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INLEIDING
Angerenstein Welzijn is een complete serie leermiddelen voor de kwalificatiedossiers
van Welzijn en is geschikt voor de volgende kwalificatiedossiers:
•
Maatschappelijke zorg
•
Pedagogisch werk
•
Sociaal werk.
Angerenstein Welzijn bestaat in de kern uit boeken met theorie. De boeken van
Angerenstein Welzijn kennen de volgende opbouw:
Opbouw boeken Angerenstein Welzijn
Profielboeken
Basisprofielboeken
Generieke boeken

Dit boek is een van de drie generieke boeken. De theorie bestaat uit drie onderdelen:
1.
basistheorie
2.
kritische beroepssituatie
3.
verdiepingstheorie.
Basistheorie
De basistheorie bevat informatie die relevant is voor alle welzijnsmedewerkers. De
theorie wordt verlevendigd met voorbeelden uit het welzijnswerkveld. Belangrijke
begrippen worden uitgelegd in de tekst en aangeduid met een paarse kleur.
Kritische beroepssituatie (KBS)
In de KBS word je geconfronteerd met een probleemstelling of dilemma waarbij je
niet kunt terugvallen op routinematig handelen.

Verdiepingstheorie
Elk thema heeft een verdiepende paragraaf waar het thema verder wordt uitgediept.
Daarnaast kent Angerenstein Welzijn enkele online-aanvullingen:
• verwerkingsopdrachten
• uitdagingen.
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.
Daarna kun je aan de slag!
Verwerkingsopdrachten
Bij ieder thema horen enkele verwerkingsopdrachten. Deze opdrachten helpen je
de informatie uit de theorie te verwerken.
Uitdagingen
Tijdens de uitdaging werk je met meerdere studenten aan een grote opdracht waarbij
een beroep gedaan wordt op jouw samenwerkingsvaardigheden en jouw creativiteit.
De uitdaging levert altijd een product op dat wordt beoordeeld.
Veel plezier en succes met het werken met Angerenstein Welzijn!
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T H E M A

01
TERUGBLIK OP ZORG EN WELZIJN

Sommigen richten zich alleen op de toekomst. Anderen kijken bewust om naar het
verleden. Het helpt ze om fouten niet opnieuw te maken en goede ervaringen mee
te nemen. Kijken naar de geschiedenis geeft je ook inzicht in de situatie van vandaag.
Geschiedenis is een opeenvolging van gebeurtenissen die je niet los kunt zien van
het nu.
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THEMA 1

TERUGBLIK OP ZORG EN WELZIJN

1.1

Maatschappelijke ontwikkelingen

Een aantal ontwikkelingen had in de loop van de tijd grote invloed op de werkvelden
en doelgroepen in zorg en welzijn. Voor zover relevant zijn dit de belangrijkste in
de afgelopen eeuw:
• industrialisering
• democratisering
• participatiesamenleving.

1.1.1

Industrialisering

Aan het begin van de vorige eeuw drukte de industrialisering een grote stempel op
onze samenleving. Industrialisering wil zeggen dat het door de komst van
machines mogelijk werd op grote schaal te produceren. Om het werken in een
fabriek aantrekkelijk te maken, bouwden de eigenaren huizen bij de fabriek. Kleine
huisjes voor de arbeiders, iets verder weg de middelgrote huizen voor de chefs en
villa's in de bossen voor de directie. Met een school, kerk, dokter, bakker en slager
ontstonden zo kleinschalige leefgemeenschappen. Die structuur is tot op de dag
van vandaag nog duidelijk te zien in steden waar vroeger veel industrie was. De
samenleving was duidelijk: arbeidersklasse, middenklasse, hogere klasse.

Leefomstandigheden
De leefomstandigheden waren verre van ideaal. Werkweken van zes dagen, tien
uur per dag, waren heel gewoon. Net zoals het normaal was dat kinderen vaak
verzuimden van school, omdat ze mee moesten werken in de fabriek of op de
boerderij van hun ouders. De vrouwen hadden een dagtaak aan het huishouden en
de opvoeding van vaak veel kinderen. In de arme arbeiderswijken ontstonden sociale
problemen die vandaag de dag nog steeds voorkomen. Denk aan alcoholverslaving,
schulden en geweld.
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1.1.2

TERUGBLIK OP ZORG EN WELZIJN

Democratisering

Wellicht de meest revolutionaire verandering is de democratiseringsbeweging, die
in de jaren zestig begon. Democratisering wil zeggen dat burgers meer inspraak
en medezeggenschap willen over zaken die hen aangaan. Burgers waren de
bemoeienis van overheid en kerken zat. Ook wilden ze meer grip op hun eigen leven.
Provo’s en hippies creëerden een subcultuur met eigen normen en waarden. Het
was de tijd van de seksuele revolutie, kleinere klassenverschillen en feminisme.
Met de democratisering verdwenen de laatste restjes van de zuilen. Ook zette de
eerder in gang gezette secularisering door: de kerken kregen steeds minder
invloed.

1.1.3

Participatiesamenleving

Tot de tweede helft van de vorige eeuw faciliteerde de overheid veel
maatschappelijke voorzieningen. Dit noem je de verzorgingsstaat. Veel bedrijven
waren in handen van de overheid. Denk aan openbaar vervoer,
energiemaatschappijen, post, telefoon en giro (overheidsbank). Daarnaast financierde
de overheid – direct of via subsidies – gezondheidszorg, sociaal en cultureel werk
en sociale voorzieningen. In 1956 werd de AOW ingevoerd en in 1965 de Algemene
Bijstandswet, die voor iedereen een minimum inkomen garandeerde. In de jaren
tachtig begon de afbouw van de verzorgingsstaat, onder meer door de stijgende
kosten. Maar ook door de overtuiging dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid
moeten nemen en elkaar moeten helpen – zo ontstond de

participatiesamenleving.
Afbouwen verzorgingsstaat
Sinds de jaren tachtig nam de overheid maatregelen om het principe van de
verzorgingsstaat af te bouwen:
• privatiseren van het ziekenfonds (nu: zorgverzekeraars)
• afbouwen of versoberen van subsidies, regelingen en toelagen voor studie en
onderwijs, welzijn en cultuur
• versoberen van WAO en bijstand
• maatregelen voor oudere werknemers: verschuiven van de pensioengerechtigde
leeftijd naar 67 jaar
• sinds 2015 het overhevelen van zorgtaken en budgetten naar gemeenten en
zorgverzekeraars (langdurende zorg), inclusief bezuinigingsmaatregel.
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TERUGBLIK OP ZORG EN WELZIJN

1.2

Ontwikkelingen in de zorg

Je kunt de ontwikkelingen in de zorg bekijken vanuit vier sectoren:
•
•
•
•

algemene ziekenhuizen
psychiatrie
verstandelijke beperkingen
ouderen.

1.2.1

Algemene ziekenhuizen

Algemene ziekenhuizen voor lichamelijke ziektes bestaan al eeuwen. Meestal
opgezet en beheerd door religieuzen. Aan het begin van de vorige eeuw heetten
ziekenhuizen gasthuizen. Daarna ziekenhuis en de laatste tijd ook medisch centrum.
Er waren en zijn nog steeds categorale ziekenhuizen. Dit zijn ziekenhuizen
voor patiënten met specifieke aandoeningen. Denk aan een oogziekenhuis, een
brandwondencentrum en vroeger sanatoria voor longziektes. Als afspiegeling van
de samenleving konden patiënten kiezen (als ze geld hadden) voor verpleging in
de eerste, tweede of derde klasse. Dit onderscheid bestaat niet meer.

Zieke kinderen
Sinds de negentiende eeuw zijn er vier gespecialiseerde kinderziekenhuizen in
Nederland. Die zijn opgegaan in universitaire medische centra, elk met een grote,
gespecialiseerde kinderkliniek. Algemene ziekenhuizen hadden en hebben een
kinderafdeling. Daar werken gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Het
probleem was dat de kinderen vaak gezien werden als kleine volwassene. Daarin
kwam in de jaren zeventig verandering. Ook in gewone ziekenhuizen kregen
kinderen steeds meer de zorg en begeleiding die afgestemd was op hun leeftijd en
beperkingen door de ziekte.
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Door de specifieke aandacht voor zieke kinderen kregen ook
welzijnswerkers een baan in het ziekenhuis. Pedagogisch medewerkers
en gespecialiseerde activiteitenbegeleiders zorgen er voor zinvolle
tijdsbesteding. Ze begeleiden de kinderen ook bij onderzoeken en
behandelingen. Ook was er veel aandacht voor het onderwijs aan zieke
kinderen, thuis of in het ziekenhuis. Nog steeds zijn er stichtingen die
dit onderwijs verzorgen.

1.2.2

Psychiatrie

Mensen met een psychiatrische ziekte werden tot de jaren zeventig opgenomen in
instellingen, uit het zicht van de samenleving. Ooit heetten deze instellingen dolhuis.
Daarna krankzinnigengesticht, in de volksmond gekkenhuis. Dit was in dezelfde
tijd waarin ziekenhuizen gasthuis heetten. Het zegt alles over hoe men toen dacht
over mensen met een psychische ziekte. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde
de naam in psychiatrische instelling. Nog wat later heette het psychiatrisch
ziekenhuis of psychiatrisch centrum. Deze naam draagt de instelling nu nog.

Mensen met een psychiatrische ziekte werden tot de jaren zeventig opgenomen
in instellingen.
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Andere inzichten
In de jaren zestig – de tijd van de democratisering en nieuwe normen en waarden
– begon ook de discussie in de psychiatrie over de kwaliteit van zorg. Tot dat moment
leefden patiënten in groepen op een afdeling en sliepen op slaapzalen. Ze brachten
de dag door in een stoel, vaak in duffe kleding van de instelling, versuft door
medicijnen. Voor anderen was er arbeidstherapie, waarbij het accent meer lag op
werk dan op therapie. Nieuwe medicijnen, therapieën en inzichten hebben
geresulteerd in een menswaardiger bestaan. Grote afdelingen werden opgesplitst
in kleinere groepen. Uiteindelijk leidden de nieuwe inzichten aan het eind van de
vorige eeuw tot kleinschalige woonvormen:

beschut wonen: kleine woningen op het instellingsterrein
• beschermd wonen: met een groepje in een woning in dorp of stadswijk
• begeleid wonen: zelfstandig wonen met ondersteuning.
•

Reorganisatie geestelijke gezondheidszorg
Aan het eind van de vorige eeuw werd de geestelijke gezondheidszorg
gereorganiseerd. Er waren fusies tussen psychiatrische centra. Veel regionale
instituten voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (Riagg) en instellingen voor
beschermd wonen (Ribw) vormden – samen met de psychiatrische centra – één
grote regionale ggz-organisatie.

Gedwongen opnames en zorgmijders
Tot 1994 was het erg eenvoudig om iemand gedwongen te laten opnemen op de
gesloten afdeling van een psychiatrisch centrum. Daarom was het goed dat in 1994
de Wet Buitengewone Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) in werking
trad. Zoals vaker heeft ook deze wet een keerzijde. Nu gedwongen opname veel
moeilijker is, zijn er mensen met een psychiatrisch ziektebeeld die een gevaar zijn
voor zichzelf en hun omgeving. Door de aard van hun ziekte hebben deze mensen
geen inzicht in hun eigen ziektebeeld en gedrag. Zulke mensen noem je

zorgmijders: mensen die psychische hulp nodig hebben, maar daar niet aan
willen meewerken. Een vorm van ketenzorg en het aanstellen van één behandelend
of begeleidend regisseur, moeten voorkomen dat de zorgmijders niet in de
anonimiteit verdwijnen.
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Verstandelijke beperkingen

De ontwikkelingen bij mensen met een verstandelijke beperking zijn vergelijkbaar
met die in de psychiatrie. Ze werden lange tijd gehuisvest (lees: opgeborgen) in
instellingen die in de bossen verscholen lagen. Aanvankelijk heetten ze
idiotengesticht, later zwakzinnigengesticht en zwakzinnigeninrichting. Ook waren
er psychiatrische centra met aparte afdelingen voor zwakzinnigen. Er waren drie
gradaties: idioot, imbeciel en debiel. Zwakzinnigheid werd gezien als een medisch
probleem. Met als gevolg dat de aandacht uitging naar de beperkingen, niet naar
de mogelijkheden. Medisch gezien was zwakzinnigheid immers een ongeneeslijke
ziekte.

Nieuwe inzichten vanaf de jaren zestig
Net als in de psychiatrie ontstonden in de jaren zestig nieuwe inzichten in
behandeling en begeleiding. Mensen met een verstandelijke beperking werden niet
meer gezien als een medisch probleem. Er kwam ruimte voor
gedragswetenschappers. Het accent kwam te liggen op de mogelijkheden je te
ontwikkelen, gedragsverandering en een menswaardig bestaan midden in de
samenleving. Zo ontstonden ook voor mensen met een verstandelijke beperking
nieuwe, kleinschalige vormen van wonen: beschut wonen op het terrein van een
instelling, beschermd of begeleid wonen in een wijk. De begeleiding veranderde in
ondersteuning – bij de woonvormen en thuis als de cliënt nog bij zijn ouders woont.
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