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Inleiding 
  
De uitdagingen en effecten van sociaal beleid vormen een belangrijk 
onderzoeksonderwerp voor de sociale wetenschappen. Veel auteurs focussen op 
de sociale problemen waar het beleid zich in de toekomst naar moet richten. 
Voorbeelden hiervan zijn studies over de gevolgen van een toenemende 
vergrijzing op de sociale zekerheid (Cantillon, 1999; Pacolet, 2005). Andere 
studies nemen de effecten van bepaalde beleidsmaatregelen onder de loep en 
bekijken waar deze tekortkomen (De Lathouwer, e.a. 2005; Breda, e.a. 2005). 
 
Hoewel deze onderzoeken een duidelijke meerwaarde betekenen voor het 
invoeren en aanpassen van bepaalde beleidsmaatregelen, gaan bovenstaande 
auteurs telkens aan het gegeven voorbij dat beleid wordt “uitgevoerd” en dat de 
zogenaamde “uitvoerders” een zekere invloed kunnen uitoefenen op de 
uiteindelijke “outcome” van een beleidsmaatregel (Lipsky, 1980; Hasenfeld, 
2000). Uit bevindingen van Lipsky (1980) en recentere conclusies van 
Hasenfeld (2000) blijkt namelijk dat ongeacht het aantal regels of procedures 
men vanuit de organisatie ontwikkelt om het handelen van de maatschappelijk 
werker te sturen, deze laatste uitvoerende organisatiepartij nog steeds over een 
eigen interpretatiemarge kan beschikken (zie ook: Driessens, 2003; Luyten, 
1993; Hermans, e.a. 1999). Of zoals Knegt (1987:124) het formuleert: ”Rules 
are important but they are formulated behind the desk; their significance takes 
shape in their application to the complex reality the bureau has to deal with”. 
Uitvoerende ambtenaren beschikken namelijk over de nodige discretionaire 
macht (Lipsky, 1980) waardoor ze een eigen interpretatie geven aan hun 
opdracht: het uitvoeren van de wetten, voorschriften en regels die bepaald 
worden door de organisatie. 
 
Deze bijdrage focust op de uitvoerende maatschappelijk werkers binnen een 
OCMW en gaat op zoek naar de wijze waarop maatschappelijk werkers vorm 
geven aan de uitvoering van de leefloonwet. De onderzoeksvraag is de 
volgende: Treffen we verschillen aan in de manier waarop maatschappelijk 
werkers1 binnen drie OCMW’s hun opdracht wat betreft de leefloonwet tot 
uitvoering brengen? 
 
In een eerste deel behandelen we de bestaande literatuur over de positie van de 
hulpverlener binnen de hulpverleningsorganisatie en ontwikkelen we een 
theoretisch kader dat ons toelaat om te analyseren op welke manier 
hulpverleners omgaan met de eisen vanuit de organisationele omgeving. 
Vervolgens beschrijven we de methode en onderzoeksopzet. In een derde deel 

                                                 
1  Als we in volgende paragrafen verwijzen naar “de hulpverlener” bedoelen we in deze paper steeds “de   

maatschappelijk werker”.  
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volgt de uitgeschreven analyse. De belangrijkste bevindingen schrijven we neer 
in het besluit. 
 

1. Institutionele omkadering 
 
Het organisatiesociologisch paradigma van het institutionalisme biedt een 
belangrijk sociologisch uitgangspunt om te analyseren hoe de uitvoering van 
sociaal beleid op het niveau van de maatschappelijk werker tot stand komt. 
Grondleggers van het institutionele paradigma zoals Dimaggio en Powell (1983) 
stellen dat organisaties vooral worden gestructureerd door hun institutionele 
context, gedefinieerd als dominante waarden die door het geheel van wetten, 
regels en classificaties worden opgelegd door de staat of worden doorgegeven 
via andere organisaties (zie ook: Hasenfeld, 1992; 2000). Deze auteurs leggen 
de nadruk op het normerende aspect van instituties en stellen dat er een zekere 
mate van homogeniteit tussen verschillende organisaties bewerkstelligd wordt 
als ze zich conformeren met eenzelfde institutionele context. Een belangrijke 
kritiek op het institutionalisme is echter dat deze auteurs geen rekening houden 
met de wisselwerking tussen institutie en actor (de organisatie). De mate waarin 
instituties een homogeniserend effect hebben op organisaties is namelijk 
afhankelijk van de mate waarin deze instituties worden geaccepteerd door de 
collectiviteit (Barley en Tolbert, 1997; Hasenfeld, 1992; 2000). Zo benadrukken 
Barley en Tolbert (1997) het belang van een benadering die er rekening mee 
houdt dat organisaties van elkaar verschillen wat betreft de manier waarop 
instituties worden gedeeld of ingevuld. 
 
In de lijn van deze kritiek stelt Hasenfeld (2000) dat instituties met betrekking 
tot de sociale waarde van de cliënten van hulpverleningsorganisaties op vier 
niveau’s kunnen worden bepaald en beïnvloed. Het eerste niveau bestaat uit 
politieke belangengroepen en elites die de beleidsmaatregelen ontwikkelen die 
het sociale beleid vormgeven. Op het tweede niveau staat het lokale 
beleidsniveau dat gekenmerkt wordt door verschillende welzijns- of 
armoedeplannen. Vervolgens stelt Hasenfeld (2000) dat op het niveau van de 
organisatie methodieken en procedures ontwikkeld worden die waardeoordelen 
over cliënten kunnen introduceren en hierdoor een invloed hebben op de 
uitvoering van een beleidsmaatregel geïntroduceerd door de hogere niveaus (zie 
ook: Hermans, 2005). Het vierde en laatste niveau betreft de uitvoerende 
maatschappelijk werkers. Volgens Hasenfeld (2000) oefent ook dit laatste 
niveau een belangrijke invloed uit op de instituties en morele systemen van de 
hogere niveaus. Doordat ze in rechtstreeks contact staan met de eigenlijke 
doelgroep, is de uitvoering van beleid afhankelijk van de manier waarop de 
maatschappelijk werkers de regels van de organisatie interpreteren en toepassen 
op de probleemsituatie van de cliënt (zie ook: Lipsky, 1980). Of in de woorden 
van Hasenfeld: “No matter how many rules the organisation promulgates, it is 
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left to the line staff to gather and interpret the information about their clients” 
(Hasenfeld, 2000).  
 
Deze conclusies van Hasenfeld tonen aan dat de verschillende hiërarchische 
beleidsniveaus elk een eigen invloed kunnen uitoefenen op de “outcome” van 
een beleidsmaatregel ontwikkeld op de hogere niveau’s. In deze bijdrage staat 
het laatste niveau, namelijk dat van de individuele, uitvoerende maatschappelijk 
werker centraal.  
 

1.1. De maatschappelijk werker tussen cliënt en organisatie 
 
Hulpverleningsorganisaties stellen net als alle andere organisaties doelen voorop 
en gebruiken bepaalde grondstoffen vanuit de omgeving om een product te 
bekomen (Hasenfeld, 1983). Deze “grondstoffen” van 
hulpverleningsorganisaties bestaan uit de cliënten die gebruik willen maken van 
de dienstverlening van de organisatie. Het product van de organisatie is het 
verdedigen van het welzijn van de cliënten. Hulpverleningsorganisaties leggen 
de brug tussen de verzorgingstaat en zijn burgers en staan in voor de verdeling 
van inkomen, voeding, gezondheid, huisvesting en educatie (Hasenfeld, 1983). 
De organisatiepartij die verantwoordelijk is voor de verwezenlijking van dit 
“product” zijn de maatschappelijk werkers, of in de woorden van Lipsky (1980) 
de: “street-level bureaucrats”. Doordat hulpverleners de belangrijke opdracht 
hebben om regels, procedures en classificatieschema’s van de organisatie toe te 
passen op de complexe realiteit van de cliënt, beschikken ze over een bepaalde 
beslissingsmacht (Lipsky, 1980). Engbersen (1990) spreekt in dit opzicht over 
het informatiemonopolie van de maatschappelijk werker waarbij hij of zij 
informatie van cliënten bewerkt en verzamelt en deze doorgeeft aan de 
beslissende partij binnen de hulpverleningsorganisatie. We kunnen stellen dat 
hulpverleners zich in een positie bevinden tussen de specifieke noden, behoeften 
en kenmerken van de cliënt aan de ene en de eisen, voorwaarden en procedures 
van de organisatie aan de andere kant (Lipsky, 1980; Hermans, e.a. 1999; 
Driessens, 2003). Onderzoek naar de manier waarop hulpverleners omgaan met 
de eisen van de organisatie, moet met andere woorden dit spanningsveld in 
rekening brengen en analyseren hoe hulpverleners hiermee omgaan. Zo 
onderscheidt Driessens drie spanningsvelden als de hulpverlener een relatie 
uitbouwt met zijn of haar cliënt. 
 
Een eerste spanningsveld situeert zich tussen de controlerol en de 
vertrouwensrol van de hulpverlener (Driessens, 2003). Hoewel het aangaan van 
een vertrouwensrelatie een belangrijke basisvoorwaarde vormt om een sterk 
geïndividualiseerd hulpverleningstraject op maat uit te bouwen (zie ook: 
Perlman, 1971; Irvine, 1971; Van Regenmortel, 1997; Van der Laan, 1997) 
ervaren hulpverleners dat het vertrouwen van de cliënt wordt begrensd doordat 
men vanuit de organisatie een controletaak moet opnemen. Elke hulpverlener 
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moet namelijk naast de rol van vertrouwensman, ook de rol van inspecteur 
aannemen om misbruik en fraude vanwege de cliënt te vermijden (Burnam, 
1996; Driessens, 2003). 
Een tweede spanningsveld manifesteert zich als de hulpverlener de 
zelfstandigheid of autonomie van de cliënt tracht te bevorderen door het 
verzekeren van een continue begeleiding op lange termijn (Driessens, 2003). 
Hierdoor wordt de hulpvrager stap voor stap aangeleerd om op een zelfstandige 
wijze zijn of haar problemen aan te pakken. Deze procesgerichte methodiek 
staat echter haaks op de productgerichte filosofie van sommige 
hulpverleningsorganisaties die enkel zichtbare resultaten op korte termijn 
vooropstellen (zie ook: Van der Laan, 1997). 
Een laatste spanningsveld treedt op als de hulpverlener de reklasseringssituatie 
van de hulpvrager tracht te verbeteren door het doorbreken van het sociale 
isolement van de hulpvrager in armoede. Dit proces wordt echter vaak 
bemoeilijkt door de klasse- en culturele verschillen tussen hulpverlener en 
hulpvrager die leiden tot communicatiestoornissen en harde confrontaties binnen 
de hulpverleningsrelatie (Peeters, 1993; Driessens, 2003).  
Uit de invulling van deze spanningsvelden concluderen we dat de organisatie het 
handelen van de hulpverlener wil structureren door de controlerol van de 
maatschappelijk werker te benadrukken en een productgerichte dienstverlening 
met resultaten op korte termijn te stimuleren. Hierdoor worden hulpverleners 
belemmerd als ze via het opbouwen van een vertrouwensrelatie de 
zelfstandigheid en de reklasseringssituatie van de cliënt trachten te stimuleren.  
 
Verder onderscheidt Driessens (2003) een handelingstypologie waarmee ze 
analyseert hoe hulpverleners omgaan met bovenstaande spanningsvelden. Een 
eerste type zijn de ritualistische zorgverstrekkers en controleurs (Driessens, 
2003: 764). Deze hulpverleners zijn vooral gericht op doelmatigheid en 
onmiddellijke technische resultaten. Bij deze hulpverleners overheersen de 
systeemeisen (Driessens, 2003: 764) van de organisatie waarbij er wordt 
benadrukt dat een verantwoord gebruik van middelen moet bewaakt worden en 
dit tegenover de financierder, de maatschappij en de belastingbetaler (Driessens, 
2003:764).  Kunneman (1996) spreekt in dit verband van het broodroostermodel 
waarbij de probleemvraag van de hulpvrager sterk wordt herleid naar hetgeen de 
organisatie te bieden heeft (Burnam, 1996). 
Een tweede type zijn de redders en probleemoplossers (Driessens, 2003: 772). 
Deze hulpverleners werken vraaggericht,  hebben aandacht voor de individuele 
problemen van de hulpvrager en tonen inlevingsvermogen en betrokkenheid. Ze 
reageren vooral snel in crisissituaties en bieden oplossingen aan op maat van het 
probleem. Redders kunnen ook evolueren naar de rol van probleemoplossers als 
verwante hulpverleningsrol. Probleemoplossers gaan ook in gewone situaties 
zeer probleemoplossend werken. De hulpverleners staan steeds klaar om de 
hulpvrager de weg te wijzen en bepaalde zaakjes voor hem te regelen. De 
cliënten leren niet om autonoom hun problemen op te lossen en doen dus steeds 
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beroep op de hulpverlener om bepaalde zaken op te knappen (Driessens, 2003: 
773).  
Volgens Driessens (2003: 773) zijn een laatste type de begeleiders en 
bemiddelaars. Dit type hulpverlener tracht een brug te slaan tussen de 
samenleving en de armen. De begeleider is gericht op gedragsverandering. Op 
lange termijn willen deze hulpverleners bekomen dat de hulpvrager zelfstandig 
zijn of haar problemen kan oplossen. Bemiddelaars onderhandelen tussen de 
samenleving en de cliënt. Door structureel te werken willen ze de vastgelopen 
interactie tussen maatschappij en hulpvrager in armoede terug herstellen. Dit 
vraagt een langdurige en intensieve hulpverlening waar net als bij de begeleider 
het aanleren van zelfstandigheid en autonomie centraal staan (Driessens, 2003: 
773). Tijdens het uittekenen van het hulpverleningsproces hechten deze 
hulpverleners volgens Driessens (2003: 775) veel aandacht aan een 
vertrouwensrelatie. Een nabije gepersonaliseerde relatie waarbij beide partijen 
zich kwetsbaar opstellen en de hulpverlener zich als een gewoon mens kan 
positioneren, is het streefdoel van deze hulpverleners. 
 
De meerwaarde van bovenstaande typologie is de beschrijving van de 
verschillende keuzes van hulpverleners als ze de complexe problematiek van de 
arme hulpvrager trachten tegemoet te treden. Anders gezegd staat de studie van 
Driessens vooral stil bij de interactie tussen de hulpverlener en zijn of haar 
cliënt. Een belangrijke aanvulling is echter de manier waarop hulpverleners 
omgaan met de eisen van de organisationele realiteit. In volgende paragraaf 
staan we hier verder bij stil. 
 

1.2. Omgaan met de organisatie van onderop 
 

In deze paragraaf wordt er gefocust op de positie van de uitvoerende 
maatschappelijk werker binnen zijn of haar organisatie. In zijn bekende werk 
“Street-level bureaucracy, dilemmas of the individual in public services” stelt 
Lipsky (1980) dat de zogenaamde “street-level bureaucrats” of vrij vertaald de 
contactambtenaren (Hermans, e.a. 1999) over discretionaire macht kunnen 
beschikken en ze een eigen interpretatie kunnen geven aan de invulling van hun 
opdracht als maatschappelijk werker (zie ook: Buchbinder, e.a. 2004; Lipsky, 
1980; Van der Veen, 1990; Driessens, 2003).  
 
Volgens Lipsky (1980) en Van der Veen (1990) wordt deze discretionaire macht 
vooral bepaald door het feit dat hulpverleners de wetten en voorschriften 
vertalen naar de specifieke, soms zeer complexe cliëntsituaties, waardoor er een 
zekere mate van beslissingsbevoegdheid nodig is (zie ook: Lipsky, 1980; 
Luyten, 1993). Bovendien stelt Van der Veen (1990) dat sommige 
regelgevingen binnen de context van een hulpverleningsorganisatie vaag van 
inhoud zijn en worden gekenmerkt door tegenstrijdigheden. Vanuit deze situatie, 
waarbij werknemers binnen een organisatie vaststellen dat de bestaande regels 
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niet of moeilijk toepasbaar zijn op de alledaagse praktijk, ontstaan volgens 
Lammers (1993; 1997) en Von Grumbkow (1991) subculturen die aanvullingen 
formuleren op de waarden en normen vooropgesteld door de organisatie van 
bovenaf. Subculturen bestaan namelijk uit de organisatiepartijen van onderop 
die strategieën ontwikkelen waardoor de regels worden “aangepast” aan de 
dagelijkse praktijk. Lammers (1993, 1997) spreekt in dit opzicht over een 
conflict tussen de bovenpartijen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van 
de organisatie en de onderpartijen die de uitvoerende taken op zich nemen (ook: 
Lafayette, 1996). Volgens Van der Veen (1990) en Engbersen (1996) is vooral 
het conflict tussen de maatschappelijk werker die de gerechtigdheid van de 
hulpvrager onderzoekt en de beslissende organisatiepartij die al of niet beslist of 
de hulp wordt toegekend van groot belang. Toegespitst op het OCMW stelt 
Luyten (1993) vast dat er een machtsstrijd ontstaat tussen de uitvoerende 
maatschappelijk werkers en de raad voor maatschappelijk welzijn die als doel 
heeft het werk van de hulpverlener te toetsen aan de voorwaarden voor het 
verkrijgen van financiële steun. 
 
Een eerste typologie waarin de strategieën worden geanalyseerd die uitvoerende 
ambtenaren ontwikkelen als ze met de eisen van de organisatie omgaan, is die 
van Kagan (1978). In de lijn van de idee van Merton dat mensen verschillende 
strategieën ontwikkelen als ze geconfronteerd worden met een discrepantie 
tussen de beschikbare middelen en de cultureel aanvaarde doelen, maakt Kagan 
(1978) een onderscheid tussen vier verschillende manieren van regeltoepassing: 
de ‘judicial mode’, ’legalism’, ‘unauthorized discretion’ en ‘retreatism’. Deze 
typologie heeft als uitgangspunt de idee dat uitvoerende ambtenaren op 
verschillende wijze omgaan met de regels en de doelen van de organisatie. De 
rechterlijke wijze (Judicial model) wordt gedefinieerd als de regeltoepassing die 
zowel regels als doelen in acht neemt. Bij legalisme verwaarlozen de 
bureaucraten de doelen en klampen zich vast aan een strikte toepassing van de 
regels. Bij ongeoorloofde discretie (Unauthorized Discretion) verwaarlozen 
ambtenaren de regels om de doelen waar te maken. Retreatisten hebben geen 
oog voor zowel de regels als de doelen van de organisatie. De bevindingen van 
Kagan zijn echter te beperkt om toe te passen op de situatie van de hulpverlener. 
Een belangrijke reden hiervoor is dat het model van Kagan geen rekening houdt 
met het feit dat, vooral in hulpverleningsorganisaties, de doelstellingen en regels 
vaak onduidelijk en tegenstrijdig zijn (Engbersen, 1990; Driessens, 2003) .  
 
Een mogelijk antwoord hierop wordt geformuleerd door Knegt (1987). Knegt 
benadrukt dat de complexiteit van de cliëntsituatie ertoe bijdraagt dat regels hun 
draagkracht verliezen. Hierdoor ontwikkelen maatschappelijk werkers 
strategieën om de bureaucratische classificaties te verzoenen met de realiteit van 
de cliënt. In zijn studie over de toepassing van de Nederlandse Algemene 
Bijstandswet onderscheidt Knegt drie verschillende manieren van 
regeltoepassing: de officiële, de politieke en de pragmatische stijl. Een officiële 
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regeltoepassing wordt gekenmerkt door een geloof in strikte regeltoepassing en 
in de voordelen van een bureaucratische organisatievorm. De politieke stijl 
wordt toegeschreven aan de bureaucraten die de autoriteit van de beslissende 
macht respecteren, maar toch alle middelen inzetten om de autonomie te 
vergroten. Bij een pragmatische regeltoepassing probeert men te zoeken naar 
een oplossing tussen de regels die onvoldoende blijken te zijn om bepaalde 
cliëntproblemen op te lossen. De pragmatische bureaucraat interpreteert de regel 
in functie van de specifieke cliëntsituatie. Meer als Kagan benadrukt Knegt 
(1987) de onderhandelbaarheid en relativeerbaarheid van de regels.  
 
Tot deze conclusie komt ook Engbersen (1990) als hij een onderscheid maakt 
tussen de individualistische en de fatalistische cultuur van bijstandsverlening. 
Op het gebied van regeltoepassing beschouwen hulpverleners binnen een 
individualistische organisatiecultuur de regels als relativeerbaar in functie van 
de cliëntsituatie. Engbersen definieert dit als het individualiseringsprincipe. 
Deze hulpverleners maken een realistische inschatting van de kansen van de 
cliënt en evalueren op basis van deze afweging de haalbaarheid van een 
bepaalde beleidsmaatregel. Naast het relativeren van regels naar de situatie van 
de cliënt blijkt dat individualistische hulpverleners ook de nadruk leggen op het 
onderhandelbare karakter van regels. Volgens Engbersen zullen individualisten 
bepaalde informatie verzwijgen en extra informatie toevoegen over de sociale en 
medische omstandigheden van cliënten om de beslissende organisatiepartij te 
overtuigen van een bepaald advies.  
Binnen een fatalistische cultuur passen hulpverleners de regels strikt toe zonder 
rekening te houden met de specifieke cliëntsituatie. Deze hulpverleners 
minimaliseren het individualiseringsprincipe en gebruiken de regels om de 
unieke situatie van de cliënt te negeren. Voor deze hulpverleners primeert de 
gedocumenteerde werkelijkheid. De hulpvragers worden dus beschouwd als 
papieren personen die geconstrueerd worden door de talloze formulieren en 
uitkeringsbewijzen (Engbersen, 1990). Dit heeft tot gevolg dat de echte situatie 
van de hulpvrager voor een groot deel wordt genegeerd. De gedocumenteerde 
werkelijkheid stemt namelijk niet altijd overeen met de werkelijke situatie van 
de cliënten. Luyten (1993) noemt dit een controle op basis van de geattesteerde 
werkelijkheid. Ten tweede beschouwen fatalistische hulpverleners de regels niet 
als onderhandelbaar. Ze openen geen mogelijkheden maar begrenzen de 
speelruimte van de hulpverleners (Engbersen, 1990). 
 
 

1.3. Conclusie: constructie van een eigen onderzoeksbril 
 

Bovenstaande overzicht maakt duidelijk dat hulpverleners gepositioneerd zijn in 
een spanningsveld tussen de specifieke realiteit van de cliënt en de 
bureaucratische realiteit van de organisatie. Daar waar hulpverleners merken dat 
bepaalde regels of procedures van de organisatie moeilijk toepasbaar zijn op de 
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complexe situatie van de hulpvrager, ontwikkelen zij strategieën waardoor ze 
kunnen omgaan met deze situatie. Deze strategieën bestaan uit twee belangrijke 
componenten. Een eerste component is de relativeerbaarheid van regels. 
Sommige hulpverleners zullen namelijk bepaalde voorschriften of procedures 
laten aansluiten op de specifieke situatie van de cliënt. Een tweede component is 
de onderhandelbaarheid van regels. Tijdens de confrontatie met de beslissende 
organisatiepartij ontwikkelen bepaalde hulpverleners namelijk strategieën om 
hun advies of mening over de cliëntsituatie bij deze partij te verdedigen. 
 
Het feit dat hulpverleners strategieën ontwikkelen om af te rekenen met een 
spanningsveld tussen de bureaucratische realiteit van de organisatie en de unieke 
situatie van elke cliënt kunnen we definiëren als een situatie waarin 
hulpverleners met een tekort aan organisationele middelen de doelen van de 
cliënt proberen tegemoet te komen. Dit kunnen we verbinden met de theorie van 
Merton (1968) rond deviantie of afwijkend gedrag. De bevinding van Merton 
(1968) dat mensen bepaalde aanpassingsstrategieën ontwikkelen als ze met een 
situatie worden geconfronteerd waarbij ze met een tekort aan middelen de 
cultureel aanvaarde doelen trachten na te streven, vormt namelijk een 
belangrijke theoretische meerwaarde om de strategieën van maatschappelijk 
werkers te bestuderen. Merton onderscheidt vijf handelingspatronen: De 
conformisten, ritualisten, innoverenden, retreatisten en de rebellen: 
 
Tabel 1: Mertons typologie 

Institutioneel aanvaarde middelen Cultureel 
bepaalde 
doelstellingen 

Ja Nee Andere 

Ja Conformisme Innovatie  
Nee Ritualisme Retraitisme  
Andere   Rebellie 
Bron: Vranken & Hendrickx (1997: 234) 
 
Conformisten houden zich strikt aan de institutionele middelen en trachten op 
deze manier de heersende culturele doelen waar te maken. Ritualisten reduceren 
de bestaande culturele doelen en houden zich strikt aan de institutionele 
middelen. Ritualisten leggen zich neer bij het feit dat ze de maatschappelijke 
doelen niet kunnen nastreven en reduceren het heersende culturele model. Ze 
verschuilen zich als het ware achter de institutionele middelen. Innoverenden 
willen de culturele doelen waarmaken, maar verwerpen de bestaande 
institutionele middelen. Ze vertonen vernieuwend gedrag omdat ze de cultureel 
aanvaarde doelen nastreven door naar nieuwe wegen en middelen te zoeken. 
Terugtrekkenden verwerpen zowel de doelen als middelen en worden 
gekenmerkt door een passief terugtrekgedrag. Rebellen verwerpen zowel 
middelen als doelen. Ze tonen een uitgesproken verzet tegen de heersende 
maatstaven en stellen er nieuwe voor in de plaats. 
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Hoewel Merton’s welbekende typologie een belangrijke toepassing vindt in de 
studie naar afwijkend of deviant gedrag kan zijn theorie ook toegepast worden 
op andere domeinen van de sociologie (zie: Vranken & Hendrickx, 2004; 2000). 
De bevindingen van Merton kunnen namelijk gebruikt worden om het handelen 
van maatschappelijk werkers te analyseren als ze met behulp van ontoereikende 
organisationele middelen de complexe realiteit van de cliënt tegemoet moeten 
treden.  
 
Op basis van bovenstaande conclusie kunnen we de onderzoeksvraag van deze 
paper verder specificeren naar: Ontwikkelen hulpverleners bepaalde 
handelingspatronen met betrekking tot de relativeerbaarheid en 
onderhandelbaarheid van regels als ze de voorschriften en procedures van de 
organisatie trachten toe te passen op de specifieke situatie van de cliënt? 
 
De typologie van Merton gebruiken we als uitgangspunt voor ons empirisch 
onderzoek waarbij we bovenstaande onderzoeksvraag trachten te beantwoorden. 
Vooraleer we echter ingaan op de methode en de resultaten, bekijken we de 
structuur van het OCMW en de wet op het leefloon. 
 

1.4. OCMW en de wet op het leefloon 
 
Elk OCMW wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
waarvan de leden verkozen worden door de gemeenteraadsleden. De Raad regelt 
alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort. Hiertoe behoren de 
beslissingen over de toekenning van elke vorm van individuele steun en 
dienstverlening. Deze beslissingen gebeuren op basis van de individueel dossiers 
voorbereid door de maatschappelijk werker. De Raad is ook verantwoordelijk 
voor het oprichten van het Vast Bureau en de Bijzondere Comités. De 
Bijzondere Comités zijn verantwoordelijk voor de verschillende bevoegdheden 
van het OCMW2. Eén van deze comités, namelijk het Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst, is verantwoordelijk voor het onderzoeken van de dossiers 
betreffende de aanvraag tot financiële steun en het uitwerken van voorstellen ter 
zake. Onder haar leden duidt de Raad een voorzitter aan die belast is met de 
uitvoering van de genomen beslissingen (Lammertijn, 1990). 
 
Naast deze organen met een wettelijk omschreven beslissingsbevoegdheid heeft 
elk OCMW een secretaris, een ontvanger en minstens één maatschappelijk 
werker. De secretaris onderzoekt onder het gezag van de voorzitter de dossiers, 
leidt de administratie en is hoofd van het personeel. Hij of zij woont de 
vergaderingen van de Raad bij maar is niet stemgerechtigd. De ontvanger heeft 
als taak het innen van de ontvangsten van het OCMW, het uitvoeren van de 
                                                 
2 In de volgende paragrafen zullen we echter steeds spreken over  “de Raad” omdat bijna alle bevraagde 

hulpverleners deze term in de mond nemen. 
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uitgaven en het bijhouden van de boekhouding. De maatschappelijk werker 
tenslotte is belast met de concrete uitvoering van de opdracht van het OCMW. 
Hiertoe moet hij of zij de onderzoeken ter voorbereiding van de te nemen 
beslissingen uitvoeren en de cliënten voorzien van: informatie, raadgevingen en 
maatschappelijke begeleiding (Lammertijn, 1990). 
 
Artikel 1 van de OCMW-wet legt de opdracht van het OCMW vast: ”Elke 
persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel 
eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de 
menselijke waardigheid. Er worden OCMW’s opgericht die, onder de door deze 
wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te 
verzekeren” (Adriaens, e.a. 2003). Een belangrijk aspect van deze opdracht is de 
uitvoerende taak van het OCMW betreffende de Wet op het Recht op 
Maatschappelijke integratie. Met deze wet werd op één oktober 2002 het oude 
bestaansminimum vervangen door het nieuwere “leefloon” 3.  
 
Om aanspraak te maken op het leefloon, moet men voldoen aan een aantal 
criteria (Senaeve & Simoens, 2003). Ten eerste is er de verblijfsvoorwaarde; 
men moet namelijk in België wonen. Ten tweede moet men meerderjarig zijn of 
zich in een toestand bevinden die hieraan gelijkgesteld is. Ten derde is er de 
voorwaarde van behoeftigheid. In dit verband moet elk OCMW een onderzoek 
instellen om de bestaansmiddelen vast te stellen en op deze manier nagaan of de 
cliënt wel degelijk “behoeftig” is. Een belangrijk onderdeel van dit sociaal 
onderzoek is het intakeformulier en het afleggen van een huisbezoek. Verder 
moet de aanvrager ofwel Belg zijn, ofwel onderdaan van de EU, als vreemdeling 
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, of staatloos of vluchteling zijn. 
Vervolgens moeten cliënten, vooraleer ze daadwerkelijk recht kunnen hebben op 
leefloon, al hun rechten uitputten wat betreft een mogelijk financieel inkomen 
buiten het leefloon om (De Boyser, 2003). 
 
Tenslotte is er de werkbereidheidsvereiste. Elke aanvrager moet kunnen 
aantonen dat hij of zij werkbereid is. Met deze vereiste wil het OCMW 
vermijden dat cliënten langdurig afhankelijk worden van het leefloon en na 
verloop een zelfstandig leven kunnen uitbouwen. In dit verband voorziet de 
wetgeving bepaalde instrumenten om af te wijken van deze regel. De 
maatschappelijk werker kan namelijk een uitzondering maken voor een cliënt 
door billijkheidsredenen of gezondheidsredenen in te roepen. Deze 
billijkheidsredenen zijn volgens Senaeve en Simoens nog niet in een rechtspraak 
omgezet. Zij stellen dat deze “volgens elk afzonderlijk geval” (Senaeve & 
Simoens, 2003) moeten geëvalueerd worden. 

                                                 
3. Het juiste bedrag van de uitkering wordt berekend op basis van de familiale situatie van de aanvrager (Senaeve en Simoens, 2003). Er 

wordt een onderscheid gemaakt tussen samenwonenden, alleenstaanden en éénoudergezinnen met kinderlast3. Voor samenwonenden, dit 
zijn personen die met één of meerdere personen samenwonen, bedraagt een leefloon 374,04 euro per maand. Alleenstaanden kunnen 
aanspraken maken op 561,05 per maand. Eénoudergezinnen met kinderlast krijgen 748,07 per maand. Het betreft hier bedragen die vanaf 
1 oktober 2006 van kracht waren. 
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Naast de uitkering van het leefloon is het OCMW ook bevoegd voor het 
voorzien in het levensminimum en de aanvullende steunverlening (De Boyser, 
2003). Krachtens de OCMW wet van 1976 kan het levensminimum in de plaats 
komen van het leefloon voor wie hierop geen recht heeft en toch behoeftig is. 
Bij een aanvullende steunverlening gaat het over geld of natura bovenop het 
leefloon. De grond van beide vormen van sociale bijstand is de menselijke 
waardigheid. Er bestaan geen door de wetgever opgelegde normen die algemeen 
geldend zijn. Senaeve & Simoens (2003) leiden uit arresten van de Raad van 
State af dat het ten eerste niet doorslaggevend is dat men in feite een leven leidt 
dat niet beantwoordt aan de menselijke waardigheid en ten tweede dat het wel 
doorslaggevend is dat men niet over de mogelijkheid, de middelen beschikt om 
een menswaardig leven te leiden. De menselijke waardigheid is dus een vaag 
criterium dat noch door de OCMW’s noch door de arbeidsrechtbanken 
geconcretiseerd is. Om toch tot een zekere gelijkberechtiging te komen hebben 
de meeste OCMW’s zelf barema’s, criteria en steunnormen ontwikkeld 
(Senaeve & Simoens, 2003). Dit blijkt ondermeer uit de beschrijving van de 
algemene principes van de onderzochte OCMW’s (zie methode). 
 
Voor OCMW A worden de gerechtigden voor aanvullende bijstand opgesplitst 
in twee groepen. De eerste groep zijn mensen die in aanmerking komen voor 
alle soorten van aanvullende steun. Deze groep zijn die hulpvragers die ofwel 
een kinderlast hebben, ofwel meer als vijftig jaar zijn, ofwel langdurig ziek zijn 
ofwel een invaliditeitspercentage van 66% bezitten. Als iemand aan één van 
deze voorwaarden voldoet, dan heeft hij of zij recht op alle mogelijke vormen 
van aanvullende steun zoals huurtoelage of een verwarmingstoelage. De tweede 
groep bestaat uit jongeren onder vijfentwintig jaar die niet aan deze 
voorwaarden voldoen. Deze kunnen enkel aanspraak maken op een 
ziekenfondsbijdrage en waarborg geneeskundige verzorging en een 
ziekteverzekering.  
 
 In OCMW B bestaat er een baremasysteem. Als de cliënt over een inkomen 
beschikt dat onder een bepaald bedrag valt, dan kan deze zijn of haar recht laten 
gelden op aanvullende steun. Zo mag de huishuurtoelage in OCMW B maar 
vijftig procent van de huishuur bedragen.  
 
OCMW C werkt volgens principebesluiten. In dit document wordt duidelijk 
vastgelegd wat de voorwaarden zijn waaraan de cliënt moet voldoen om recht te 
hebben op een specifieke vorm van aanvullende steun. Wat betreft een 
huurtoelage komen enkel die hulpvragers in aanmerking waarvan de huidige 
huisvestingskosten duidelijk niet in verhouding zijn met de huidige inkomsten. 
Tevens moeten zij ook kunnen bewijzen dat ze zijn ingeschreven bij minstens 
drie sociale huisvestingsmaatschappijen. Verder is de huishuurtoelage voor 
OCMW C een tijdelijke steun die als overbrugging dient totdat de ongelijke 
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verhouding tussen inkomen en huisvestingskosten niet meer van toepassing is. 
Voor het zoeken naar alternatieven moet de maatschappelijk werker in dit 
verband rekening houden met het sociale en financiële aspect van de 
cliëntsituatie. De berekening gebeurt op basis van een baremasysteem. De huur 
mag een maximum huurbedrag niet overschrijden en wordt afgetrokken van de 
basishuur. Zowel het maximum huurbedrag als het huishuurbedrag zijn 
afhankelijk van het aantal personen in het gezin. De tussenkomst van het 
OCMW bedraagt 40 % van dit verschil. 
 
Uit deze beschrijving leiden we af dat hoewel de leefloonwet vrij duidelijke 
voorwaarden oplegt, de individuele OCMW ’s over een grote vrijheid 
beschikken in de bepaling van de billijkheidsredenen en de voorwaarden wat 
betreft de aanvullende steun.  
 
2. Methode en onderzoeksopzet 
 
Het uitgangspunt van een kwalitatief onderzoek is dat de werkelijkheid gevormd 
wordt door de betekenis die mensen aan hun omgeving geven (Vranken & 
Henderickx, 2001; Travers, 2001; Mason, 1996). Vranken e.a. (Zie: Frans en 
Vranken, 2000) maken hier een onderscheid tussen onderzoek in de diepte en in 
de breedte. Onderzoek in de breedte heeft betrekking op de kwantitatieve 
methode waar men wil nagaan hoe de variantie in X de variantie in Y 
veroorzaakt. Onderzoek in de diepte betreft een kwalitatieve 
onderzoeksmethode. Omdat we in dit onderzoek de interactie tussen de 
hulpverleners en hun organisatie trachten te ontrafelen, lag een kwalitatieve 
onderzoeksmethode voor de hand. We gaan immers op zoek naar de 
aanpassingsstrategieën die hulpverleners ontwikkelen als een reactie op hun 
specifieke organisationele context. 
 
In een eerste onderzoeksfase selecteren we de respondenten. De respondenten 
moesten ten eerste verantwoordelijk zijn voor enkele of meerdere financiële 
steunaanvragen en een tweede vereiste was dat zij al enkele aanvragen hebben 
voorgebracht voor de raadsleden. Uiteindelijk waren er in totaal dertien 
maatschappelijk werkers, verspreid over drie OCMW’s, bereid om deel te 
nemen. In OCMW A interviewden we vijf maatschappelijk werkers4, in OCMW 
B en in OCMW C werden telkens vier maatschappelijk werkers bevraagd. Voor 
het laatste OCMW betekent dit dat alle maatschappelijk werkers van de 
algemene sociale dienst bij het onderzoek betrokken waren. 
 
Tijdens de tweede fase ontwikkelden we een vragenlijst en namen we de 
interviews af. De vragenlijst heeft een open karakter en laat ruimte toe voor de 
eigen interpretatie van de hulpverlener. Wengraf (2001) spreekt in dit verband 
                                                 
4 OCMW A bestaat uit 25 sociale centra (zie verder). De 5 bevraagde maatschappelijk werkers zijn allen werkzaam in 

hetzelfde sociaal centrum. Voor de éénvormigheid spreken we echter in volgende paragrafen over OCMW A. 
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over een semi-gestructureerd interview. Met dit type vragenlijsten tracht men de 
respondent ertoe te bewegen te vertellen over zijn of haar ervaringen betreffende 
het onderzoeksobject (Wengraf, 2001). Het voordeel is dat dit type interview 
gekenmerkt wordt door een relatief informele stijl (Mason, 1996). Hierdoor 
ontstaat een conversatie tussen interviewer en geïnterviewde en kan de 
onderzoeker meer gegevens verzamelen dan bij een situatie waarin de positie 
van de interviewer als: “steller van vragen” en de positie van de geïnterviewde: 
“als gever van informatie” vastgesteld zijn.  
 
De derde fase van het onderzoek omvat de analyse van de uitgeschreven 
interviews. Een belangrijke stap is de datareductie (Miles & Huberman, 1994). 
Volgens Miles en Huberman houdt dit proces in dat men de data omzet in codes 
en beslist welke codes men wenst te behouden. Vervolgens wordt de data 
zichtbaar gemaakt en in een derde stap tracht men conclusies te trekken (Miles 
& Huberman, 1994). Tijdens de analyse van de data gebruikten we een methode 
die Blumer (1969: 148) definieert als: ”sensitizing concepts”. Deze methode 
wordt gedefinieerd als een middenweg tussen de “epic analyses” die de nadruk 
leggen op welafgebakende concepten en de “emic analyses” waar de taal en 
concepten van de doelgroep centraal staan (Silverman, 1994). Sensitizing 
concepts omschrijven we als, op basis van de bestaande literatuur, 
gespecificeerde richtsnoeren die bepalen “what to look for and where to look 
at” (Ritzer, 1992: 365). Deze concepten worden dus gebruikt als 
referentiemateriaal om al een eerste richting aan de analyse te geven zonder een 
welomlijnd kader aan de data op te leggen. Of in de woorden van Blumer (1969: 
148) :”Whereas definitive concepts provide prescriptions of what to see, 
sensitizing concepts merely suggest directions along which to look”. 
 
De analyse omvatte drie stappen. Een eerste stap was het grondig doorlezen van 
de interviews. Vervolgens codeerden we de inhoud. Omdat we een sensitizing 
concept benadering verkozen, groepeerden we deze ruwe codes verder op basis 
van de theoretische bevindingen uit de literatuur. Deze codering werd als volgt 
opgedeeld. Eerst en vooral bekeken we op welke manier de hulpverleners 
omgaan met de regels en voorschriften van de organisatie. Meer specifiek 
onderzochten we hoe onze respondenten een sociaal onderzoek verrichten  
(intakeformulier en huisbezoek), hoe ze de billijkheidsredenen van de 
leefloonwet trachten te verantwoorden en op welke manier ze de regels omtrent 
aanvullende steun percipiëren. Ten tweede bekeken we op welke manier de  
hulpverleners hun onderhandelingspositie tegenover de Raad definiëren. 
 
De sensitizing concepts benadering komt in deze paper vooral tot uiting als we 
de verschillende strategieën trachten onder te brengen in het theoretisch kader 
van Merton. Het uitschrijven van de analyse gebeurde op basis van deze 
patronen. In de volgende paragraaf volgt de analyse. 
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3. Balanceren tussen cliënt en organisatie. 
 
Zoals eerder gesteld in de literatuurstudie moeten hulpverleners rekening 
houden met de specifieke realiteit van de cliënt en zich tegelijkertijd aanpassen 
aan de doelen en regels, kortom aan de realiteit van de organisatie. Het doel van 
deze paper is het ontrafelen van de strategieën die maatschappelijk werkers 
ontwikkelen als ze de eisen vanuit de organisatie toepassen op de realiteit van de 
cliënt. Vooraleer we focussen op deze strategieën is het echter noodzakelijk dat 
we de organisationele context van de bevraagde maatschappelijk werkers 
schetsen. Omdat een gedetailleerde beschrijving van de drie OCMW’s de 
reikwijdte van deze paper ver voorbij gaat, beperken we ons tot de structuur, de 
besluitvormingsprocedure wat betreft financiële steunverlening (leefloon en 
aanvullende steun) en de manier waarop de maatschappelijk werkers in de 
verschillende OCMW’s de Raad percipiëren. Deze elementen blijken immers 
een belangrijke rol te spelen bij de manier waarop de hulpverleners hun 
strategieën ontwikkelen. 
 

3.1. De organisationele context 
 
OCMW A bestaat uit 25 sociale centra. Elk sociaal centrum is verantwoordelijk 
voor de hulpverlening van een bepaalde wijk die deel uitmaakt van de 
geografische bevoegdheid van het OCMW. Een sociaal centrum bestaat uit een 
administratieve dienst, een dienst vreemdelingen, een dienst tewerkstelling en 
een algemene sociale dienst. Aan het hoofd van een sociaal centrum staat de 
hoofdmaatschappelijk werker. De taken van de algemene sociale dienst in 
sociaal centrum A worden opgenomen door in totaal negen maatschappelijk 
werkers. In OCMW A start een nieuwe aanvraag voor financiële steun (zowel 
leefloon als aanvullende steun) bij de intaker die al een eerste ruwe evaluatie 
maakt van de aanvraag. Als het een kortdurende aanvraag van maximaal drie 
maanden betreft, behandelt de intaker deze verder. De langdurige aanvragen 
komen bij de andere maatschappelijk werkers terecht. De betreffende 
maatschappelijk assistent vult een intakeformulier in met de algemene gegevens 
van de cliënt, maakt een sociaal verslag op waarbij hij of zij de materiële en 
sociale situatie schetst en legt hiervoor een huisbezoek af. Vervolgens komt het 
dossier bij de hoofdmaatschappelijk werker terecht die enkel een uitspraak 
formuleert over de routinezaken die stroken met alle voorwaarden van de 
wetgeving. De dossiers waarbij geen éénduidige beslissing gemaakt kan worden, 
worden voorgelegd op het Bijzondere Comité (de Raad). De meeste 
maatschappelijk werkers van OCMW A geven echter aan dat bijna alle dossiers 
voor de raadsleden verschijnen.  
 
De sociale dienst van OCMW B bestaat uit een dienst administratie, 
tewerkstelling, vreemdelingen en een algemene sociale dienst. Zeven 
maatschappelijk werkers staan in voor de dienst algemene sociale hulpverlening. 
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Eén van de maatschappelijk werkers van de algemene sociale dienst is ook 
halftime bevoegd voor alle dossiers waar schuldbemiddeling van toepassing is. 
Wat betreft de aanvragen tot financiële steun moet elke maatschappelijke werker 
volgens een beurtrol elke week één voormiddag de permanentie bewaken. Een 
hulpvrager die tijdens een permanentiemoment een aanvraag formuleert voor 
financiële steun, wordt door de maatschappelijk werker van dienst verder 
begeleid.  Als alle administratieve vereisten van een aanvraag tot financiële 
steun zijn vervolledigd, wordt het dossier besproken op de teamvergadering met 
alle maatschappelijk werkers van de sociale dienst. Deze vergadering formuleert 
een advies over de al of niet toekenning van financiële steun en legt dit voor aan 
de raadsleden van het Bijzondere Comité. De maatschappelijk werkers van 
OCMW B stellen echter dat de raadsleden in bijna alle gevallen het advies van 
het team volgen en de uiteindelijke beslissing hier ook op zullen baseren. 
 
In de sociale dienst van OCMW C werken in totaal vier maatschappelijk 
werkers. In dit OCMW worden vier “specialiteiten” verdeeld over de 
maatschappelijk werkers: tewerkstelling, aanvragen voor invaliditeitsuitkering, 
vreemdelingen en intake. Er werken drie voltijdse maatschappelijk werkers die 
naast hun “specialiteit”, nog enkele cliënten met een financiële steunaanvraag 
moeten begeleiden en één halftijds tewerkgestelde maatschappelijk werker die 
verantwoordelijk is voor de intake van de cliënten die financiële hulp komen 
aanvragen. De intaker vult de intakeformulieren in, maakt het sociale verslag op 
en legt het dossier voor aan het Voorbereidend Comité5 dat bestaat uit de 
voorzitter, de secretaris, de ontvanger, de hoofdmaatschappelijk werker en de 
intaker. Dit comité kreeg van het Bijzondere Comité de bevoegdheid om zich uit 
te spreken over het al of niet gerechtigd zijn van een aanvraag. De beslissing die 
op het Voorbereidend Comité wordt genomen, wordt op een latere datum louter 
ter kennisgeving aan de raadsleden van het Bijzondere Comité voorgesteld. Als 
de aanvraag van de respectievelijke cliënt wordt goedgekeurd, dan wordt op de 
teamvergadering besproken welke van de maatschappelijk assistenten de cliënt 
verder gaat begeleiden. Dit gebeurt op basis van de specialisatie van de 
maatschappelijk werker. In OCMW C bestaat er een overeenkomst tussen de 
maatschappelijk werkers en de raadsleden in de vorm van enkele 
principebesluiten. De dossiers die overeenkomen met deze besluiten worden 
goedgekeurd zonder enige vorm van discussie. Alleen voor de echte 
twijfelgevallen moet het Voorbereidende Comité een beslissing formuleren. 
 
Uit de interviews leiden we af dat vooral de maatschappelijk werkers in OCMW 
A een grote druk ondervinden vanwege de raadsleden. Daar waar in OCMW B 
en C respectievelijk de teamvergadering of de principebesluiten een 
bufferfunctie vervullen tegenover de raadsleden, beschikken de maatschappelijk 
                                                 
5 Dit betekent dat de meeste maatschappelijk werkers geen enkele aanvraagprocedure voor leefloon moeten uitvoeren. Toch 

nemen zij regelmatig, van de cliënten die ze begeleiden, een aanvraag voor aanvullende steun voor hun rekening en gaan 
op deze manier ook een confrontatie met de raadsleden aan. 
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werkers in OCMW A over weinig middelen om hun advies door de raadsleden 
bevestigd te zien. Bovendien blijkt ook dat vooral de maatschappelijk werkers 
van OCMW A interpellaties vanwege de raad krijgen wat betreft het strenger 
toezien op de werkbereidheid van de cliënt of om de gezinssituatie van de 
hulpvrager extra te controleren. 
 

3.2. Omgaan met de eisen vanuit de organisatie 
 

Het uitgangspunt van deze paragraaf is de stelling dat maatschappelijk werkers 
een hulpverlenende rol moeten opnemen tegenover de cliënt maar ook verplicht 
zijn om zich een rol aan te meten opgedrongen door de organisatie. Leen van 
OCMW A is zich wel degelijk bewust van deze dubbele positie: 
 

R: Ge zit altijd met die dualiteit. Dat is eigenlijk ook wat de eeuwige strijd vind ik met 
deze job. Ge wilt één hulpverlener zijn en zie ge zit met het feit dat ge eigenlijk met 
belastingsgeld bezig zijt, dat ge niet zomaar Sinterklaas kunt spelen. Dat is soms ja, daar 
moet ge uwe weg wel in zoeken vind ik. Dat is niet altijd even gemakkelijk. 

 
De analyses van de diepte-interviews in de drie OCMW’s tonen aan dat de 
bevraagde hulpverleners drie verschillende handelingspatronen ontwikkelen als 
ze geconfronteerd worden met enerzijds de regels en procedures van de 
organisatie en anderzijds de unieke situatie van elke hulpvraag. Zo maken we 
een onderscheid tussen een conformistisch, een ritualistisch en een innoverend 
handelingspatroon.  
 
Voor elk van deze types beschrijven we ten eerste op welke manier ze het 
intakeformulier invullen, huisbezoeken afleggen, de billijkheidsredenen van 
leefloon verantwoorden tegenover de Raad en omgaan met een aanvraag voor 
het verstrekken van aanvullende steun. De vraag die we hier willen 
beantwoorden is in hoeverre conformisten, ritualisten en innoverenden de regels 
en voorschriften trachten te relativeren in functie van de cliënt. Ten tweede 
onderzoeken we de manier waarop de maatschappelijk werkers omgaan met hun 
onderhandelingspositie tegenover de raadsleden. De vraag die we in dit tweede 
deel willen beantwoorden is welke strategieën de drie types ontwikkelen als ze 
een confrontatie aangaan met de leden van de Raad.  
 
Deze werkwijze maakt het mogelijk om een zicht te krijgen op de strategieën die 
maatschappelijk werkers toepassen als ze vanuit de realiteit van de organisatie 
de hulpvraag van de cliënt tegemoet treden. Volgens Knegt (1987) is het immers 
zo dat de strategieën van maatschappelijk werkers vooral gestalte krijgen als 
men analyseert hoe ze de procedures en regels vanuit de organisatie toepassen in 
de dagelijkse praktijk. 
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A. Conformisten 
 
Individualistische toepassing van regels en procedures 
 
Conformisten stellen in eerste instantie dat de gerechtigdheid van een cliënt voor 
het verkrijgen van een leefloon af te meten is aan de manier waarop hij of zij 
voldoet aan de voorwaarden. De eerste stap, namelijk het invullen van het 
intakeformulier, wordt door deze hulpverleners als uitgangspunt genomen om 
alle bewijsmateriaal waar de raadsleden over moeten beschikken te verzamelen 
en te bundelen. Dit formulier wordt door deze hulpverleners dan ook 
nauwkeurig ingevuld. Zo benadrukt de intaker van OCMW C het belang van de 
formulieren en administratieve documenten die er voorhanden zijn om het 
dossier van de hulpvrager te vervolledigen.  
 

I: Hoe stelt u haar dossier samen? 
R: Dat zijn voorgedrukte formulieren, dat is hier ooit bekeken, dat is onder andere een 
intakeformulier dat is nen helen bundel dat hier bepaald is. Dus dat volg ik hé. Dus 
toen ik hier begon, heb ik een aantal bundels gekregen. Dus mutualiteit, in orde niet in 
orde, vakbond al die zaken, een aantal financiële gegevens en dan een verslag. Dus 
voor verleden, heden en planning. Dus elke keer van wat zegt de cliënt en wat zegt de 
maatschappelijk assistente. (…) dan hebt ge ook een aantal mogelijke voorstellen die 
ge kunt doen hé. 

 
Naast het intakeformulier vormt ook het afleggen van een huisbezoek een 
belangrijk onderdeel van de aanvraag voor financiële steun. Een huisbezoek 
krijgt bij conformisten echter twee functies. Een eerste is de verificatie van de 
gegevens. Zo maakt een huisbezoek het mogelijk om te controleren of een cliënt 
wel degelijk op het opgegeven adres woont en of zijn of haar familiale situatie 
strookt met de gegevens die hij of zij oorspronkelijk heeft opgegeven tijdens het 
intakegesprek. Naast de verificatie van gegevens gebruiken deze hulpverleners 
huisbezoeken om een blik te werpen op de leefwereld van de cliënt. Dit is 
belangrijk om een ruimer zicht te krijgen op de cliëntsituatie. We kunnen 
besluiten dat het doel van een huisbezoek in het licht van de wet op het leefloon, 
namelijk het verifiëren van informatie, door conformisten wordt uitgebreid naar 
de verkenning van de leefwereld van de cliënt. Beatrijs van OCMW A maakt 
een duidelijke tweedeling tussen enerzijds de controlefunctie van een 
huisbezoek en anderzijds het sociale doel, namelijk het verkennen van de 
situatie van de hulpvrager.  
 

I: U gaat ook op huisbezoek? 
R: Eén eigenlijk om de controle te doen. Ik vind ge moet controle doen. Maar mijn 
controle is duidelijker besproken. Ik vind dat huisbezoeken belangrijk zijn voor de 
controle. Wat controleert ge dan, of dat mensen zeggen van ik woon daar, of dat dat 
klopt, of dat mensen zeggen ik woon alleen, of dat dat klopt. Als mensen zeggen van ik 
woon alleen, dan controleren daarom en daarom. Tweede belangrijkste punt van een 
huisbezoek is zien hoe dat die mens leeft, ge leert die wereld ontdekken, ge kijkt. Met 
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uw ogen ziet ge veel meer. Dat vormt ook een beetje een beeld van iemand. Leeft die 
menswaardig of mensonwaardig. Dus ja, het zegt nog veel over een mens eigenlijk. 

 
Als de nodige administratieve informatie is gebundeld en de hulpverlener een zo 
volledig mogelijk zicht heeft op de cliëntsituatie, merken conformisten dat 
sommige cliënten het leefloon nodig hebben maar niet volledig voldoen aan de 
bestaande voorwaarden (zoals bijvoorbeeld de werkbereidheidsvereiste). Bij 
deze “twijfelgevallen” doen conformisten beroep op billijkheidsredenen om de 
regels aan te passen aan de specifieke situatie van de cliënt. Als deze 
hulpverleners gebruik willen maken van billijkheidsredenen dan motiveren ze 
dit uitdrukkelijk in het verslag dat ze aan de Raad overmaken. Een ruime 
verkenning van de gehele situatie van de cliënt is voor conformisten dan ook 
onontbeerlijk om uitzonderingen te verantwoorden tegenover de Raad. Zo stelt 
ook Beatrijs van OCMW A dat als ze de gerechtigdheid van een cliënt wil 
verifiëren ze in eerste instantie naar de wetgeving kijkt en in tweede instantie 
een inschatting maakt van de mogelijkheden van de cliënt: 

 
R: Dus in tweede instantie kijken wij naar de mogelijkheden van de mensen. En hoe 
ontdekt ge die mogelijkheden? Ja door de mensen regelmatig te zien leert ge die 
kennen, wordt er vertrouwen opgebouwd, ziet ge die wat meer en op basis daarvan 
ontwikkelt ge een beeld. Zeggen die al iets tegen u, zeggen die wat meer en dan 
ontwikkelt ge een beeld. Dat is een beetje de professionele intuïtie die ge gebruikt om 
ja, iemand wat beter te leren kennen. 

 
Hieruit blijkt dat conformisten een zo volledig mogelijk zicht van de 
cliëntsituatie trachten na te streven om een afwijking van de regels te 
verdedigen. Volgens conformisten zijn de billijkheidsredenen betreffende het 
leefloon echter te beperkt om de cliënt van hulp op maat te voorzien. Veel 
maatschappelijk werkers stellen dat vooral de regelgeving omtrent aanvullende 
steun, meer nog dan leefloon, toelaat om de uniciteit van de cliëntsituatie te 
respecteren. We kunnen stellen dat conformisten een zekere mate van 
discretionaire macht (Lipsky, 1980; Van der Veen, 1990) ervaren tijdens het 
toepassen van de regels omtrent de toekenning van aanvullende steun. Deze 
discretionaire macht komt bij conformisten vooral tot uiting als ze een 
onderscheid maken tussen de geschreven en de ongeschreven regels. Voor 
conformisten vormen de formele regels al een eerste voorwaarde tot toekenning 
van aanvullende steun. De ongeschreven regels laten echter toe dat de 
hulpverlener over een bepaalde mate van beslissingsvrijheid kan beschikken en 
geven de doorslag bij het toekennen van aanvullende steun. Wat betreft de 
ongeschreven regels benadrukken conformisten ten eerste het noodcriterium. 
Een cliënt die duidelijk kan aantonen dat hij of zij financieel tekort komt op een 
bepaald aspect waar aanvullende steun voor kan verleend worden, zal 
gemakkelijker aanvullende steun verkrijgen. Ten tweede benadrukken sommige 
conformisten dat ook de motivatie op het gebied van medewerking in het 
hulpverleningsproces en werkbereidheid doorslaggevend kan zijn. 
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R: Ja dat is op basis van de ongeschreven regels of de binnenhuisregeltjes. Op basis 
van de mogelijkheden die in een handleiding staan van aanvullende steun beslis ik dat. 
En de ene krijgt da en de andere da hé. Bijvoorbeeld iemand die al lange tijd steun 
krijgt, maar de kantjes ervan af loopt en die niet hard meewerkt en niet zo 
gemotiveerd is, die gaat iets minder snel aanvullende steun krijgen dan iemand die 
zich heel hard inzet en heel gemotiveerd is. Dat vind ik toch wel belangrijk, de 
motivatie van de klant zo in zijn dossier. 

 
Het belang dat conformisten hechten aan ongeschreven regels doet vermoeden 
dat ze veel beslissingsvrijheid bezitten om aanvullende steun toe te kennen. Veel 
is immers afhankelijk van de manier waarop de hulpverlener de noodsituatie of 
de motivatie van de cliënt interpreteert. Deze beslissingsvrijheid wordt door 
conformisten gebruikt om de cliënt te voorzien in hulp, aangepast aan zijn of 
haar unieke situatie. Of zoals Anne van OCMW B het formuleert: 
 

R: Ik vind dat eigenlijk wel goed, dat ge dat per cliënt kunt bekijken. Want anders hebt 
ge zoiets van: die cliënt komt voor u dan gaat ge hem in een vakske stoppen en dan, a 
ja, gij krijgt dat en dat en dat en dan a ja, dat is het dan. Nu kunnen wij meer echt 
gaan onderzoeken en soms is het echt voor de cliënt beter van nee gij krijgt geen extra 
steun om hem er dan aan te moedigen om zelf een oplossing te zoeken of om werk te 
zoeken enzo. Dus ik vind dat eigenlijk wel goe dat dat niet zo standaard is. 

 
Samenvattend kunnen we stellen dat conformisten een individualiserende 
regeltoepassing hanteren (Engbersen, 1990) waardoor ze de regels, waar 
mogelijk, proberen te relativeren in functie van de unieke situatie van de cliënt. 
In termen van Driessens (2003) kunnen we hier spreken van redders of 
probleemoplossers die bekijken hoe ze aan de concrete eisen van de hulpvrager 
tegemoet kunnen komen vanuit het aanbod van de organisatie. Conformisten 
nemen de gehele cliëntsituatie in ogenschouw en trachten vanuit de 
discretionaire macht die ze ondervinden wat betreft de billijkheidsredenen en 
vooral de zogenaamde “ongeschreven” regels betreffende de aanvullende steun, 
hulp te bieden op maat van de cliënt. In navolging van Knegt (1987) kunnen we 
hier spreken over een politieke regeltoepassing waarbij de hulpverlener, binnen 
de beperkingen van de organisatie, een hulpverlening tracht te bieden met 
respect voor de unieke situatie van de cliënt. In een volgende paragraaf bekijken 
we hoe conformisten hun onderhandelingsrol trachten in te vullen.  
 
In confrontatie met de raadsleden: een passieve onderhandelingsrol  

 
In de confrontatie met de raadsleden ontwikkelen conformisten een 
handelingspatroon dat bestaat uit twee opvallende kenmerken. Een eerste 
belangrijke kenmerk is dat deze hulpverleners zich in de confrontatie met de 
Raad positioneren als de organisatiepartij die verantwoordelijk is voor het 
doorsluizen van zo objectief mogelijke informatie naar de Raad. Conformisten 
vormen zich geen mening over de cliëntsituatie en benadrukken dat ze enkel de 
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objectieve feiten verzamelen en deze zo neutraal mogelijk aan de raad moeten 
voorleggen. Zo stelt ook Katrijn van OCMW B dat zij zich ten eerste geen 
mening vormt over de al of niet gerechtigdheid van de aanvraag, de objectieve 
feiten presenteert en de beslissing aan het team overlaat.  
 

I: Vormt u zelf eigenlijk een mening over het dossier? 
R: Wij vormen wel een voorstel maar dat is eigenlijk het voorstel van het team. Mijn 
persoonlijke mening doet daar eigenlijk niet toe. 
I: Dus u gaat naar het team, u legt de feiten voor en u luistert wat ze op team 
beslissen. 
R: Ja ja, nu veel dingen zijn gewoon standaard hé. Bijvoorbeeld een menske van 
tachtig jaar die een huurtoelage vraagt en die heeft daar recht op ja daar moet nie 
meer op gezegd worden hé, die heeft daar recht op. Over sommige dingen moet dan 
bijvoorbeeld nog is over gediscussieerd worden en dan is het inderdaad de mening 
van het team dat voorgelegd wordt op de raad. 

 
Toch moet vermeld worden dat in het geval van OCMW A de maatschappelijk 
werkers verplicht zijn om een advies te formuleren over het dossier. 
Conformisten nemen dan de objectieve feiten in ogenschouw en vormen zich 
hier, op voorzichtige wijze, een mening over. Toch leggen deze hulpverleners de 
nadruk op het feit dat de raadsleden het laatste woord hebben en dat ze zich 
daarbij moeten neerleggen. Zo vertelt Beatrijs van OCMW A dat ze een 
aanvraag voor financiële steun moet verwerken van een cliënte die geen 
informatie over haar privé-situatie wil bekend maken en aan Beatrijs geen 
toestemming verleent om andere instanties zoals de huisdokter te contacteren. 
 

I: Vindt u dan zelf dat die cliënt recht heeft? 
R: Ik heb met die vrouw weken en maanden gesproken, zij wou dat niet aannemen. En 
ik heb gezegd van ja dat is heel goed, ge gaat het zelf uitleggen aan de raad. Ze heeft 
dat niet goed uitgelegd. Het was een negatieve uitspraak. Ze was verwittigd maar de 
steun is afgeschaft. Op een bepaald moment kunt ge niets meer doen. 
R: Met zo iemand weet ik het zelf niet, moet ge die nu steun geven of niet, dat weet ik 
niet. Dat zijn dilemma’s met veel dossiers.  
I: Hebt ge dat met veel dossiers, van kijk ik doe de objectieve feiten laat de raad maar 
beslissen? 
R: Ik vind dat wel, maar dat is wel omdat ge met mensen bezig zijt, bijna elke mens is 
verschillend en ge zijt met geen één situatie bezig die hetzelfde is en ge begrijpt wel 
veel, ge kunt altijd wel inkomen in de situatie. 

 
Het verhaal van Beatrijs maakt duidelijk dat conformisten, ook al kunnen ze 
zich inleven in de situatie van hun cliënt, moeilijkheden ondervinden om een 
oordeel te vellen over de gerechtigdheid van een dossier. Hoewel conformisten 
in OCMW A zoals Beatrijs wel verplicht zijn om een advies te formuleren, wijst 
alles erop dat ze afstand nemen van het dossier en de beslissing in handen van 
de raadsleden leggen.  
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Een tweede kenmerk van het conformistisch handelingspatroon wat betreft het 
omgaan met de confrontatie met de Raad, is dat deze hulpverleners zich op 
gelijke voet positioneren tegenover hun cliënten. Als conformisten het dossier 
voorleggen aan de Raad beschouwen ze zich namelijk als afgevaardigde van de 
cliënt. Deze rolinvulling houdt in dat conformisten er bij wijze van spreken van 
uitgaan dat ze samen met de cliënt aan de raadsleden gaan vragen of dat deze 
laatste recht heeft op financiële steunverlening. Ook Jan van OCMW C 
benadrukt dat hij zich tijdens de confrontatie met de Raad beweegt op het niveau 
van de cliënt. 
 

R: Eigenlijk vind ik, sta ik daar en dat is zowat het dubbele van onze positie denk ik, 
want wij staan uiteindelijk langs den ene kant naast de mensen die hier een vraag 
komen stellen en gaan wij eigenlijk samen met hen vragen aan het OCMW. Maar ja 
voor de mensen is dat niet logisch want wij zijn van het OCMW.  

 
We besluiten dat conformisten een passieve onderhandelingsrol opnemen die 
gekenmerkt wordt door het feit dat ze enkel objectieve informatie doorspelen 
maar zich toch op gelijke voet zetten met de cliënt. Hieruit blijkt dat, hoewel 
conformisten een individualistische regeltoepassing (Engbersen, 1990) hanteren, 
ze de regels niet als onderhandelbaar definiëren. Conformisten beschouwen zich 
niet als een advocaat van de cliënt maar eerder als een afgevaardigde of een 
vertegenwoordiger van de hulpvrager. 
 

B. Ritualisten  
 

 
Fatalistische toepassing van regels en procedures 

 
Ritualisten zijn hulpverleners die een strikte regeltoepassing als prioritair 
beschouwen. Ze passen het wettelijk stelsel van de leefloonwet nauwkeurig toe 
en evalueren de leefloongerechtigdheid van een cliënt vooral op basis van de 
wettelijke voorwaarden: 
 

R: Wat we zeker moeten weten is het huurcontract. Als de mensen nog capabel zijn om 
te werken? inschrijving VDAB? Nagaan; is er eventueel recht voor een ander 
uitkering? Dat is ook wel belangrijk, zien of dat er ergens anders ook een uitkering 
mogelijk is. Zo ja, is die nog niet ingesteld dan verlenen we er voorschotten op, want 
in principe als we ergens ons geld kunnen recupereren dan zal het OCMW dat ook 
altijd doen. Financiële situatie: hoe hebt ge ondertussen uwe plan kunnen trekken, wat 
is er juist gebeurd waardoor dat ge geen inkomen hebt. Ja, zulke zaken. 

 
Ritualisten beschouwen het intakeformulier dan ook als een belangrijk 
instrument om op basis van de administratieve situatie van de cliënt zijn of haar 
gerechtigdheid na te gaan. Deze hulpverleners maken gedetailleerd gebruik van 
dit formulier om de nodige gegevens te verzamelen betreffende de situatie van 
de cliënt. Zo maakt men meerdere afspraken met de hulpvrager totdat het 
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formulier volledig is en de aanvraag kan worden voorgelegd aan de 
beslissinggevende instantie. Naast het intakeformulier is ook het afleggen van 
een huisbezoek voor ritualisten de gelegenheid bij uitstek om een zo 
gedetailleerd mogelijk, objectief sociaal verslag te maken. Het afnemen van een 
huisbezoek krijgt voor deze hulpverleners, in tegenstelling tot conformisten, dan 
ook een eenduidige functie; namelijk de verificatie van gegevens en de controle 
van de cliënt op het gebied van zijn of haar familiale situatie. Zo vertelt Nancy 
van OCMW A dat ze tijdens een huisbezoek vooral wilt te weten komen of een 
cliënt zich omwille van financiële redenen uitgeeft als alleenstaande maar in 
realiteit samenwoont. Deze hulpverleners meten zich dan ook vooral een 
controlerol aan en zien er nauw op toe dat alle voorwaarden worden nageleefd 
(Driessens, 2003). 
 

R: Ja sowieso bij een nieuwe aanvraag is dat zien waar de mensen effectief op adres gaan 
verblijven dan ga ik binnen en dan vraag ik of ik het appartement of de woonplaats mag 
zien. Meestal is dat geen probleem. En dan laten ze dat zien. Dan zie ik: zijn er kleren 
aanwezig, kan iemand hier wonen, ik zie bijvoorbeeld is er bestek en allez ja is er een 
afwas gedaan, let ge op het feit dat iemand zegt ik ben alleenstaande een vrouw 
bijvoorbeeld, dan let ge ja of er mannenschoenen staan of mannenkleren zijn dan gaat ge 
daar verder op in. Maar vooral zien of dat ze effectief op het adres kunnen verblijven. 
 

Voor deze hulpverleners primeert met andere woorden de gedocumenteerde 
werkelijkheid van de cliënt (Luyten, 1993; Engbersen, 1990). Ritualisten 
reconstrueren de realiteit van de cliënt in termen van de voorwaarden en 
categorieën die de organisatie vooropstelt en proberen op basis van deze 
gedocumenteerde, niet te weerleggen werkelijkheid de leefloongerechtigdheid 
van de cliënt na te gaan. Dit impliceert dat als cliënten niet voldoen aan de 
voorwaarden van de leefloonwet deze volgens ritualisten automatisch worden 
uitgesloten om hun recht te laten gelden op het leefloon. Toch worden ook deze 
hulpverleners geconfronteerd met cliënten die gedeeltelijk voldoen aan de 
voorwaarden omtrent het leefloon en waar de billijkheidsredenen van toepassing 
kunnen zijn. In tegenstelling tot conformisten die in deze situaties vertrekken 
van de realiteit van de cliënt en de mogelijkheden tot afwijking van de regels 
benutten om de unieke situatie van de hulpvrager te respecteren, krijgt bij 
ritualisten het gebruik van billijkheidsredenen een andere betekenis. Zij nemen 
de realiteit van de organisatie als uitgangspunt en bekijken in welke mate de 
cliëntsituatie kan ingepast worden in het wettelijke systeem. 
 
Zo stelt Cindy van OCMW A dat zij bij de zogenaamde uitzonderingen een 
verdeeld positief of een verdeeld negatief advies formuleert. Hiermee geeft zij 
aan dat ze de cliëntsituatie reconstrueert op basis van de mate waarin hij of zij 
voldoet aan de vastgestelde voorwaarden. In extreme uitzonderingssituaties 
maant zij de cliënt aan om zijn of haar verhaal te vertellen voor de Raad. 
Hierdoor legt ze de uiteindelijke beslissing bij de raadsleden:  
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R: Wij moeten een advies geven hé, op basis van de feiten moet ge ergens een advies 
geven, een positief advies een negatief advies soms is dat een niet verdeeld, verdeeld 
advies soms zijn er wel goeie elementen en elementen waar we ons vragen over 
stellen. En zeker zo die dossiers die zowat, ja dan is het meestal de Raad, dan worden 
mensen ook meestal gehoord en  dat de Raad wel bijkomende vragen stelt. 

 
Wat betreft aanvullende steun beschouwen ritualisten de ongeschreven regels 
zoals nood en motivatie als doorslaggevend. Uit de interviews met deze 
hulpverleners valt echter te concluderen dat ritualisten meer als conformisten de 
motivatie van de cliënt belangrijk achten. Zo stelt Anne van OCMW B dat zij 
vooral de gerechtigdheid van een cliënt afweegt aan de mate waarin deze 
voldoet aan de werkbereidheidsvereiste:  
 

I: Op basis waarvan beslist u dat iemand recht heeft op aanvullende steun?  
R: Wij hebben een steunbarema en ja, aan de hand van de concrete situatie van die 
bepaalde cliënt wordt er beslist. Als die onder het steunbarema zitten dan heeft die 
recht op steun, ja dan nee. Nu is het niet zo dat iedere cliënt recht heeft op steun, zeker 
niet na een eerste aanmelding zal lang niet bij elk dossier automatisch steun worden 
toegekend. Er zijn er waarbij in eerste instantie wat meer inspanningen rond werk 
zoeken moet worden gebeuren.  

 
Naast de werkbereidheid wordt de cliënt ook beoordeeld op de mate waarin hij 
of zij betrokkenheid toont tegenover het handelen van de maatschappelijk 
werker. Zo stelt Inge van OCMW A dat naast werkbereidheid, ook 
medewerkzaamheid in het hulpverleningsproces een belangrijk criterium is.  
 

R: Het algemeen basisprincipe is dan dat ze vanaf vijftig jaar een tussenkomst krijgen 
in de huishuur en de verwarming. Op ons centrum is het zo dat ze dat niet automatisch 
krijgen. We kijken altijd zo’n beetje de kat uit den boom en als die mensen na X aantal 
tijd blijk geven van we zijn medewerkzaam en er zijn redenen dat ze echt niet kunnen 
werken. Dan geven we die algemene bijstand wel. Maar eigenlijk is het een principe, 
maar hier wordt het nooit automatisch gegeven 

 
De manier waarop ritualisten omgaan met de regels en voorwaarden kunnen we 
vergelijken met de ritualisten en controleurs van Driessens (2003). De 
cliëntsituatie wordt door deze hulpverleners vooral geëvalueerd op basis van de 
vereisten van de organisatie. We kunnen stellen dat ritualistische hulpverleners 
gekenmerkt worden door een fatalistische wijze van regeltoepassing (Engbersen, 
1990) waarbij de regels en procedures niet voor interpretatie vatbaar worden 
beschouwd en de hulpvrager bij de toekenning van aanvullende steun 
hoofdzakelijk wordt beoordeeld op basis van zijn of haar houding en 
werkbereidheid. In de woorden van Knegt (1987) kunnen we hier spreken van 
een officiële regeltoepassing. 
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In confrontatie met de raadsleden 
 

De confrontatie met de raadsleden krijgt bij ritualisten steeds het karakter van 
het doorgeven of doorsluizen van objectieve informatie. Ritualisten vormen zich 
geen mening over de gerechtigdheid van de aanvraag en trachten enkel een 
weergave te geven van de objectieve, gedocumenteerde feiten. In het sociale 
verslag beschrijven ze op een gedetailleerde wijze in welke mate de cliënt 
voldoet aan de voorwaarden die de wet voorziet betreffende financiële 
steunverlening. Deze gegevens overhandigen ze aan de Raad zonder een 
standpunt in te nemen. Cindy van OCMW A geeft heel duidelijk in haar sociaal 
verslag weer in welke mate de cliënt voldoet aan de werkbereidheidsvereiste. 

 
R: Daar zijn ook allemaal richtlijnen rond en dat is meestal de situatie uitleggen van 
vroeger, hun werkverleden, hun sociale situatie. Dan moet ik er ook de gegevens 
inzetten van recente tewerkstellingen en opleidingen. Dan een reden geven waarom 
dat ze dus nu zonder inkomsten zijn gevallen en hoe dat ze het in de toekomst zien. En 
proberen ook een datum erop te plaatsen van: we verwachten dat die mensen in het 
kort kunnen gaan werken of allez ja. 

 
Het feit dat ritualisten aangeven dat ze enkel de objectieve feiten presenteren, 
kunnen we vergelijken met de manier waarop conformisten zich verhouden tot 
de Raad. Toch merken we een verschil tussen deze twee types in de wijze 
waarop ze zich tijdens de confrontatie positioneren tegenover hun cliënt. Daar 
waar conformisten duidelijk aangeven dat ze vanuit een cliëntperspectief de 
confrontatie met de raadsleden aangaan, handelen ritualisten vanuit een 
organisatieperspectief. In confrontatie met de Raad nemen deze laatste 
hulpverleners namelijk de realiteit van de organisatie als uitgangspunt en 
evalueren ze hoe de cliënt voldoet aan de categorieën en voorwaarden bepaald 
door de organisatie. Op basis van deze evaluatie ontwikkelen ritualisten een 
tweedeling tussen enerzijds de cliënten die voldoen aan de voorwaarden en waar 
geen twijfel over de gerechtigdheid van hun aanvraag kan bestaan en anderzijds 
de cliënten die niet volledig beantwoorden aan de vereisten. Een illustratief 
voorbeeld hiervan wordt gegeven door Inge van OCMW A. Zij maakt een 
onderscheid tussen de cliënten die wel willen werken en dus recht hebben op 
steun en cliënten die “profiteren” en dus niet aan alle voorwaarden (de 
werkbereidheidsvereiste) voldoen.   
 

R: Ja er zijn kortlopende dossiers van mensen die door omstandigheden in financiële 
moeilijkheden komen maar die heel gewillig zijn en alles opvolgen en die veel 
zelfredzaamheid hebben en die dan na een bepaalde tijd geholpen zijn of werk vinden, 
of een ander inkomen kunnen verwerven waar ze recht op hebben en dat in het 
verleden een paar maanden achterwege is gebleven. En dan zijn er de rest van de 
dossiers dat zijn dikwijls langdurige dossiers van mensen die de intentie hebben van ja 
te profiteren. Of ja, ook niet aan het werk willen of niet uit een situatie willen, een 
beetje in hun situatie berusten. 
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We besluiten dat ritualisten de regels en procedures van de organisatie niet als 
onderhandelbaar beschouwen. Deze hulpverleners vermelden uitdrukkelijk dat 
ze de informatie betreffende de administratieve gegevens zo objectief mogelijk 
willen doorgeven aan de Raad. Daar waar conformisten benadrukken dat ze op 
gelijke voet met de cliënt staan, beschouwen ritualisten zich eerder als een 
vertegenwoordiger van de organisatie. 
 
C.  Innoverenden  
 
Individualistische toepassing van regels en procedures  
 
Innoverende hulpverleners benadrukken over het algemeen het rigide karakter 
van het leefloon. Zij stellen net als conformisten en ritualisten dat de 
rechtmatigheid van een cliënt in eerste instantie geëvalueerd wordt op basis van 
de wettelijke voorwaarden. Wat betreft het afleggen van een huisbezoek en het 
omgaan met de billijkheidsredenen van de leefloonwet vertonen innoverenden 
weinig verschillen in vergelijking met conformisten. Zo wordt een huisbezoek 
ook door innoverende hulpverleners beschouwd als een belangrijk instrument 
om voldoende kennis te verzamelen over de specifieke situatie van de cliënt. Bij 
het verantwoorden van de billijkheidsredenen vertrekken innoverenden, zoals 
conformisten, vanuit de situatie van de cliënt. 
 
Innoverenden vertonen echter wel belangrijke verschilpunten in vergelijking met 
conformisten in de manier waarop ze omgaan met de regels omtrent de 
toekenning van aanvullende steun. Eerst en vooral benadrukken innoverenden, 
nog meer dan conformisten het arbitraire karakter van de regels tot aanvullende 
steun. Zo maakt Anne van OCMW A een onderscheid tussen het toekennen van 
leefloon dat vooral gefundeerd is op objectieve gegevens en de voorwaarden 
omtrent aanvullende steun die hoofdzakelijk steunen op subjectieve informatie 
waarbij veel afhankelijk is van de interpretatie van de hulpverlener.  
 

I: Op basis waarvan beslist u dat deze cliënt recht heeft op leefloon?  
R: Ge hebt om te beginnen de objectieve gegevens: geen inkomen, geen alimentatie, 
dus geen eigen inkomsten. Officieel heeft ze nooit gewerkt bij die man dus, dan valt 
er ook niets aan rechten uit te putten. Ja ge kunt wel zeggen die heeft geld op de 
bank. Ik moet dan bankuittreksels opvragen. Dat heb ik gedaan, daar stond niets op. 
Ge hebt dus die objectieve gegevens, die in de wet staan en dat subjectieve dat is een 
stuk die huur en verwarmingstoelage. 

 
Wat betreft deze “subjectievere” voorwaarden van aanvullende steun stellen 
innoverende hulpverleners dat zowel de geschreven en ongeschreven regels 
ondergeschikt moeten zijn aan de situatie van de cliënt. Toch kunnen we niet 
stellen dat deze hulpverleners de geschreven regels betreffende aanvullende 
steun negeren. Het is namelijk correcter te stellen dat innoverenden de 
geschreven regels respecteren, maar elke mogelijkheid tot afwijking benutten 
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om de cliënt van aangepaste hulp te voorzien. Ook Griet van OCMW C 
benadrukt dit gegeven: 
 
 

I: Zij vinden dat goed? 
R: Ja, maar je moet dan ook durven afwijken. Ik bedoel er zijn ook gevallen die niet 
onder de voorwaarden van dat principebesluit vallen, maar dan vind ik dat je moet 
durven afwijken en zeggen: ondanks het feit dat hij niet 100% beantwoordt aan dat en 
dat , dan zou ik toch voorstellen om dat en dat. 

 
In tegenstelling tot ritualisten, die tijdens het toekennen van aanvullende steun 
vooral belang hechten aan de werkbereidheid en een gemotiveerde houding 
tegenover het hulpverleningsproces, passen innoverenden dit motivatiecriterium 
nauwelijks toe.  Zo wordt Lina van OCMW B geconfronteerd met een cliënt die 
moeilijkheden ondervindt om aan de werkbereidheidsvereiste te voldoen en zegt 
dat hij schapen wil gaan scheren in IJsland. Lina heeft hier respect voor en 
steunt hem in zijn besluit om zijn invulling van activering waar te maken. 
 

R: Ja maar ja, wie zijn wij om te zeggen dat integreren in de maatschappij zoals wij die 
kennen de juiste is. Ik heb ne cliënt gehad, die had wijsbegeerte gestudeerd, heel wat 
drugsproblemen gehad en die zei toch maar van: ik pas hier nie, ik pas hier echt nie. Ik wil 
schapen gaan scheren in IJsland.  Maar ik moest echt rond tewerkstelling werken met die gast 
en ja wij hadden met twee een compromis gevonden ik zeg kijk, gij zijt ne non- conformist en 
ik ben gebonden aan bepaalde regels. We gaan een bepaald midden zoeken en ik heb een 
kaartje gekregen, hij zit in IJsland; schapen te scheren. Dat vind ik fantastisch, dat is voor 
hem integratie en why not. 

 
Dit citaat laat duidelijk blijken dat innoverenden de werkbereidheidsvereiste 
relativeren in functie van de cliënt. In de woorden van Lipsky (1980) kunnen we 
stellen dat de discretionaire macht die de hulpverleners ervaren tijdens het 
toekennen van aanvullende steun door innoverenden vooral wordt benut ten 
voordele van het noodcriterium (zie: Luyten, 1993). Voor innoverenden moet de 
cliënt immers een absolute nood ervaren om zijn of haar recht te kunnen laten 
gelden op deze vorm van financiële steun. Zo stelt Anne van OCMW A vast dat 
hoewel ze eerst een vermoeden had dat haar cliënte nog over bepaalde middelen 
kan beschikken, ze na een verloop van tijd toch merkt dat deze vrouw al haar 
financiële reserves heeft uitgeput. 
 

R: Die in de wet staan en dat subjectieve dat is een stuk die huur en 
verwarmingstoelage. Da  is een aanvoelen van mij een vermoeden van hier zal nog 
wel iets zijn. En hier was dat heel subjectief hé, ik vermoed dat, ik kan dat niet hard 
maken maar ik vermoed dat. Dan heb ik die vrouw wat leren kennen en dan zag ik van 
ja, die stond dus heel dikwijls bij mij, zo van: ik heb geen geld meer, ik heb nog vijf 
euro en daar kan ik maar zoveel broden gaan halen bij den Aldi en ik heb nog ne pot 
choco. En mag ik dan alstublieft tien euro hebben van mijn geld van volgende maand. 
En ik denk dat dat ook waar was. 
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Het verhaal van Anne  is een duidelijke illustratie van het feit dat innoverenden 
meer dan conformisten – die ook het motivatiecriterium benadrukken –  vooral 
de individuele noodsituatie van de cliënt als een doorslaggevend argument 
beschouwen voor de toekenning van aanvullende steun.   
 
Een tweede belangrijk kenmerk betreffende de manier waarop innoverenden 
omgaan met deze vorm van financiële steun, is dat innoverenden de flexibiliteit 
in deze regelgeving omtrent aanvullende financiële steun gebruiken als 
instrument om een begeleiderrol op te nemen. Zo kan men ten eerste 
aanvullende steun aanwenden om een bepaalde financiële reserve in te bouwen. 
Lina van OCMW B stelt dat door de toekenning van aanvullende steun haar 
cliënt niet langer meer financieel tegen de muur staat. Hierdoor kan ze naast het 
begeleiden van de cliënt naar financiële afhankelijkheid, de hulpvrager 
stimuleren om zijn vaderschapsrol op te nemen. 
 

I: En die adoptiejongen, stelde hij dat zelf voor? 
R: Nee ik heb dat zelf voorgesteld, dat was ambtshalve, omdat ik wist dat er anders 
niets in dat dossier mogelijk was, ik dacht ook aan zijn vaderschap ik wilde een stuk 
sparen ook niet dat dat altijd gebruikelijk is. 

 
Ten tweede koppelen innoverenden deze vorm van financiële steun bij sommige 
cliënten aan concrete gedragsverwachtingen. Deze hulpverleners gebruiken 
aanvullende steun als stok achter de deur en wijzen de cliënt erop dat als hij of 
zij een bepaalde inspanning niet levert, hij of zij ook geen recht heeft op een 
bepaalde toelage. Hier moet benadrukt worden dat deze functie van aanvullende 
steun wordt gedefinieerd als onderdeel van de begeleiding. Men past deze 
methoden enkel toe als men zeker weet dat een cliënt er klaar voor is en hij of 
zij vatbaar is voor deze methode. 
 

I: U sloot af met die adoptie jongen.  
R:Hij merkte dat hij daardoor meer leefloon ging krijgen. Hij kwam niet toe met vijftig 
euro en in ruil verwacht ik dat hij zijn goede wil toont en dat hij wordt begeleid door 
onze tewerkstellingsdienst. En dan vind ik dat dan goed om op de raad voor te stellen 
ik heb zes maanden extra steun aangevraagd maar ik heb het tweemaal nodig gehad. 
Soms is dat inderdaad een drukkingsmiddel ja.  
I: Eigenlijk een stok achter de deur. Zo van ik geef u aanvullende steun, maar ik. 
R: Ik verwacht van u, ja, sommige cliënten verstaan ook geen andere taal dan van wat 
krijg ik ervoor. Dat is nie denigrerend bedoelt maar,  ja dat is eigenlijk hoe dat ge dat 
met kinderen doet. 

 
Deze bevindingen tonen dat we innoverenden kunnen vergelijken met de 
begeleiders en bemiddelaars van Driessens (2003). Zo gebruiken innoverenden 
de interpretatiemarge van aanvullende steun om een begeleidende rol op te 
nemen waarbij men de cliënt stap voor stap bepaalde vaardigheden tracht aan te 
leren. Meer nog dan bij conformisten kunnen we met andere woorden 
concluderen dat innoverenden een individualistische regeltoepassing hanteren 
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(Engbersen, 1990) waarbij het creëren van kansen om een begeleidende 
hulpverlening mogelijk te maken, benadrukt wordt. In termen van Knegt (1987) 
kunnen we hier spreken van een pragmatische regeltoepassing. 
 
 
In confrontatie met de raad: een actieve onderhandelingsrol 
 
Uit bovenstaande paragrafen kunnen we besluiten dat innoverende hulpverleners 
zowel de geschreven als ongeschreven regels van zowel leefloon als aanvullende 
steun als relativeerbaar beschouwen. In deze paragraaf wordt duidelijk hoe deze 
hulpverleners de Raad proberen te overtuigen om in bepaalde gevallen een 
afwijking toe te laten. Het innoverende karakter van dit hulpverleningspatroon 
komt namelijk ten volle tot uiting als deze hulpverleners de confrontatie met de 
raadsleden aangaan. In tegenstelling tot ritualisten en conformisten vormen deze 
hulpverleners zich wel degelijk een uitgesproken, gefundeerde mening over de 
gerechtigdheid van de cliënt wat betreft het verkrijgen van financiële steun. Ze 
trachten zich een totaalbeeld van de cliënt te vormen en op basis hiervan 
verdedigen ze hun beslissing tegenover de raadsleden van het bevoegde comité. 
Innoverende hulpverleners geven duidelijk aan dat ze verschillende strategieën 
gebruiken om hun advies door te drukken bij de raadsleden. Deze discretionaire 
strategieën kunnen het best beschouwd worden als instrumenten die 
innoverenden benutten om hun mening kracht bij te zetten (Lipsky, 1980).  
 
Een eerste strategie heeft betrekking op het verslag dat wordt voorgelegd aan de 
raadsleden. In de beschrijving van de sociale en administratieve gegevens van 
een cliënt kan de maatschappelijk werker bepaalde positieve elementen in de 
verf zetten waardoor andere, eerder negatieve elementen minder worden 
benadrukt. Aan de hand van Engbersen (1990) kunnen we hieruit besluiten dat 
innoverenden de regels als onderhandelbaar beschouwen. Vooral bij cliënten die 
in de ogen van de raadsleden als hardleers of moeilijk worden aanzien, is de 
wijze waarop bepaalde informatie geformuleerd wordt cruciaal als men deze 
cliënten toch van een bepaalde vorm van financiële steunverlening wil voorzien 
(Zie ook: Luyten, 1993): 
 

R: Ge weet wat ge er wel en niet moet inzetten en wat ge wel en niet moet 
benadrukken. Ge kunt mensen ook tips geven. Ik zeg altijd tegen mijn mensen van ik 
ben uwe advocaat naar de raad toe maar gij geeft mij de argumenten om u te 
verdedigen. Maar ik zeg soms ook tegen de mensen van ik vind het beter dat en dat. 
 

Een tweede strategie is het aansporen van de cliënt tot het zoeken van 
bewijsmateriaal om de beslissing van de Raad in zijn of haar voordeel te 
beïnvloeden. Zo stelt Anne van OCMW A dat als ze moeilijkheden ondervindt 
om de eventuele werkonbekwaamheid van een cliënt te bewijzen, ze hem of 
haar laat solliciteren om genoeg bewijsmateriaal te verzamelen. Hiermee wilt ze 
de raadsleden laten inzien dat de cliënt wel degelijk niet in staat is om te werken. 
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R: Bijvoorbeeld als ik vind van op vlak van zoeken naar werk, dat zijn geen 
overtuigende bewijsstukken da gij mij geeft. Dan zeg ik tegen de mensen van kijk man, 
het lijkt me beter dat we uw dossier een week of veertien dagen later op zitting komt. 
Dan hebt ge nog veertien dagen den tijd om inderdaad heel intensief te solliciteren, 
zodat ik zonder blikken of blozen kan zeggen die solliciteert heel intensief en we gaan 
dat opvolgen. Want als ik het moet doen met hetgeen ge nu voorlegt, dan kan ik niet in 
eer en geweten zeggen dat gij moeite doe. 

 
Als deze hulpverleners merken dat bovenstaande strategieën niet helpen en de 
raad nog niet achter hun beslissing staat, dan motiveren ze de cliënt om beroep 
aan te tekenen: 
 

R: Ja ge hebt soms beslissingen waar ik niet achter sta en dan breng ik dat terug op 
zitting. Ik heb er op de moment zelfs al die in beroep zitten. Of ik zeg de mensen van 
ja, ga in beroep, of zelfs ga in kortgeding. Ik vind van dit kan echt niet, dat de raad 
veel te bureaucratisch reageert. 

 
Deze bevindingen tonen aan dat innoverenden meer dan conformisten het 
onderhandelbare karakter van regels en procedures benadrukken. Hoewel we 
eerder geconcludeerd hebben dat beide types een individualistische 
regeltoepassing hanteren, ontwikkelen vooral innoverenden discretionaire 
strategieën om tegenover de Raad hun mening over de aanvraag tot financiële 
steun te verdedigen. We concluderen dat daar waar conformisten een eerder 
passieve rol opnemen tegenover de Raad, innoverenden gekenmerkt worden 
door een actieve onderhandelingsrol. 
 
Conclusie  
 
In deze paper onderzoeken we of maatschappelijk werkers op een verschillende 
manier de procedures en regels wat betreft de uitvoering van de leefloonwet in 
de praktijk omzetten. Uit de analyse blijkt dat hulpverleners wel degelijk 
verschillende discretionaire strategieën ontwikkelen (Lipsky, 1980). De 
theoretische meerwaarde van dit artikel ligt ten eerste in de toepassing van een 
klassieke sociologische theorie op de wijze waarop maatschappelijk werkers 
invulling geven aan deze discretionaire strategieën. Het anomieconcept van 
Merton (1968) en de daaraan verbonden handelingstypologie vormen namelijk 
belangrijke sociologische concepten om te ontrafelen hoe maatschappelijk 
werkers verbonden aan een OCMW omgaan met een situatie waarbij ze de 
bureaucratische realiteit van de organisatie proberen te verzoenen met de unieke 
situatie van de cliënt. Een tweede meerwaarde is dat we op basis van onze 
bevindingen de typologie van Driessens (2003) die de relatie tussen cliënt en 
hulpverlener belicht, verbinden met onderzoek van Engbersen (1990) en Knegt 
(1987) waarbij de klemtoon wordt gelegd op de manier waarop hulpverleners 
omgaan met hun organisatie.  
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Tabel 2: Vergelijking tussen de typologie van Merton (1968), Driessens (2003), 

Knegt (1987) en Engbersen (1990) 
Merton: Ritualisten 
Driessens:Ritualistische 

zorgverstrekkers en controleurs 
Knegt: Officiële regeltoepassing 

Engbersen: Fatalistische 
regeltoepassing 

Merton: Conformisten 
Driessens:Redders en 

Probleemoplossers 
Knegt: Politieke regeltoepassing 
Engbersen: Individualistische 
regeltoepassing maar passieve 

onderhandelingsrol 
 

Merton: Innoverenden 
Driessens: Begeleiders en Bemiddelaars 

Knegt: Pragmatische regeltoepassing 
Engbersen: Individualistische regeltoepassing met actieve 

onderhandelingsrol  
 

 
In bovenstaande schema leggen we de link tussen de typologie van Merton 
(1968) die we terugvinden in onze analyses en de bevindingen van Driessens 
(2003), Knegt (1987) en Engbersen (1990). 
 
Conformisten worden gekenmerkt door een individualistische manier 
(Engbersen, 1990) van regeltoepassing. Deze hulpverleners beschouwen we aan 
de hand van Driessens (2003) als redders of probleemoplossers. Meer specifiek 
houden conformisten zich strikt aan de vooropgestelde procedures en regels 
maar proberen deze waar mogelijk te laten aansluiten bij de situatie van de 
cliënt. Knegt (1987) spreekt hier over een politieke stijl van regeltoepassing. 
Deze hulpverleners proberen allereerst een zo volledig mogelijk zicht te krijgen 
op de cliëntsituatie door het afleggen van huisbezoeken. Hierdoor merken ze dat 
bepaalde cliënten, hoewel ze financiële steun nodig hebben, toch door de mazen 
van het net glippen. Op basis van de discretionaire macht die ze ondervinden 
wat betreft de billijkheidsredenen van de leefloonwet en de ongeschreven regels 
zoals nood en motivatie voor aanvullende steun, proberen deze hulpverleners 
vanuit het bestaande aanbod hulp op maat van de cliënt te bieden. Hoewel 
Engbersen (1990) benadrukt dat individualistische hulpverleners de regels als 
onderhandelbaar beschouwen, moeten we toch concluderen dat conformisten 
gekenmerkt worden door een passieve onderhandelingsrol. Ze presenteren de 
objectieve, waarneembare feiten, beschouwen de beslissing van de Raad als 
doorslaggevend en positioneren zich op gelijke voet met de cliënt.  
 
Voor ritualisten primeert de realiteit van de organisatie. Deze hulpverleners 
reconstrueren de cliëntsituatie op basis van de gedocumenteerde werkelijkheid 
(Engbersen, 1990; Luyten, 1993) en maken een onderscheid tussen cliënten die 
niet willen en cliënten die niet kunnen voldoen aan de voorwaarden voor 
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leefloon (Hasenfeld; 1992). Wat betreft de aanvullende steun gebruiken deze 
hulpverleners vooral het motivatiecriterium om de gerechtigdheid van een cliënt 
te testen. Deze hulpverleners kunnen vergeleken worden met de ritualisten en 
controleurs van Driessens (2003). Tegenover de Raad stellen de ritualisten dat 
ze een zo objectief mogelijk verslag opmaken en de beslissing van de Raad 
zullen volgen. Voor hen zijn regels niet onderhandelbaar. We concluderen dat 
ritualisten zich kenmerken door een fatalistische (Engbersen, 1990) of een 
officiële (Knegt, 1987) wijze van regeltoepassing.  
 
Innoverenden hanteren een uitgesproken individualistisch perspectief 
(Engbersen, 1990) en nemen de specificiteit van de hulpvraag steeds als 
uitgangspunt. Deze hulpverleners gaan op een pragmatische manier om met de  
regels en procedures en beschouwen deze als ondergeschikt aan de realiteit van 
de cliënt (Knegt, 1987). Net als bij conformisten worden de billijkheidsredenen 
gebruikt om de specificiteit van de cliëntsituatie te respecteren. Toch 
onderscheiden innoverenden zich van conformisten doordat ze de regels omtrent 
aanvullende steun gebruiken om een begeleidende hulpverlening waar te maken.  
Tijdens de onderhandelingsfase proberen innoverenden de leden van de Raad te 
overtuigen van de gerechtigdheid van de cliënt en kanaliseren de stroom van 
informatie in het voordeel van de cliënt (Lipsky; 1980; Engbersen, 1990; 
Luyten, 1993). In het verslag benadrukken ze de positieve elementen en 
verbloemen ze de negatieve. Vervolgens zoeken ze naar extra bewijsmateriaal 
om een extra gewicht te geven aan de gerechtigdheid van de cliënten. In zekere 
zin kunnen we aan de hand van Lammers (1993) stellen dat innoverenden 
strategieën ontwikkelen om tijdens de onderhandelingsfase met de Raad de 
tekortkomingen betreffende de regels en procedures van “bovenaf” te verzoenen 
met de dagelijkse praktijk. Deze hulpverleners nemen duidelijk een actieve 
onderhandelingsrol op. 
 
Hieruit blijkt echter dat we maar drie van de vijf types van Merton terugvinden. 
Zowel de rebellen als de terugtrekkenden komen niet in onze analyses voor. Een 
eerste reden hiervoor ligt in het beperkt aantal interviews. De voorgestelde 
resultaten kunnen het best worden gelezen als een verkennende studie. Verder 
onderzoek dient meer in te gaan op de manier waarop hulpverleners omgaan met 
de organisationele realiteit. Een tweede reden is dat elke werknemer van een 
organisatie zich tot op een bepaalde hoogte moet conformeren met de 
organisationele omgeving. Het vermoeden bestaat dat zowel terugtrekkenden als 
rebellen moeilijk kunnen aarden in een omgeving die hen telkens tot 
conformisme tracht te dwingen. De hulpverlenertypes die we terugvonden, 
blijken er echter telkens in te slagen om zich te conformeren met het 
organisationele klimaat en tegelijkertijd een eigen invulling aan de procedures 
en regels omtrent de leefloonwet te geven. 
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Opvallend is ook dat in één en dezelfde organisatie verschillende 
hulpverlenertypes werden teruggevonden. Toch kunnen we stellen dat vooral in 
OCMW A de hulpverleners een ritualistisch of innoverende handelingsstrategie 
ontwikkelen.  Conformisten komen vooral voor in de andere OCMW’s. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat vooral in OCMW A de 
maatschappelijk werkers aangeven dat ze vanuit de Raad worden gestimuleerd 
om strenger toe te zien op de werkbereidheid van de cliënt en om de 
gezinssituatie aan een nauwkeurige controle te onderwerpen. Maatschappelijk 
werkers kunnen zich dan ofwel een ritualistisch handelingspatroon aanmeten 
waardoor ze zich conformeren met de organisationele eisen, ofwel innoverende 
strategieën ontwikkelen waardoor ze kansen creëren om de eisen van de 
organisatie te laten aansluiten op de situatie van de cliënt. Verder onderzoek zou 
hier uitsluitsel over kunnen geven. Zo kunnen bijvoorbeeld ook de netwerken 
die maatschappelijk werkers uitbouwen met andere hulpverleners (binnen of 
buiten het OCMW) een belangrijke invloed hebben op de manier waarop ze 
omgaan met de realiteit van de organisatie. 
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