
Voorwoord

Wilma van der Vaart en Wim Joosen hebben met dit manuscript een prestatie van 
formaat neergezet. Naast hun drukke werkzaamheden als trainers en implementa-
tiebegeleiders bij Traverse en andere organisaties voor maatschappelijk werk, hebben 
ze de tijd gevonden om een boek te schrijven over de praktische toepassing van het 
oplossingsgericht werken in een organisatie voor Algemeen Maatschappelijk Werk.

Nuttig, omdat er nog veel te weinig literatuur vanuit de praktijk is over het 
oplossingsgericht werken in de eerste lijn. De vele voorbeelden en gespreksfrag-
menten uit dit boek zijn uitgebreider dan volgens mij tot nu toe verschenen is in de 
Nederlandse literatuur.

Met name nieuw voor het maatschappelijk werk is de toepassing van de vier 
competenties (sturen, trainen, instrueren en helpen) uit het Four solution focused 
competencies model (4-SFC) van Visscher en Schlundt Bodien, ontworpen voor 
oplossingsgericht management. Hiermee wordt meteen duidelijk dat maatschappelijk 
werk verder gaat dan helpen en zich ook begeeft op het vlak van werken met ‘drang’ in 
opdracht van bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg of het Veiligheidshuis. Van der Vaart en 
Joosen weten heel goed aan te geven hoe de werker oplossingsgericht en tegelijkertijd 
met enige mate van drang kan werken, juist door zich te realiseren binnen welke 
competentie van het 4-SFC model wordt gewerkt. Een zeer belangrijke bijdrage 
denk ik aan de literatuur ten behoeve van maatschappelijk werkers in bijvoorbeeld 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) dat in het kader van de ‘kanteling’ van de 
Jeugdzorg steeds meer met risicovolle situaties uit de voeten moet kunnen.

In het deel over de praktijk nemen Van der Vaart en Joosen zogezegd de ‘Big 
Four’ onder de loupe van het maatschappelijk werk: werken met cliënten met de-
pressieve klachten; schuldhulpverlening; ouderschapsbegeleiding na echtscheiding; 
kindermishandeling en huiselijk geweld. Fantastisch dat deze vier onderwerpen voor 
het eerst zo uitgebreid worden toegelicht aan de hand van het door Van der Vaart 
en Joosen ontwikkelde ‘cirkels van empowerment model’. Hiermee wordt voor de 
lezer procesmatig stap voor stap toegelicht hoe oplossingsgericht te blijven werken 
tijdens deze (soms) zware casussen. Zij geven vele voorbeelden van hoe eventuele 
hobbels te overwinnen.

Ik heb mijzelf natuurlijk de ‘nuttigheidsvraag’ gesteld als goed gedrild oplos-
singsgericht trainer (wat vond je het meest nuttig aan …), na de lezing van deze 
hoofdstukken. Ik denk dat het antwoord op die vraag moet zijn: de vele korte 
gespreksfragmenten, met name die waarbij een of meer openingszinnen worden 
voorgesteld. Als er iets belangrijks is in situaties van helpen en sturen met enige 
drang, dan is dat het paraat hebben van enkele goede openingszinnen, die niet 
onnodig weerstand opwekken, maar toch de ernst van de situatie bevestigen. En 
juist die fraai geformuleerde voorbeeldzinnen zijn in overvloed te vinden in de 
praktijkhoofdstukken.
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Samengevat een zeer bruikbaar boek voor werkers uit de eerste (en tweede) lijn 
van de psychosociale hulpverlening.

Het boek is ontsproten uit de langdurige ervaring van de auteurs met een 
implementatieproces bij een Maatschappelijk werk-organisatie. Een reis op zich 
waarover in dit boek slechts een tipje van de sluier wordt opgelicht, terwijl ik 
vermoed dat de belevenissen van de auteurs bij die ontwikkeling een boek op zich 
waard zijn. Dat smaakt naar meer dus. Misschien een idee voor een tweede boek 
over het installeren van één visie en het begeleiden van de implementatie daarvan 
bij organisaties in de eerste lijn?

Ik ben er van overtuigd dat werkers, die in de praktijk het betreffende hoofd-
stuk doornemen alvorens ze een cliënt gaan spreken over één van de ‘Big Four’-
onderwerpen, veel aan dit boek zullen hebben.

Eric Sulkers, kinderarts en vertrouwensarts, Zeeland.
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