om werkwoordsvormen te gebruiken. Sociaal werk is immers een uitvoerend beroep 
waarin het handelen centraal staat.

Het lectoraat van lector dr. Jaap van der Stel houdt 
zich bezig met onderzoek en kennisontwikkeling  
op het gebied van de psychische gezondheidszorg 
en verschillende vormen van herstel.
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