
Blok, Willem. Inleiding Social Work. Vanuit internationaal perspectief. 
Baarn: HBuitgevers, 2009, 128 p. € 16,- ISBN 9789055745944 
 
Vanuit een internationaal perspectief een inleiding geven in het Social Work is 
belangrijk in een wereld die steeds mondialer wordt. Mede vanuit zijn eigen 
internationale werkervaringen, gaat Willem Blok op zoek naar het 
gemeenschappelijke en basale in het Social Work beroep, dat in veel landen ter 
wereld reeds een lange voorgeschiedenis kent. Langs die weg wil hij de lezer 
vertrouwd maken met het denken en handelen van de social worker, met de 
maatschappelijke context waarin dit plaatsvindt en met de ontwikkelingen die zich 
rond het door hem breed gedefinieerde werkveld voltrekken. Voorwaar een hele 
opdracht voor een boek met ruim 100 tekstpagina’s. 
 
Op basis van kerndocumenten van de International Federation of Social Worker en 
de International Association of Schools of Social Work beschrijft de auteur in 
hoofdstuk 1 op korte en heldere wijze de bestaande, internationaal gedeelde visie 
op Social Work: waar richt het werk zich op, welke normen en waarden worden 
daarbij in acht genomen, waaraan dient de opleiding te voldoen en van welke soort 
kennis wordt gebruik gemaakt. In de volgende hoofdstukken worden deze aspecten 
verder uitgewerkt. Onder de titel overleven gaat de auteur in hoofdstuk 2 in op 
kennisbestanden over gedrag en maatschappij die belangrijk zijn voor het beroep 
dat zich richt op de wisselwerking tussen het individu en zijn maatschappelijke 
omgeving. Naast bespreking van de behoeften- en motivatietheorie van o.a. 
Maslow, het holistisch interactionistisch denken van Magnusson en het ecologisch 
systeemmodel van Bronfenbrenner, construeert hij een eigen benaderingswijze die 
hij als basaal zou willen laten gelden voor Social Work en voor andere 
hulpverlenende beroepen in zorg en welzijn. 
Het actief ontwikkelen en veranderen staan centraal in hoofdstuk 3. Vanuit een 
breed overzicht in de veranderkundige theorievorming, waarin hij ook de 
organisatieverandering als onderdeel meeneemt, komt hij tot een pleidooi voor een 
integratieve benadering van sociale interventie. Het zelfreguleringsmodel van 
Donkers neemt hij hierbij als uitgangspunt. In kort bestek vat hij deze integratieve 
benadering to the point samen en verbindt haar met het holistisch interactionisme 
van Magnusson. In hoofdstuk 4 gaat de auteur concreet in op taken, rollen en 
handelingsrepertoire van de werker. Hoofdstuk 5 bevat een meer sociologische 
beschouwing van de maatschappelijke positie en functies van Social Work als 
onderdeel van de sociale infrastructuur van onze samenleving. De auteur schrijft 
het Social Work een cruciale rol toe in het democratische functioneren van de 
samenleving vanwege haar participatie- en integratiebevorderend karakter. In elke 
fase van het cyclische democratische besluitvormingsproces positioneert hij het 
Social Work als een belangrijk instrument van met name het lokaal sociaal beleid. 
Hoofdstuk 6 eindigt met een kritische beschouwing over de ontwikkeling en 
toekomst van het Social Work. Na een korte historische schets gaat hij in op het 
globaliseringsproces en de consequenties hiervan voor het hedendaagse sociaal 



beleid. Hij sluit af met een kritische beschouwing van het neoliberaal sociaal beleid 
met zijn nadruk op marktwerking en bedrijfsmatig werken. 
 
De brede maatschappelijke, internationale en kritische oriëntering zijn ongetwijfeld 
sterke kanten van dit boek. De relatie tussen Social Work en ontwikkelingen in 
wetenschap en samenleving staat centraal. De auteur zet in op bevordering van 
actief burgerschap en versterking van het democratische functioneren. Hij doet dit 
vanuit een brede, integratieve benadering van Social Work. In kort bestek passeren 
talrijke kernpunten uit de ‘body of knowledge’ van het vakgebied. Positief is, dat 
het hier niet slechts gaat om een encyclopedische opsomming van inzichten. Er 
worden steeds ook pogingen ondernomen om meer samenhang en integratie te 
bewerkstelligen in het sterk versnipperde kennisbestand.  
Een kritische noot betreft wel de uitwerking en onderbouwing van deze opdracht. 
Veel theorieën, concepten en thema’s komen aan de orde, zonder dat ze met elkaar 
in verband worden gebracht. Het lijkt dan soms toch weer een lappen deken te 
worden. Denk bijvoorbeeld aan de onbereflecteerde relaties tussen de 
behoeftenhiërarchie van Maslow, de planned-change-theorie van Lewin., de 
organisatieveranderingsbenadering van Cozijnsen en Vrakking, de 
presentiebenadering van Baart en de zelfreguleringstheorie van Donkers. Wel wil ik 
hierbij aantekenen, dat ik de keuzes die de auteur maakt intuïtief vaak treffend vind. 
Ik denk bijvoorbeeld aan zijn pleidooi voor een holistische 
werkelijkheidsbenadering en zijn constante aandacht voor een evenwichtige 
verhouding tussen subject(denken) en object(denken) in de verhouding tussen 
individu en maatschappij. Dat siert het boek en maakt het inspirerend. De keuzes 
getuigen van veel praktische wijsheid en van een brede kennis van het werkveld. Er 
komen ontegenzeglijk veel gezichtspunten naar voren die belangrijk en interessant 
zijn voor (aankomende) professionals in het brede veld van de sociale interventie. 
Ik wil dit boek dan ook zeker aanbevelen als een goede inleiding in het Social 
Work. Aan het woord is een didactisch onderlegde auteur met kennis van zaken. 
Het boek biedt een brede, relativerende kijk, met aandacht voor de kern van het 
beroep. Docenten zou ik als advies willen meegeven om de lees- en leeropdrachten 
aan cursisten vooral toe te spitsen op het leggen van samenhangen tussen de 
gepresenteerde thema’s en concepten. 
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