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BEGINSEL IN MAATSKAPLIKE WERK?' my eie werk is 
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Maria Margaretha Meyer 



"Different ideologies become different ways of being, 

different ways of looking and listening, in which 

each person is responsible for the way of being which 

he becomes. Everything that I do becomes my 

responsibility" 

(Simon 1985: 43) 
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OPSOMMING 

In die verhandeling word daar gepoog om vas te stel of self

determinasie wel as 'n beginsel in maatskaplike werk, deur die 

maatskaplike werkers van die Hoeveldstreek in Mpumalanga, erken en 

toegepas word. 

Die ondersoek het ten doel om te bepaal vanuit watter teoretiese 

raamwerk die maatskaplike werkers hulle dienslewering rig en hoe die 

beginsel selfdeterminasie binne die werkers se teoretiese raamwerk 

geakkommodeer en aangespreek word. 

Die ekosistemiese benadering is deur navorser gebruik as teoretiese 

raamwerk. Die inhoud word weergegee in terme van 'n literatuur-

studie, waarin die beginsel selfdeterminasie, as sodanig aangespreek 

word, dan die epistemologie van die maatskaplike werker, asook die 

uitwerking van selfdeterminasie op dienslewering aan kliente. 

Inligting is verkry deur middel van 'n vraelys wat deur maatskaplike 

werkers in die praktyk voltooi is. 

Die gevolgtrekkings en aanbevelings gee 'n aanduiding van hoe self

determinasie erken en toegepas word en hoe die maatskaplike werkers 

die beginsel akkommodeer met betrekking tot hulle epistemologie. 



SUMMARY 

In this dissertation the attempt is made to establish whether self

determination as a principle in social work is acknowledged and 

applied by the social workers of the Highveld region in Mpumalanga. 

The aims of the research were to establish the theoretical frame of 

reference which directs the social workers services and how the 

principle of self-determination within the social workers frame of 

reference is accommodated and applied in practice. 

The researcher has used as her theoretical frame of reference the 

ecosystemic approach. The contents of the dissertation is presented 

in terms of a literature study, in which the principle and the effect 

of self-determination on the services of the social worker to her 

clients, as well as her theoretical frame of reference is addressed. 

Information was obtained by means of a questionnaire which was 

completed by social workers in the field. 

The conclusions and recommendations give an indication of how self

determination is acknowledged and applied and if the social workers 

accommodated the principle of self-determination with their 

epitemology. 
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1 

HOOFSTUK 1 

1.1 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

Maatskaplike werk word gekenmerk deur volgehoue groei en ontwikkeling 

en die kennis van die professie brei gedurig uit vanuit die 

verskillende wetenskappe waarin dit sy oorsprong het. Die 

oorspronklike doel, naamlik om mense wat in nood verkeer tot hulp te 

kan wees, het nog dieselfde gebly, ten spyte van die antler 

ontwikkelinge wat plaasgevind het. Vanuit die verskillende 

wetenskappe as oorsprong, het di t dan ook nodig geword dat die 

professie sy eie stempel kan afdruk. Die noodsaaklikheid van 

fundamentele beginsels, wat as riglyn kan <lien vir die manier waarop 

die maatskaplike werker haar toekomstige optrede kan rig, het al hoe 

belangriker geword. Die dienste wat maatskaplike werkers dan ook 

lewer aan sowel die gemeenskap, as die individue en groepe in die 

gemeenskap, word deur verskeidenheid gekenmerk, wat die daarstelling 

van 'n riglyn van fundamentele beginsels verder beklemtoon (Vgl 

Combrinck in Grobbelaar & Schoeman 1980: 191; Combrinck & Van Rooyen 

1980: 35). 

Maatskaplike werkers as professionele persone moet daagliks besluite 

neem oar hulle optredes, hulle houdings teenoor en hulle verhoudings 

met hulle kliente. Navorser se ervaring in die praktyk het dus 'n 

behoefte geskep om meer inligting te bekom oar watter waardes 

maatskaplike werkers se besluite be1nvloed, in watter mate die 

waardes hulle gevolgtrekkings affekteer, watter faktore 'n uitwerking 

het op hul optrede en hul verhouding tot hulle kliente en of die 
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maatskaplike werker bewus is van die faktore of nie? Die ander 

belangrike vraag is of daar wel rigtinggewende aanduidings bestaan 

waarvolgens die maatskaplike werkers se optrede be1nvloed kan word? 

{Van Biljon & Van Rooyen 1988: 2) 

Waardes speel 'n belangrike rol in elkeen se opvatting oor hoe die 

!ewe behoort te wees en dien om elke mens se optrede in daardie 

betrokke rigting te stuur. Waardes gee dus aanleiding tot algemene 

standaarde en ideale waaraan ons ons eie en ander mense se optrede 

meet. Maatskaplike werkers betree dan ook die professie met hulle eie 

persepsies, gebaseer op waardes oor hoe die lewe moet wees en hoe 

daar opgetree behoort te word deur persone om 'gelukkig' te wees {Vgl 

Van Hoose in Stein 1990: 23). Maatskaplike werkers kom uit die 

gemeenskap en daar word veronderstel dat hulle die gemeenskap se 

waardes verteenwoordig. Hulle het ook spesifieke persepsies oor 

probleemoplossing wat aangevul word deur die teoretiese onderrig, 

praktykervaring en blootstelling aan verskillende kliente {Vgl Lippit 

in Stein 1990: 23). Rubin (1973: 218) sluit hierby aan en stel dat 

•n kritiese dimensie van maatskaplike werk die beoefenaar se beeld 

van die mens' en sy wereld is. Al word hierdie beeld nie uitgespreek 

nie, is dit steeds teenwoordig en dit bel.nvloed die aard van 

maatskaplikewerk-intervensie. 

In die gebruikmaking van waardes word hulle ongelukkig nie 

voortdurend en krities oorweeg deur maatskaplike werkers, in die 

uitvoering van die dienste wat hulle !ewer, soos daar verwag word 

nie. O'Neil (1992: 1) sluit hierby aan en noem die volgende in die 

verband; "Although social work has been described as a value-based 
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profession, curricula at schools of social work have tended not to 

give specific attention to values and ethical content". 

O'Neil (1992: 1-3) spreek die noodsaaklikheid van formele onderrig 

ten opsigte van waardes en etiese optrede aan en haal Perlman aan wat 

beweer: " ••• that in struggling with value dilemmas an escape should 

not be sought either in cynicism or in techniques and technology -

there should not just be a concern with whether methods work, but why 

social workers do what they do in the first place" (Perlman in O'Neil 

1992: 3). Volgens Reamer ( 1982: 26) word hierdie beginsels 

(waardes) en basiese konsepte gedeeltelik verkry uit die 

beroepswysheid wat gebaseer is op ervaringe uit die verlede, deurdat 

dit as effektief in alle omstandighede bewys is asook die basiese 

teoretiese aspekte wat aangehang word. 

Hepworth & Larsen (1986: 19-20) noem dat indien so 'n waarde deur 

die professie aanvaar word, dit dan 'n beginsel of riglyn vir die 

praktyk word. Hulle konstateer: "On a less abstract level than 

ultimate values, such principles express preferred beliefs and 

attitudes about the nature and causes of human problems, the capacity 

of humans to deal with problems, desirable goals, desired qualities 

in helping relationships, vital elements of the helping process, 

roles of the practitioner and the client, characteristics of 

effective groupleaders, the nature of the human growth process and 

so on". 

Selfdeterminasie word dan ook as 'n beginsel in maatskaplike werk 

onderskryf, alhoewel di t nie al tyd by die naam genoem word nie. 



4 

Ander begrippe soos selfhelp of eie hulp, selfbeskikkingsreg en 

outonomie is maar 'n paar wat as sinoniem gebruik word (Vgl O'Neil 

1992: 116; Combrink & Van Rooyen 1980: 104; Hugo in Pieterse 1975: 

16-17). Elke werker het egter nie dieselfde teoretiese raamwerk van 

waaruit te werk gegaan word nie, maar selfdeterminasie word as 

beginsel in die werk met kliente baie duidelik onderskryf, ongeag die 

teoretiese raamwerk wat aangehang word. 

Selfdeterminasie as 'n waarde soos dit deur die maatskaplike 

literatuur onderskryf word en die teoretiese raamwerk van die 

maatskaplike werkers van waaruit dienste gelewer word, sal beskryf 

word. Aandag sal geskenk word aan: 

a) of maatskaplike werkers die definisie van self

determinasie wat hulle huldig implementeer; en 

b) of en hoe hulle die definisie dan akkommodeer met 

betrekking tot hulle teoretiese raamwerk. 

Die teoretiese raamwerk van waaruit die beskrywing van die studie

stof gedoen sal word, is die ekosistemiese denkwyse, want navorser 

het veral na die bestudering van die teoretiese raamwerk bewus geraak 

van die dilemma wat bestaan met inagneming of toepassing van self

determinasie in die dienslewering aan kliente. 

1.2 NAVORSINGSVRAAG 

Vanwee beperkte navorsing in die ondersoekgebied is geen hipoteses 

vir hierdie navorsing geformuleer nie. Daar is wel 'n 
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navorsingsvraag gestel, naamlik: "Word selfdeterminasie as beginsel 

in maatskaplike werk erken en word dit wel toegepas?". 

1.3 DIE DOELWITTE VAN DIE NAVORSING 

Die doelwitte van die studie is om vas te stel: 

of selfdeterminasie wel as 'n beginsel van maatskaplike 

werk toegepas word; 

wat die werkers verstaan onder die begrip self

determinasie; en 

of en hoe die werkers selfdeterminasie as beginsel 

akkommodeer met betrekking tot hulle teoretiese raamwerk. 

1.4 NAVORSINGSPROSES 

Navorsing is 'n proses en die navorser kan haar nie distansieer van 

die navorsing wat gedoen word nie. Gale (in Andreozzi 1985: 195) 

noem die volgende in die verband, " ••• once the process began, that 

research is not just a bolt on module but interacts with everything". 

Die navorser beskik dus volgens navorser oor bepaalde persepsies wat 

sy dan sal poog om te bevestig, of sy sal haar persepsies wysig 

indien antler bewyse gevind sou word en dit dan by haar struktuur sou 

aanpas. 

Die navorsingsproses is nie los van die navorser nie en dit het dus 

'n invloed op sowel sy persoonlike as sy professionele lewe. Die 

navorser en die geobserveerde sisteem het ook •n wedersydse effek op 

mekaar (Gale in Andreozzi 1985: 195; Fasser 1989: 34). Die huidige 
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epistemologie, naamlik die ekosistemiese of konstruktivistiese wyse 

van navorsing, waarvan die wedersydse effek 'n integrale deel 

uitmaak, het die navorser bevry van die beperkinge wat daar bestaan 

het in die positivistiese, wetenskaplike epistemologie wat in die 

verlede gevolg is (Passer 1989: 34). Daar is dan ook volgens die 

epistemologie wat in die verlede gevolg is, 'n spesifieke waarheid 

beskryf (Reason & Rowan 1988: 241; Passer 1989: 33). Daar is met die 

navorsing gepoog om die verskillende maatskaplike werkers se idees, 

konstruksies en persepsies van selfdeterminasie as waarde (beginsel) 

te verkry. 

Die beperkinge van die positivistiese wetenskaplike navorsing vorm 

deel van 'n sekere epistemologie. As die wereld positivities of 

atomisties beskryf word, is daar die moontlikheid om op outonomie of 

geheelheid (wholeness) te fokus onwaarskynlik. Die navorser word 

gesien as objektief, (wat nie 'n gebeurtenis spontaan kan beskryf 

nie), aangesien dit nie gekoppel is aan 'n spesifieke waarheid nie 

(Passer 1989: 33-34). 

Die belangrikste implikasie vir navorsing vanuit 'n 

konstruktivistiese benadering impliseer dat die navorser nooit kan 

los staan van die geobserveerde sisteem nie, nie totaal objektief is 

nie en ook nie 'n realiteit beskryf nie (Reason & Rowan 1988: 242). 

Von Glaserfeld (in Watzlawick 1984: 29) sluit hierby aan en noem dat 

die fundamenteelste kenmerk van konstruktivisme is dat die wereld wat 

gekonstrueer is, 'n ervaringswereld is, wat bestaan uit ervarings en 

geen aanspraak maak op waarhede in die sin van ooreenstemming met 

ontologiese realiteit nie. Leyland ( 1985: 18) stel vas: " the 



7 

observer, as an observer of himself or other always remains within 

a descriptive domain that is relative to his own ontogeny and 

autopoietic organization and, therefore, 'reality' is always subject

dependent and no absolute reality is possible". 

Hierdie konstruktivistiese benadering is dan as grondslag vir die 

navorsing gebruik. Sowel die werkers se teoretiese raamwerk, as hulle 

definisie van selfdeterminasie en hoe hulle dit in hulle 

dienslewering akkommodeer, word aangespreek, met ander woorde, die 

"verskillende" realiteite rondom die aspekte word ondersoek. 

1.5 NAVORSINGSONTWERP 

Daar is van 'n verkennende kwalitatiewe metode van navorsing gebruik 

gemaak. Mouton & Marais (1989: 43) beskryf 'n verkennende studie soos 

volg: " Die verkennende studie het ten doe! om 'n verkenning van 'n 

relatief onbekende terrein te maak: 

om nuwe insigte oor die domeinverskynsel in te win; 

as 'n voorondersoek tot 'n meer gestruktureerde studie van 

die verskynsel; 

om sentrale konsepte en konstrukte te ekspliseer; 

om prioriteite vir verdere navorsing vas te stel; en 

om nuwe hipoteses oor 'n bestaande verskynsel te 

ontwikkel". 

Collins (1991: 304) verwys ook na Mouton en Marais en beskryf 

kwalitatiewe navorsing soos volg: " ..• the observation of forms of 

behavior as they occur, so that the phenomenon as it exists should 
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reveal itself and the researcher will register it". Een van die 

onderskeidende eienskappe van kwalitatiewe navorsing is dat die 

navorser poog om die persone wat hy bestudeer in terme van hulle 

definisie van hulle leefwereld, asook hulle persepsie van hulle 

konteks, te verstaan (Mouton & Marais 1989: 70). 

1.6 METODE VAN DATAVERSAMELING 

Navorser het die volgende metodes gebruik om die nodige data te 

versamel. 

1.6.1 Literatuurstudie 

Daar is ondersoek ingestel na bestaande bronne oor die begrip 

selfdeterminasie as beginsel in maatskaplike werk en 'n 

waardebasis van hoe dit aangewend word. Die waardes en die 

teoretiese grondslag van maatskaplike werk is verken en beskryf. 

1.6.2 Semigestruktureerde vraelys 

Tydens 'n vergadering wat gehou is waar die maatskaplike werkers 

van die Hoeveldstreek in Mpumalanga vergader het, het navorser 

aan die aanwesiges die vraelyste uitgedeel, die doel van die 

studie verduidelik en die versoek gerig om die vraelyste te 

voltooi en aan navorser terug te stuur. Die Hoeveldstreek is 

gekies omrede navorser in die omgewing woonagtig is en dit 

prakties makliker is. 

Die vraelys bestaan uit twee gedeeltes. Die eerste gedeelte is 

daarop gerig om inligting te versamel in die algemeen oor die 

waarde selfdeterminasie. Die doel van die tweede gedeelte is 

• 
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om meer spesifieke inligting te verkry oar die praktiese 

toepassing van selfdeterminasie. Dit is in die vorm van 'n 

gevallestudie aangebied. Die doel was om te kontroleer of wat 

in afdeling A beantwoord is, in afdeling B wel so aangewend is. 

Daar is van oop - en geslote vrae gebruik gemaak. Geslote vrae 

is opgevolg deur 'n oopvraag. Grinnell (1988: 314) definieer 

'n oop vraag as die strukturering van 'n vraag op so 'n wyse dat 

die persoon wat antwoord 'n vrye keuse het oor hoe hy wil 

reageer op 'n vraag. Dit is dan ook vir navorser 'n belangrike 

aspek, want die selfdeterminasie van die respondent moet ook in 

ag geneem word. Dit is ook van belang dat die respondent se eie 

persepsie verkry kon word en dat die navorser nie haar persepsie 

sal wil laat geld nie. 

1.6.J Semigestruktureerde onderhoude 

Nadat daar 'n geruime tyd verloop het en die vraelyste nog nie 

terug ontvang is nie, het navorser die respondente telefonies 

sowel as persoonlik gekontak om die rede vir die versuim vas te 

stel. 

1. 7 RESPONDENTE 

Daar is ook twee maatskaplike werkers in Pretoria betrek, omrede 

albei die werkers, net soos navorser, vanuit dieselfde 

teoretieseraamwerk hulle dienslewering aan kliente rig. Dit is van 

belang om die persepsie van meer as net die navorser, wat uit daardie 

spesifieke benadering werksaam is, oor die genoemde beginsel te 
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verkry, om sodoende navorser se persepsie met betrekking tot self

determinasie te bevestig en ook om te toon dat alhoewel maatskaplike 

werkers teoreties baie spesifiek opgelei is, daar tog verskillende 

persepsies bestaan ten opsigte van selfdeterminasie, waar dit sy 

oorsprong het en hoe dit toegepas moet word. 

1.8 BEGRIPSOMSKRYWING 

Daar is sekere belangrike begrippe wat hier omskryf sal word. Die 

ander word in die res van die hoofstukke duidelik belig. 

1.8.1 Selfdeterminasie 

Selfdeterminasie is •.. "An ethical principle in social work, 

which recognizes the rights and needs of clients to be free to 

make their own choices and decisions. Inherent in the principle 

is the social worker's helping the client to know what the 

resources and choices are, and what the consequences of 

selecting any one of them will be. 

helping the client implement the 

determination is one of the major 

relationship" (Baker 1987: 147). 

Usually it also includes 

decision made. Self

factors in the helping 

Reamer ( 1982: 12) sluit by bogenoemde aan met die volgende: "The 

prevailing conception of self-determination in social work is 

of a practical recognition of the right and need of clients to 

freedom in making their own choices and decisions in the 

casework process". 
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1.8.2 Selfbeskikkingsreg 

Selfbeskikkingsreg beteken <lat die mens die reg en behoefte het 

om vir homself te besluit, ongeag of hy die regte of verkeerde 

besluit gaan neem. Hy kan daaroor <link en self 'n besluit neem. 

As die klient nie self besluit dat <lit die regte oplossing is 

nie, help die besluit nie en sal dit slegs 'n skyn oplossing 

hied (Vgl Combrink & Van Rooyen 1980: 104). 

Hugo (in Pieterse 1975: 16-17) gebruik selfbeslissing as 

sinoniem met selfbeskikkingsreg en konstateer dat die beginsel 

twee funksies het, naamlik: Eerstens help dit die werker om nie 

namens die klient 'n besluit te neem nie. Ten tweede weerhou die 

beginsel die werker daarvan om die klient se !ewe na willekeur 

te organiseer. Die maatskaplike werker as instaatsteller is net 

medeverantwoordelik en daarom behoort hy te alle tye die klient 

geleentheid tot selfbeslissing te gee. 

Daar word dikwels ook sinoniem na selfdeterminasie en 

selfbeskikkingsreg verwys. Navorser het uit die literatuur wat 

bestudeer is, afgelei dat daar 'n onderskeid getref kan word 

tussen selfbeskikkingsreg en selfdeterminasie. In 'n paging om 

die begrip "determinasie" verder te omskryf verwys navorser na 

die begrip "determinerende tendens" wat as volg beteken: "' n 

Neiging tot aktiwiteit wat die resultaat is van 'n wilsbesluit 

of 'n doelstelling. Dit be1nvloed ander bewuste prosesse soos 

denke en persepsie". (Psigologiewoordeboek 1979 sv 

"determinerende tendens"). Die onderskeid wat navorser tref is 

dat: selfbeskikkingsreg is die reg om keuses en besluite te neem 
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terwyl selfdeterminasie die reg is om keuses en besluite te neem 

en dan uit te oefen. Volgens navorser is selfbeskikkingsreg 

slegs .op 'n kognitiewe (denke en idees) vlak, terwyl 

selfdeterminasie die kognitiewe en konatiewe (doelgerigte en 

willekeurige gedrag) insluit. 

Volgens die Woordeboek vir Maatskaplike Werk (1971 sv 

"selfbeskikkingsreg") word selfbeskikkingsreg omskryf as die 

"reg van die klient om in die maatskaplikewerk-proses binne sy 

vermoe self 'n posi tiewe en opbouende keuse te doen of 'n 

beslissing te neem". Die klem val dus op die neem van die keuses 

of beslissings. Die nuwer uitgawe van dieselfde woordeboek, 

omskryf selfbeskikkingsreg as: "Beginsel in die MAATSKAPLIKE 

WERK waarvolgens KLieNTE die reg erken word om hulle eie keuses 

uit te oefen en besluite te neem wat hulle MAATSKAPLIKE 

FUNKSIONERING beYnvloed". (Nuwe Woordeboek vir Maatskaplike Werk 

1995 sv "selfbeskikkingsreg"). Navorser is van mening dat met 

die omskrywing, die gedeelte van om keuses uit te oefen, wat 

egter onder selfdeterminasie resorteer, ingekorporeer is. 

Gesien in die lig van bogenoemde omskrywing van 

selfbeskikkingsreg is dit sinoniem met selfdeterminasie, maar 

verkies navorser om die begrip selfdeterminasie te gebruik. 

Volgens die antler literatuur wat bestudeer is, is daar wel 'n 

onderskeid te tref tussen die twee begrippe. Sien dan ook die 

gedeelte in hoofstuk 2 wat handel oor die verskil tussen die 

begrippe selfdeterminasie en outonomie. 
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1.8.3 Outonomie 

"Autonomy literally means control of the self and is provided 

by the recursive structure of living structures" (Bateson in Le 

Roux 1987: 45) 

1.8.4 Epistemologie 

De Shazer (1981: 54) omskryf epistemologie as: 

"how we know, think and decide". 

Keeney (in De Shazer 1981: 54) beskou weer die "how we know" as 

'n proses wat navorsing, kliniese gebruik en teorie-konstruksie 

as onafskeidbare gelyktydige prosesse insluit. 

Gregory Bateson (1979: 246) omskryf epistemologie soos volg: 

"A branch of science combined with a branch of 

philosophy. As science, epistemology is the study of 

how particular organisms or aggregates of organisms 

know, think and decide. As philosophy, epistemology 

is the study of the process of knowing, thinking and 

deciding". 

1.8.5 Konstruktivisme 

Tamm & Lannamann (1988: 43) stel vas: " constructivism refers 

to the notion that, to a greater or lesser extent, reality is 

constructed rather than discovered, that is, it can never be 

proved whether the glass is really half empty or half full". Wat 

ans sien en beskryf, is dus gedeeltelik deur onsself 

gekonstrueer en die kultuur en die geskiedenis van die individu 
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sal sy siening van die wereld bepaal (Vgl Hoffman & Von 

Glaserfeld in Fourie 1991: 7; O'Neil 1992: 180) 

1.8.6 Teorie 

Die doe! van 'n teorie is om te beskryf en te verklaar. Teorie 

toon die verband tussen 'n veelheid feite; feitegegewens word 

deur 'n teorie in 'n struktuur saamgevoeg om 'n bepaalde aspek 

verstaanbaar te maak. (Combrink & Van Rooyen 1980: 31) 

1.8.7 Waardes I Beginsels 

"Values refer to something preferred" (Yelaja 1982: 9). Waardes 

verteenwoordig gekose ideale van hoe die wereld moet wees en hoe 

mense normaalweg moet optree. Steiner (1979: 524) konstateer: 

" Values in social work refer to preferred conceptions of people 

(and social contexts), preferred outcomes for people (and social 

contexts), and preferred instrumentalities for dealing with 

people (and social context)". Wanneer die waardes dan deur die 

professie aanvaar word, word hulle toegepas as 'n beginsel in 

die praktyk. Yelaja ( 1982: 5) stel vas dat: "The social work 

profession, like other helping professions, is embedded in 

normative principles. Principles that define right and wrong, 

good or better, are the bases for professional intervention and 

decision making". 

Die Verklarende Afrikaanse Woordeboek ( 1992 sv "beginsel") 

omskryf beginsel as: "grondslag, grondreiH, oortuiging en 

stelling". 'n Ander omskrywing is 'n handelswyse - wyse van 
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doen, wyse van optrede, manier van doen en manier van optree. 

(Groot'Tesourus van Afrikaans 1994 sv "beginsel"). 

Waarde word ornskryf as: "wat iets werd is, gerneet aan een of 

antler norm, van betekenis ag". (Verklarende Afrikaanse 

Woordeboek 1992 sv "waarde"). 

Hugo (in Pieterse 1975: 15) sluit aan by bogenoemde en 

konstateer dat beginsels in maatskaplike werk gesien kan word 

as goed deurdagte en beproefde wyses waarop die een mens 'n 

betekenisvolle verhouding met 'n antler kan aanknoop, uitbou en 

in stand hou. Dit is fundamentele uitgangspunte wat rigting gee 

aan diegene wat met behulp van 'n professionele verhouding hulp 

aan 'n medemens wil verleen. 

1.9 DIE BEPERKINGE VAN DIE STUDIE 

Die volgende beperkinge in verband met die studie kan uitgelig 

word: 

1.9.1 

1.9.2 

Die ekosisterniese benadering dek 'n wye veld en het 

verskillende beginsels en konsepte waarop gefokus kan 

word. Die beperkte omvang van die studie maak dit 

onmoontlik om die benadering volledig te bespreek. 

Daar is slegs enkele konsepte bespreek wat toepaslik 

is vir hierdie studie. 

Die steekproef was klein en 'n groter steekproef sou 

dit waardevoller gemaak het vir die maatskaplikewerk 
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- praktyk. Die selfdeterminasie van die respondente 

moes in ag geneem word met die invul van die vraelys, 

wat meegebring het dat slegs tien van die agtien 

vraelyste terug ontvang is. Volgens die respondente 

wat dit nie ingevul het nie, was die vraelys te 

moeilik en te lank om te voltooi. 

Die bevindinge is slegs ook 'n punktuasie van 

navorser. Sy het ook vanuit haar eie epistemologie 

te werk gegaan en dit kan nie as 'n gegewe realiteit 

gesien word nie. Dit is slegs navorser se persepsie 

van die respondente se persepsie van selfdeterminasie 

en die toepassing daarvan. Die epistemologie van 

navorser beperk egter nie die geldigheid van die 

studie nie. 

Volgens Reason & Rowan (1988: 241) is realiteit 'n proses wat 

gekoppel is aan 'n navorser se epistemologie. Geldigheid is ook 

verbind aan die navorser en die geobserveerde sisteem wat 'n sekere 

verhouding impliseer. Geldigheid le by die navorser ten opsigte van 

sy vaardigheid, sensitiewe benutting van die self en as kenner en 

ondersoeker. Daar word gese: "Validity is more personal and 

interpersonal, rather than methodological" (Reason & Rowan 1988: 

244). Navorsing kan dus op 'n konstruktivistiese wyse gedoen word 

sender dat die geldigheid daarvan bevraagteken word. 
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1.10 AANBIEDING VAN DIE STUDIE 

Die navorsingsverslag bestaan uit vier hoofstukke wat soos volg 

aangebied word: 

Hoofstuk l 

Die nodige inleiding tot en die motivering vir die navorsing 

word bespreek. Die algemene doel en doelstellings word aangedui 

en die navorsingsproses en metodes wat gevolg is, word dUidelik 

uiteengesit. Enkele belangrike begrippe word uitgelig en 

leemtes in die studie word bespreek. 

Hoofstuk 2 

In hierdie hoofstuk word die ondersoek na die konsep van self

determinasie as beginsel in maatskaplike werk vanuit die 

li teratuur weergegee. Daar word ook aandag geskenk aan die 

epistemologie van waaruit die maatskaplike werkers hulle 

dienslewering aan die klient rig. Die ekosistemiese benadering 

wat deur navorser gevolg word, word ook hier breedvoeriger 

uitgelig. 

Hoof stuk 3 

Die empiriese bevindinge van die persepsies van maatskaplike 

werkers (respondente) in die praktyk ten opsigte van self

determinasie en hoe dit in die praktyk toegepas word, word hier 

uiteengesit. Die resultate word in die vorm van 'n gevallestudie 

weergegee. 
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Hoofstuk 4 

'n Opsomming word in die geheel gegee, asook die aanbeveling. 
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HOOFSTUK 2 

Maatskaplike werk het sy oorsprong in maatskaplike sorg. 

Maatskaplike sorg dui op aktiwiteite in die samelewing ten behoewe 

van die mens in sy maatskaplike verband (Hugo in Pieterse 1975: 9). 

Maatskaplike werk in die Westerse wereld is 'n liefdesdiens wat 

wortel in die Christelike opvatting dat jy jou naaste moet liefhe 

soos jouself en in die caritas-beginsel, dit wil se die liefde van 

God vir die mens, al is die mens ook onverdienstelik. 'n Ander 

rigting in maatskaplike werk is gegrond op die humanistiese-beginsel, 

waar geglo word dat elke mens van natuur goed is, en dat dit sy 

onvervreembare reg is om goed gevoed, geklee en gehuisves te wees en 

ook die volste geleentheid moet kry om sy persoonlikheid na die beste 

van sy vermoe te ontwikkel. Di t is ook 'n vorm van lief de: 

menseliefde. Waar die caritas (Eng: "charity") die dryfveer in die 

maatskaplike werk van die kerk was en is, is die humanitas die 

dryfveer in die sogenaamde humanistiese of f ilantropiese werk (Vgl 

Hugo in Pieterse 1975: 10-11). 

O'Neil (1992: 37) haal Morales aan met betrekking tot die missie van 

maatskaplike werk en hy definieer dit soos volg: "to ameliorate 

suffering, alleviate distress, ameliorate poverty and injustice, take 

care of people, alleviate social problems". Minahan & Pincus (in 

0' Neil 1992: 37) sien die missie van maatskaplike werk as die 
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bevordering van die waardes waaruit die professie sy bestaan het. 

Die waardes reflekteer die breer sosiale waardes, naamlik: 

1) mense moet toegang he tot hulpbronne wat hulle benodig om 

lewenstake te kan verrig, om spanning te verminder en 

bewus te word van hulle eie aspirasies en waardes; 

2) die transaksies tussen mense in die verloop van die 

versekering en daarstelling van hulpbronne, moet hulle 

waardigheid, individualiteit en selfdeterminasie verhoog; 

en 

3) die verwesenliking van die waardes is die wedersydse 

verantwoordelikheid van die individuele burger en die 

kollektiewe gemeenskap. 

Gesien vanuit bogenoemde, is dit duidelik dat waardes 'n baie 

belangrike rol speel in die ontstaan en die verskillende rigtings wat 

daar bestaan met betrekking tot maatskaplike werk, asook in die 

uitlewing van die missie daarvan. 

Vervolgens sal daar in die hoofstuk aandag geskenk word aan: die 

verskillende waardes, selfdeterminasie as waarde en die uitwerking 

wat dit tot gevolg het met betrekking tot dienslewering aan die 

klient. 

2.2 DIE WAARDES IN MAATSKAPLIKE WERK 

2.2.1 ALGEMEEN 

Volgens Steiner (1979: 524) is waardes, kennis en praktykgedrag 

nou inmekaar geskakel. Lippet (in Stein 1990: 23) sluit hierby 
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aan en noem dat alle individue •n persoonlike kode van etiek en 

standaarde het wat hulle handelinge rig. Mense se waardes 

verteenwoordig die totaliteit van vorige ervarings wat spruit 

uit omgewingsinvloede, onderrig, sosialisering en nadenke oor 

keuses wat gemaak is in antler situasies. Al hierdie faktore 

lewer 'n bydrae tot die bepaling van hoe 'n mens behoort op te 

tree in 'n bepaalde situasie. 

Enige besluite in die maatskaplike werk veronderstel 

fundamentele etiese verpligtinge en keuses, wat dikwels 

innerlike konflikte laat ontstaan. Waardes is ineengevleg met 

die praktyk en hulle kan nouliks as 'n aparte komponent 

afgesonder word. Dit vloei dikwels so saam dat maatskaplike 

werkers merendeels onbewus is van die waarde-element in hulle 

optrede en in hul handelinge met hulle kliente, omdat dit so 'n 

groot deel van hulle professionele optrede geword het (Vgl Judah 

1979: 81). Die feit kan nie ontken word dat die praktyk swaar 

belaai is met waardes nie. Die vraag is egter: "Wie se waardes 

is deurslaggewend en watter waardes uit die betrokke 

waardestelsel word toegepas? Die klient of die maatskaplike 

werker s'n?" 

2.2.2 DIE ONTSTAAN VAN WAARDES IN MAATSKAPLIKE WERK 

Shankare (in Yelaja 1982: 389) noem dat die waardes en ideologie 

van maatskaplike werk sy ontstaan aan die Christelike tradisie 

in die Westerse gemeenskappe te danke het. As gevolg hiervan 

is die meeste van die vroee maatskaplike werk aangemoedig en 
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beinvloed deur godsdienstige en morele waardes, wat geassosieer 

is met Christelike karaktertrekke, sodat maatskaplike werk en 

die godsdienstige moraliteit onafskeidbaar van mekaar was. Die 

humanisme van die agtiende-eeuse filosowe en die liberalisme van 

die negentiende-eeuse sosiale denkers het gehelp om die 

godsdienstige invloed te matig. Die belangrikheid van 'n 

wetenskap-gefundeerde en tegnologies-georienteerde professie, 

en daarmee saam 'n groter wereldlike bewustheid met betrekking 

tot die waarde-orientasie in maatskaplike werk, het die 

wegbeweeg van die godsdienstige basis vir die basiese 

voorveronderstellings nodig geword. Volgens navorser het daar 

dalk wel 'n wegbeweging plaasgevind, maar dit is nie te alle tye 

wel so dat die godsdienstige basis tans vervang is nie; dit 

speel nog steeds, veral in ons land, 'n groot rol, alhoewel daar 

meer beweeg word na 'n teoretiese wetenskaplik-gefundeerde 

databasis. 

Oorspronklik is die beginsels in die maatskaplike werk 

geformuleer om vir die maatskaplike werker as riglyne te dien, 

veral by die vestiging en opbou van 'n professionele 

werksverhouding. Ten grondslag van die beginsels le die 

filosofie van die maatskaplike werk as hulpverleningsprofessie, 

waarby die besondere mens- en lewensopvatting van die kultuur 

of die betrokke gemeenskap waarbinne die professie beoefen word, 

ingesluit is (Hugo in Pieterse 1975: 14). Weissman (in O'Neil 

1992: 63) noem dat "the framework of social work is a set of 

values", en Siporin (in O'Neil 1992: 63) laat volg: "Social 

workers served and were characterised as 'the social conscience• 
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of the community in their concern and advocacy for people in 

need, particularly for the poor". 

O'Neil (1992: 63) omskryf waardes as "a form of belief rooted 

in one's entire system of conception of how one ought or ought 

not to behave, or about an ultimate form of existence". Die 

persoon is verbind aan die waardes: in so 'n mate dat 

opofferings vir die waardes gedoen moet word. Dit bepaal wat 

gedoen moet word en nie wat gedoen wil word nie. 

2.2.3 VERSKILLENDE WAARDES 

2.2.3.1 DIE MAATSKAPLIKE WERKER SE PERSOONLIKE WAARDES 

Meinert (1980: 6) wys daarop dat waardes hulle oorsprong 

kan he in verskillende waardesisteme, soos: 

"universalistic, cultural, theological, situational, and 

existential". Elke maatskaplike werker bring 'n stel 

waardes met horn saam wanneer hy in verhouding met die 

klient tree. 

Volgens Dogan (in Stein 1990: 23) is dit nie die situasie 

wat die persoon se respons bepaal nie, maar die persoon se 

persepsie van die situasie. Beraders (maatskaplike 

werkers) is dan ook nie die uitsondering nie. Van Hoose 

(in Stein 1990: 23), skryf hieroor soos volg: Alle mense 

het sekere oortuigings oor hoe dinge moet wees, of hoe 

hulle sou wou he hulle moet wees. Ons stem saam met sekere 

dinge en teen ander; sekere dinge is sleg en andere is 
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goed; sekeres waar en antler vals. "The disposition to 

favor some things and to disfavor others, leads however, 

to choices and decisions or, to put it more directly, 

significantly influences the behavior of both client and 

therapist". Sullivan (in Brammer & Shostrom 1977: 421) 

sluit hierby aan en toon aan dat "the therapist's personal 

values and attitudes towards life influence his 

professional work as much as his skills and training". 

2.2.3.2 PROFESSIONELE WAARDES 

Volgens Meinert (1980: 9) dien waardes vir 'n professie 

dieselfde funksie as vir individue en gemeenskappe: "these 

conceptions of the desirable provide guidance, purpose, 

cohesion, and criteria for the application of practitioner 

methodology and skills. Just as values inform personal 

behavior, they inform professional behavior or skills". 

Verskillende outeurs het verskillende sieninge oor die 

kernwaardes en waar die hulle ontstaan het. O'Neil (1992: 

67) het in haar navorsing tot die slotsom gekom dat " ••• 

social work values are linked very closely to other value

based structures and philosophies in a community". Sy kom 

ook tot die bevinding dat maatskaplike regverdigheid, 

omgee en verantwoordelikheid die drie kernwaardes is en 

dat maatskaplike regverdigheid die meeste aandag by 

verskillende outeurs geniet: "social justice explicates 

the rights of persons and collectivities regarding what is 
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proper for the development of their own potential and for 

common good" (O'Neil 1992: 79). 

Om bogenoemde te staaf het O'Neil (1992: 68-95) ondersoek 

ingestel na verskillende morele filosofiee en maatskaplike 

waardes wat daaruit voortspruit, naamlik die filosofiese 

sieninge van die menslike natuur, die natuurlike wet as 

morele filosofie vir maatskaplike werk, godsdienstige 

waardes as filosofiese basis, Rawl se teorie oor 

regverdigheid as filosofiese basis en die omgee

perspektief as morele basis. Volgens O'Neil (1992: 95) is 

die doel van die morele refleksies ". . . not to find 

definitive answers to moral questions but to deepen 

understanding of moral phenomena so that informed ethical 

decisions can be made". 

Die konsep van maatskaplike regverdigheid erken die 

belangrikheid van regte en die noodsaaklikheid om hulle te 

beskerm (O'Neil 1992: 94). Vir Rawl (in O'Neil 1992: 83) 

is " •• an ideal conception of justice (is) one which is 

acceptable to free and rational persons ignorant of their 

place in society, their class or social status, natural 

assets and abilities, intelligence, strengths or 

conception of good. He assumes that right must precede 

good and that the rights of the individual should not be 

violated for social good. In short, man must never be 

regarded as a means, only as an end" (Vgl O'Neil 1992: 83-

84) 
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Die omgee-perspektief (besorgdheid) le klem op die 

belangrikheid van 'n verhouding en om te reageer en 

betrokke te raak by antler mense (O'Neil 1992: 92). Imre 

(in O'Neil 1992: 92) noem dat " •.. caring is recognized as 

the primary underlying good, a good that is integrally 

related to justice which has been consistently recognized 

as a professional value in social work". Hierdie 

perspektief sluit implisiet in die erkenning van 

verantwoordelikheid vir die gevolge wat een mens se 

besluite vir antler inhou (O'Neil 1992: 92). Regverdigheid 

is 'n vereiste vir omgee (besorgdheid) vir antler asook vir 

diegene in nood by wie maatskaplike werkers betrokke is. 

(O'Neil 1992: 94). 

Volgens O'Neil (1992: 116) het antler waardes, soos 

byvoorbeeld respek vir die individu, selfdeterminasie, 

aanvaarding, nie-veroordeling, die ontwikkeling van die 

potensiaal van die individu en die voorsiening of 

verbintenis van kliente met hulpbronne, wat oor die 

algemeen in maatskaplikewerkhandboeke as professionele 

waardes genoem word, hulle ontstaan in die kernwaardes van 

regverdigheid en besorgdheid in 'n demokratiese raamwerk. 

Reamer ( 1980: 536) noem "development and maintenance of 

clients' individuality, self-esteem, freedom to act, self

reliance, and respect for and acceptance of the client by 

the practitioner", as belangrike waardes wat in ag geneem 

moet word. Lowy (in Yelaja 1982: 13) sluit hierby aan en 

noem die volgende as die twee basiese maatskaplike 
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kernwaardes, naamlik: "the worth, dignity, and uniqueness 

of the individual; and the right to self-determination by 

individuals, groups, or constituents in a community". 

Hierdie aspekte rakende die waardes, is verkry uit 

Westerse literatuur en kan dus nie so aanvaar word vir die 

res van die wereld nie. Navorser dra nie kennis van die 

siening van die res van die wereld met betrekking tot 

waardes nie. 

2.2.3.2.1 SELFDETERMINASIE AS PROFESSIONELE WAARDE 

A ALGEMEEN 

Verskillende waardes en I of beginsels word deur die 

professie onderskryf waarvan selfdeterminasie dan ook 

een van die. belangrikste is, soos reeds uit die 

literatuur gesien. 

Abramson (1985: 387) klassifiseer selfdeterminasie as 

'n morele waarde. Volgens die outeur is die geloof 

in selfdeterminasie een van die mees volgehoue etiese 

waardes in die maatskaplikewerkpraktyk. Sy definieer 

selfdeterminasie as 'n toestand waarin persoonlike 

gedrag voortvloei uit 'n persoon se eie wense, keuses 

en besluite. Dit is dee! van die algemene skenkings 

van mens-wees en word deur maatskaplike werk in beide 

positiewe en negatiewe betekenis ervaar. Positiewe 

selfdeterminasie, of vryheid, verleen die geleentheid 
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om op te tree soos daar deur die persoon gewens word, 

deur die gebruikmaking van die vermoens en bronne wat 

benodig word om 'n mens se doel te bereik gebaseer 

is. 

Negatiewe selfdeterminasie impliseer vryheid van 

inmenging en dwang. Die geloof in selfdeterminasie 

as 'n morele beginsel is gebaseer op die filosofiese 

konsep van outonomie. Daar word gese: "In 

philosophy, autonomy is seen as a form of personal 

liberty of action where the individual determines his 

or her own course of action in accordance with a plan 

chosen by himself or herself" (Abramson 1985: 388) . 

Weick & Pope (1988: 10) konstateer dat self

determinasie in verskillende betekenisse gebruik word 

naamlik: "clients' right to make their own decisions, 

their right to actively participate in the helping 

process, and their right to lead a life of their own 

choosing". Die outeurs noem ook dat 'n verskuiwing 

met die jare plaasgevind het. Die klem word nou in 

die praktyk gele op die werker-gefokuseerde 

perspektief en nie meer op die klient-gefokuseerde 

perspektief nie. (Weick & Pope 1988: 10) 

Die vroeere literatuur het veral die persoon se 

innerlike bronne en wysheid beklemtoon. Mary 

Richmond het in haar werke daarop gewys dat 
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"individuals have wills and purposes of their own and 

are not fitted to play a passive part in the world" 

(Weick & Pope 1988: 10). Ander outeurs word ook deur 

Weick & Pope (1988: 10-11) aangehaal, soos Reynolds 

(1932), Hollis (1949), Hamilton (1937), Bartlett 

(1940) en Marcus (1938) wat daarop klem gele het dat 

die klient die beste weet en dat die werker hierdie 

innerlike kapasiteit van die klient moet uitbrei om 

die frustrasies van die lewe beter te kan hanteer en 

gebruik te maak van geleenthede wat aan horn of haar 

gebied word. Dit blyk dus dat daar al in die dertiger 

jare aandag geskenk is aan die kwessie van innerlike 

bronne of kapasiteit waaroor die mens beskik. 

Die innerlike bronne of kapasiteit sluit aan by 

Rogers se siening oor die "self", waarin die klient

gesentreerde benadering sy oorsprong het, asook by 

verskeie sleutelkonsepte van die ekosistemiese 

benadering. Daar sal later in die hoofstuk meer 

aandag aan die benaderings geskenk word. 

Dworkin (in Abramson 1985: 388) glo dat outonomie as 

morele waarde gehandhaaf moet word ten spyte van die 

gevolge. Hy toon aan dat "to be able to choose is a 

good that is independent of the wisdom of what is 

chosen. A person's mode of laying out his existence 

is the best, not because it is best in itself, but 

because it is his own mode". 
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Weick & Pope (1988: 11) wys daarop dat: "In the eyes 

of these early experts in the field, self

determination was not a right to be granted or a goal 

to be sought. The capacity for growth or self

improvement was seen as intrinsic to all human 

beings. The attempt to help people achieve their 

human potential was considered a fundamental 

principle of social practice, ••• " O'Neil (1992: 89) 

sluit hierby aan en noem dat selfdeterminasie en 

respek vir persone, tradisioneel as sentraal tot die 

maatskaplike werk missie gesien is. Die doel van die 

p r o f e s s i e , gesien vanuit die 

regverdigheidsperspektief, is om die noodsaaklike 

bronne te voorsien vir die bevordering van die 

vermoens van outonome persone, sodat hulle hul eie 

onderskeidelike visies van hulle lewens kan uitoefen 

(O'Neil 1992: 90). Kant (in Abramson 1985: 388) sluit 

aan by bogenoemde en konstateer dat om outonomie te 

respekteer beteken om die ander persoon te begryp as 

iemand wat oor onvoorwaardelike waarde beskik, 

alleenlik omdat daardie persoon doelstellings in 

homself het wat sy eie eindpunt bepaal en moet daarom 

nie as middele behandel word nie. 

Die huidige siening ten opsigte van selfdeterminasie 

word vertroebel deur professionele besorgdheid oor 

etiek en tegnieke. Weick & Pope (1988: 11) skryf 

tereg: "Much of the confusion surrounding self-
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determination is rooted in controversies related to 

how it is applied". Die eerste beperking is die 

verwagting dat mense 'n goeie keuse maak en dat die 

keuse die welsyn van ander in ag neem. Die laaste 

kritieke veranderlike wat 'n bydrae !ewer in die aard 

van die klient se keuse is die mag wat deur die 

werker uitgeoefen word. Hollis (in Yelaja 1982: 57) 

het in haar handboek die volgende geskryf: "from its 

inception casework has stressed the value of the 

individual, and for the past forty years, at least, 

has constantly emphasized the right of each man to 

live in his own unique way, provided he does not 

infringe unduly upon the right of others." Hierdie 

klem op die aangebore waarde van die individu is baie 

belangrik en dit is die fundamentele kenmerk van 

gevallewerk. 

Gesien vanuit bogenoemde word sowel die begrip self

determinasie en outonomie gebruik om selfdeterminasie 

te benoem. Daar sal vervolgens aandag geskenk word 

aan die verskille en ooreenkomste tussen die 

begrippe. 
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B OOREENKOMSTE EN VERSKILLE MET BETREKKING TOT 

OUTONOMIE EN SELFDETERMINASIE 

1 OUTONOMIE 

Vervolgens word daar verskillende definisies gebied 

oor die begrip outonomie, deur verskillende outeurs, 

en soos dit voorgekom het in bogenoemde afdeling met 

betrekking tot selfdeterminasie as professionele 

waarde in die algemeen. 

Definisies van outonomie: 

* - 'n inner like kapasiteit en die oortuiging dat 

die klient die beste weet; 

* -

* -

'n persoon beskik oor waardigheid en bepaal sy 

eie eindpunt; 

selfbeheer vir die behoud van die self; 

selfbesluitneming, verantwoordelikheid, 

'wholeness' (geheelheid), selfverwysende 

entiteit en eie identiteit 

outonomie te omskryf; 

word gebruik om 

Von Foerster (in Boscolo, Cecchin, Hoffman & 

Penn 1987: 59) sluit hierby aan met betrekking 

tot outonomie en verantwoordelikheid: "If I am 

the only one who decides how I act, then I am 

responsible for my action"; 
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* - "The condition or quality of being self-

governing" (Reader's Digest Great Illustrated 

Dictionary 1984 sv "autonomy"). 

2 SELFDETERMINASIE 

Vervolgens word die begrip selfdeterminasie omskryf, 

deur verskillende outeurs asook uit die gedeelte oor 

selfdeterminasie as professionele waarde. 

Definisies van selfdeterminasie: 

* - die individu se gedrag stem gewoonlik ooreen met 

die konsep wat hy van homself het, en van die 

struktuur van die self (Schenck 1988: 22); 

* -

dit is 'n toestand waarin persoonlike gedrag 

voortvloei uit iemand se eie wense, keuses en 

besluite; 

'n mens het die reg om sy eie keuse te maak; 

die klient het die reg om aktief deel te neem 

aan die hulpverlenende proses; 

* - 'n mens het die reg om sy eie lewe volgens sy 

keuse te lei; 

* - die mens het die reg om self te besluit; 

die mens het die strewe om homself te 

aktualiseer en te handhaaf; 

ook die reg om eie potensiaal te ontwikkel; 

die reg om op eie unieke manier te leef; 

die reg tot individualiteit; 



* -

* -

* -

34 

dit gaan oor die waardigheid van die individu; 

die neem van verantwoordelikheid vir die self; 

en 

gedrag word deur die persoon self bepaal. 

Die (*) dui die ooreenkomste tussen selfdeterminasie 

en outonomie aan en het betrekking op die innerlike 

kapasiteit, dat die klient die beste weet om sy eie 

eindpunt te bepaal, selfbesluitneming, die 

waardigheid van die individu en die neem van 

verantwoordelikheid. Selfdeterminasie dui op die reg 

om bogenoemde te kan uitvoer. Uit bogenoemde is dit 

nou duidelik dat selfdeterminasie nodig is om 

outonoom te kan optree. Selfdeterminasie is dus 'n 

middel tot 'n doel(outonomie). 

Die twee begrippe is onlosmaaklik verbind met mekaar 

en kan nie afsonderlik be,\'taan nie. As self

determinasie as beginsel toegepas word, sal die 

outonomie van die individu gerespekteer word en as 

die outonomie gerespekteer word, sal die beginsel 

toegepas word. O'Neil (1992: 90) skryf in die 

verband: "This autonomous pursuit of an individual's 

ideal is exactly what self-determination and respect 

for persons is about". 
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ORGANISASIE WAARDES 

Die maatskaplike werker meet die beleid van sy organisasie 

uitvoer. Die organisasie se algemene belange dek 'n wyer 

veld en daarom waarskynlik ook die belange van 'n hele 

groep kliente, teenoor die van individuele kliente (Rhodes 

1986: 4). Volgens Siporin (1983: 12) is daar 'n 

aansienlike hoeveelheid maatskaplikewerkdienste wat 

gelewer word, wat neg steeds deur godsdienstige instansies 

geborg word. Hier meet die maatskaplike werker dan gehoor 

gee aan die waardes socs hulle deur die godsdienstige 

instansies voorgehou word. 

Levy (in Reamer 1982: 102) is ook van mening dat die 

maatskaplike werker 'n kontraktuele verpligting het om, 

wanneer hy in diens van 'n organisasie is hy vir die 

organisasie sal werk en nie daarteen nie en dat die werker 

dit sal doen waarvoor hy indiens geneem is om sodoende die 

organisasie se doelstellings te bereik. Kadushin (1983: 

118) sluit aan hierby en toon aan dat "most social workers 

conduct interviews as agency representatives in the course 

of implementing agency functions". 

2.2.3.4 KENNIS - VERSKILLENDE TEORIEe WAT GEBRUIK WORD 

As professioneel wetenskaplike persoon behoort alle 

optrede op 'n teoretiese grondslag gefundeer te wees. 

Steiner (1979: 524) skryf: "Knowledge premises are 
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statements of fact, not based upon preference, 
' 

which 

communicate what is assumed to be true". Bloom (1984: 17) 

meen dat teorie •n noodsaaklike aspek van wetenskaplike 

praktyk is en nie 'n luukse wat aangewend word wanneer 'n 

verduideliking van optrede in die praktyk gebied moet word 

nie: "Finding and using the best available information to 

guide our practice is perhaps the benchmark of being a 

scientific practioner". 

Die teorie word aangewend in die praktyk om te help om 

vanuit verskeie moontlike gebeure dit wat veronderstel om 

die belangrikste te wees, in die spesifieke situasie te 

organiseer en uit te sorteer (Vgl Leighninger 1978: 450). 

Cottone (1988: 358) sluit hierby aan en is van mening dat 

Bateson direk aangetoon het hoe die begrip van 'n 

realiteit en die teorie wat gebruik word om die realiteit 

te verklaar, 'n uitwerking bet op wat waargeneem word. 

Die twee teoriee wat vervolgens beskryf word, leen hulle, 

volgens navorser, wel daartoe om die beginsel van self-

determinasie toe te pas, aangesien die studie oor self-

determinasie handel. Dit sal slegs kortliks bespreek word 

en daar sal net aandag geskenk word aan die komponente 

waar selfdeterminasie wel ter sprake kom. Daar word dan 

tereg genoem, dat sonder dat ons bepaalde teoriee 

aangeleer het, ons ook ons eie denkwyses deur byvoorbeeld 

ervarings, kultuur en geloof ontwikkel het. Hierdie 

denkwyses van ons bepaal hoe ons die wereld sien en gedrag 
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verklaar. Die uitvloeisel hiervan is onder andere ook dat 

sommige teoriee vir ons meer sin maak as ander, omdat 

hulle pas by elke persoon se bepaalde denkwyse (Schenck 

1988: l). 

2.2.3.4.1 PERSOONGESENTREERDE BENADERING 

A INLEIDING 

Rogers staan bekend as die vader van die benadering. 

Volgens Pruis (in Grobbelaar & Schoeman 1980: 62) is 

Rogers 'n humanistiese psigoloog en die benadering 

kan soos volg omskryf word: " • n Nie-direktiewe 

psigoterapeutiese benadering wat gebaseer is op die 

aanname dat die pasient of klient oor die potensiaal 

beskik om sy probleme op te los en verder positief te 

ontwikkel". 

B SLEUTELKONSEPTE 

• n Gereelde tema wat in die meeste van Rogers se 

werke voorkom is, naamlik: "-a deep faith in the 

tendency of humans to develop in a positive and 

constructive manner if a climate of respect and trust 

is established (Corey 1986: 101). 

Die benadering bestaan nie uit 'n stel tegnieke en 

dogmas nie. Dit is eerder gesetel in 'n stel van 
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houdinge en oortuiginge wat die terapeut demonstreer. 

Rogers het gedurende 1951 'n teorie van 

persoonlikheid en menslike gedrag in die vorm van 

neentien stellings uiteengesit (Rogers 1951: 481 -

542). Vir die doeleindes van hierdie studie sal die 

stellings nie volledig bespreek word nie en daar sal 

slegs opsommenderwys na hulle verwys word. 

Die "self" is die kern van die benadering. Vanuit 

die self (inner like) word bepaal hoe die individu 

stimuli van buite(realiteite) sal ervaar of hulle 

waarneem. Die ervaring is dan ook persoonlik en 

individueel(uniek). Wat die individu met die 

ervaring doen, het ten doel om die self verder uit te 

bou - selfaktualisering - met antler woorde die self 

word net meer wat dit veronderstel is om te wees. 

Die individu se gedrag is gekoppel aan die proses van 

selfaktualisering en dit stem gewoonlik ooreen met 

die konsep wat hy van homself het en van die 

struktuur van die self, Die stimuli van buite is die 

individu se interaksie met sy omgewing en veral met 

die antler mense met wie hy in aanraking kom. Die 

individu sal ervarings gebruik wat sy self uitbou en 

wat nie pas by sy self nie, sal geignoreer word, of 

verander(verdraai) word om te pas. Die struktuur van 

die self is ingestel op selfbehoud. Alleenlik 

wanneer die individu voel dat bepaalde ervaringe geen 
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bedreiging inhou vir die self nie, kan hulle 

geeksploreer word en, wanneer nodig, kan die 

konseptualisering van die self hergeorganiseer word. 

Die persoon gebruik sy eie verwysingsraamwerk om sy 

omgewing en wat in sy omgewing gebeur te verklaar. 

C VERHOUDING TUSSEN DIE TERAPEUT EN DIE KLieNT 

Rogers (in Corey 1986: 106) is van mening dat 'n 

betekenisvolle 

verandering nie 

verhouding nie. 

en dit is 'n 

positiewe persoonlikheids

kan plaasvind behalwe in 'n 

Die verhouding is die kernidee 

diepgaande, subjektiewe en 

persoonlike verhouding wat die werker met die 

klient aangaan. Die eienskappe van hierdie 

verhouding is warmte, aanvaarding en vryheid van 

enige dwang. Die terapeut sien die klient as 'n 

medewerker ten opsigte van • n gemeenskaplike 

probleem en behandel horn as sy gelyke. (Pruis in 

Grobbelaar & Schoeman 1980: 70). Rogers (in 

Kirchenbaum & Henderson 1989: 108) omskryf die 

verhouding soos volg: " .. a helping relationship 

might be defined as one in which one of the 

participants intends that there should come 

about, in one or both parties, more appreciation 

of, more expression of, more functional use of 

the latent inner resources of the individual". 
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Die doel is dus nie om die probleme vir die klient op 

te los nie, maar eerder om horn I haar by te staan in 

die groeiproses, sodat sowel die huidige as die 

toekomstige probleem beter gehanteer kan word. Die 

terapeut tree dus op as fasiliteerder. 

Die rol van die terapeut is gesetel in sy manier 

van mens wees en houdinge en nie in 'n tegniek-

ontwerp om mense saver te kry om iets te doen 

nie. Omdat die vryheid van die individu om self 

'n oplossing vir sy probleem te vind, beklemtoon 

word, weerhou die terapeut horn van advisering, 

interpretering, diagnosering, veralgemening en 

moralisering. Die rol van die terapeut is dus 

om te luister, begrip te toon en empaties met 
\ 

die klient mee te leef. (Prvis in Grobbelaar & 

Schoeman 1980: 73-74). 

2.2.3.4.2 EKOSISTEMIESE BENADERING 

A INLEIDING 

Hierdie benadering sal meer in diepte bespreek word, 

omrede navorser haar studie vanuit die benadering 

gerig het. Die ekosistemiese benadering het ontwikkel 

vanuit die algemene sisteemteorie, waar daar gefokus 

is op sisteme en van hulle kenmerke. Die fokus was 

veral op grense van sisteme. ,verdere ontwikkeling in 

sisteemteorie het die klem op interaksie tussen 
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sisteme geplaas en dit word die eerste-orde-

kubernetika genoem. Dit impliseer egter dat die 

observeerder buite die geobserveerde sisteem staan en 

objektief daarna kyk. In geval van lewende sisteme 

het dit egter geblyk dat dit onmoontlik is vir die 

observeerder om objektief te wees (Vgl Fourie 1991: 

6) • 

Keeney (1983: 49) wys in die verband op die volgende: 

"Its guiding idea is that to study whole systems one 

must approach their self-reference. This cybernetics, 

a cybernetics of observing-systems, is concerned with 

placing the autonomy of the observer as centrally 

responsible for the properties of the observed". 

Die waarnemer se beskrywing van die geobserveerde 

word dus gekleur deur sy eie idees en epistemologie, 

wat horn dee! maak van die geobserveerde sisteem. 

Daar is dus 'n duidelike verband tussen die 

observeerder en die waargenome sisteem. Hoffman (in 

Fourie 1991: 6), verwys daarna as 'n hoer orde van 

observasie of tweede-orde-kubernetika. Dit beteken 

dat wat ons sien en beskryf, gedeeltelik deur onsself 

gekonstrueer is. Hierdie konstruksie van 'n 

realiteit, word genoem konstruktivisme. Nie enige 

realiteit word gekonstrueer nie, maar dit sal moet 

pas by die idees van die deelnemers aangaande 
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hulleself, mekaar, probleme en die wereld in die 

algemeen (Fourie 1991: 8). 

B SLEUTELKONSEPTE 

Daar is verskeie belangrike konsepte wat eie is aan 

die benadering en as verduideliking dien, met 

betrekking tot bogenoemde ten opsigte van die 

observeerder en die waargenome sisteem, asook die 

gekonstrueerde realiteit. Volgens navorser is dit 

belangrik,· want dit beskryf selfdeterminasie en 

outonomie. 

C KONSTRUKSIE VAN LEWENDE SISTEME 

1 ORGANISASIE EN STRUKTUUR 

'n Sisteem bestaan uit 'n organisasie en 'n 

struktuur. Die organisasie is daardie 

deel van die sisteem wat dit definieer as 

'n entiteit, dieselfde bly en sodoende die 

identiteit van die sisteem behoue laat bly 

(Simon 1985: 34). 

Die struktuur van 'n sisteem is nie-staties en 

in gedurige verandering deur middel van 

interaksie (Vgl Dell 1985: 6; Maturana 1975: 

316). Die struktuur verwys verder na die reaksie 

van die sisteem en bepaal dus hoe 'n sisteem in 
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spesifieke omstandighede sal reageer. 

( 1985: 6) konstateer in die verband: 

Dell 

"Each 

living system has its own autonomous 

individuality because the nature of its 

structure fully specifies how the system will 

behave under any and all interactions". 

2 STRUKTUURDETERMINISME 

Die gedrag van alle saamgestelde eenhede is 

heeltemal gedetermineerd (bepalend) deur hulle 

strukture. Die struktuur van 'n objek bepaal sy 

gedrag, deur die spesifisering van met watter 

gebeure in sy medium dit in interaksie mag tree 

en hoe dit sal reageer onder elkeen van hierdie 

interaksies (Vgl Dell 1985: 7). 

"Inligting" van buite die sisteem kan nie effek 

op 'n lewende sisteem he, sonder dat die sisteem 

self bepaal hoe om op die "inligting" te reageer 

nie. Dell (1985: 6) sluit hierby aan en noem 

dat verskillende mense verskillende inligting 

ontvang uit dieselfde toevoer. Die rede is, 

omdat elke persoon verskillend is en daarom 

reageer hulle verskillend op dieselfde 

inligting. Dit is die sisteem wat besluit hoe 

hy sal optree, en nie die inligting nie. Simon 

( 19 8 5 : 3 5) skryf die volgende hieroor: "Systems 



44 

are what they are. They do not respond to 

outside attempts to influence them, only to 

their own internal perturbations". 

Hieruit word bepaal dat: 

daar geen objektiwiteit bestaan nie. Daar 

bestaan interaksie tussen struktuur 

gedetermineerde liggaam en die wereld daar 

buite en wat waargeneem word, is slegs 'n 

konstruksie van die sisteem self; 

oorsaaklikheid onmoontlik is; 

kontrole of beheer van of tussen 

sisteemkomponente onmoontlik is; 

struktuur-gedetermineerde sisteme "perfek" 

is. Hulle maak nooit foute nie, omdat hulle 

optree ingevolge hulle struktuur; en 

struktuur 

funksioneer 

gedetermineerde sis teem 

alleen ooreenkomstig sy 

struktuur, dus is instruktiewe interaksie 

onmoontlik (Vgl Dell 1985: 10-11). 

Sisteme funksioneer of verander slegs met die 

oog op selfhandhawing. Invloede van buite 

(perturbasies) het moontlike verandering tot 

gevolg, maar sulke veraderinge is op grond van 

struktuurdeterminisme onvoorspelbaar (De Lange 

1990: 146-147). 
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3 STRUKTURELE KOPPELING 

Vol gens Dell ( 1985: 12) impliseer struktuur

determinisme direk strukturele koppeling. Hy 

gaan voort en noem dat dit Maturana se 

beskrywing is van die verhouding tussen 'n 

struktuur-gedetermineerde eenheid en die medium 

waarin dit bestaan. 'n Struktuur

gedetermineerde objek is gekoppel aan die wereld 

waarin dit bestaan solank die interaksie met 

daardie wereld nie aanleiding gee tot die objek 

se disintegrasie nie. Dell ( 1985: 9) meen: 

"Interaction consists of (and can only consist 

of) fit, match, or coupling. We must fit 

ourselves to the situation. We must fit our 

structure to the structure with which we are 

dealing". 

4 OUTONOMIE 

Op grond van struktuurdeterminisme reageer 

buite lewende sisteme op invloede van 

( perturbasie) op 'n outonome wyse en is dit 

kenmerkend van 'n sisteem waar die organisasie 

behoue bly (Dell 1985: 6; Durkin 1989: 28). Daar 

word deur navorsers soos, Keeney (1983: 98) en 

Von Glasersfeld (in Watzlawick 1984: 33- 35), 

na begrippe SOOS selfbesluitneming, eie 



46 

identiteit en verantwoordelikheid verwys om 

outonomie te beskryf. 

Om outonoom te wees vind daar konservering 

wil dus iets plaas. Elke lewende sisteem 

konserveer (bewaar) wat noodsaaklik is vir 

outonomie en oorlewing. 

konservering van die self plaas. 

So vind ook 

Le Roux (1987: 

223) verwys soos volg daarna: "Human systems 

conserve themselves through their activities and 

belief systems". Konservering is dus 

fundamenteel in die proses van die lewe. Dit is 

ook belangrik om te weet wat die menslike 

sisteem nodig het om te konserveer vir 

outonomie. 

5 KONSTRUKTIVISME 

Konstruktivisme is belangrik vir 'n tweede-orde

kubernetika-perspektief, waar • n reali tei t 

gekonstrueer word. Die verbintenis tussen die 

observeerder en die geobserveerde sisteem 

beteken dat wat ons sien en beskryf, gedeeltelik 

deur onsself gekonstrueer is. (Vgl Hoffman & Von 

Glaserfeld in Fourie 1991: 7) 

Von Glaserfeld (in Watzlawick 1984: 18) meen 

dat "one need not to enter very far into 
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constructivist thought'' to realize that it 

inevitably leads to the contention that man -

and man alone is responsible for his 

thinking, his knowledge, and therefore also for 

what he does". 

Konstruktivisme breek met die konvensionele en 

ontwikkel 'n teorie van kennis waarin kennis nie 

'n objektiewe ontologiese realiteit weerspieel 

nie, maar uitsluitlik orde en organisasie van 'n 

wereld deur ons ervaringe gekonstrueer {Vgl von 

Glaserfeld in Watzlawick 1984: 24). 

Efran, Lukens & Lukens (1988: 28) sluit aan by 

bogenoemde en noem dat "goeie" konstruktiviste 

die aktiewe rol erken wat hulle speel in die 

skep van 'n siening van die wereld en die 

interpretering van waarnemings in terme daarvan. 

Vanuit die beskrywing van die twee teoriee, het 

dit duidelik na vore gekom dat albei klem le 

daarop dat die sisteem, die self, self sal 

besluit oor sy gedrag., Daar kan nie aan die 

persoon voorgeskryf word hoe hy moet optree nie. 

Veranderinge in gedrag kan voorkom, alleenlik 

wanneer dit pas by die struktuur van die self. 

Die gedrag het ten doel - selfaktualisering of 

dan selfhandhawing. Albei teoriee, onderskryf 
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selfdeterminasie en outonomie, socs alreeds 

beskryf, in die algemene definisies. Vol gens 

navorser is selfdeterminasie die 

konserveringsproses, met antler woorde, die 

sisteem (persoon), bepaal self wat behoue meet 

bly, of verander, vir die instandhouding of 

handhawing van sy outonomie, of dan die self. 

2.3 SELFDETERMINASIE EN DIE TOEPASSING DAARVAN IN DIE PRAKTYK: 

2.3.l DIE BELANGRIKHEID VAN SELFDETERMINASIE 

Hollis (in Abramson 1985: 388) noem die volgende waarom self

determinasie belangrik is om in ag te neem: "Because we believe 

it is one of the dynamics of the whole casework approach. 

Because we believe that the soundest growth comes within. 

Because we want to release the individual's own life energy to 

take hold of his situation ••• But for his growth within to occur, 

there must be freedom, freedom to think, freedom to choose, 

freedom from condemnation, freedom from coercion, freedom to 

make mistakes as well as to act wisely". 

Weick & Pope (1988: 13) sluit aan by bogenoemde en stel vas: 

"Thus the social work profession must envision a different kind 

of knowledge embedded in the idea of self-determination - a form 

of knowing that comes from the inside rather than the outside". 

Hierdie innerlike kennis is gegrond in die oortuiging dat 

alleenlik die individu weet, of tot die wete kan kom, wat sy 

behoeftes is, om sodoende te kan leef en ten volle te ontwikkel. 
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Dit veronderstel egter nie dat 'n mens op elke gegewe oomblik 

met sekerheid weet watter koers hy moet inslaan en hoekom hy die 

rigting kies nie. Dit veronderstel ook nie dat progressiewe 

evolusie van ontwikkeling voorkom wat noodwendig groei en 'n 

gevoel van geheelheid (wholeness) vir die individu tot gevolg 

het nie. Ten slotte verminder dit ook nie fundamentele 

interskakeling tussen mense en die verantwoordelikheid wat sulke 

verhoudings meebring nie. Bogenoemde sluit aan by die basiese 

konsepte van die twee teoriee wat genoem is, naamlik dat self

determinasie van binne kom en 'n proses is tussen die werker en 

die klient, waar die klient gefasiliteer word, waarbinne die 

klient kan groei en gerespekteer word. 

2.3.2 DIE SELFDETERMINASIE VAN DIE MAATSKAPLIKE HERKER 

Gesien vanuit voorafgaande met betrekking tot die verskillende 

waardes, die verskillende teoriee en selfdeterminasie as sodanig 

het <lit vir navorser duidelik geword dat die werker, net soos 

die klient, deel is van byvoorbeeld die teorie oor menslike 

gedrag en <lit is op die maatskaplike werker ook van toepassing. 

Die maatskaplike werker het ook sy eie outonomie en self

determinasie en daarom bepaalde voorkeure, afkeure, 

doelstellings en wyses om haar as persoon self te aktualiseer. 

Dit is ook so dat die werker nie altyd bewus is van die teorie 

wat sy aanhang en ook nie bewus is van die onderliggende waardes 

aan die teorie nie. Daar is veel meer as net die teorie, 

naamlik die maatskaplike werker as persoon en die beginsel kan 
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nie aangespreek word nie sander <lat daar aan die maatskaplike 

werker as sodanig ook aandag geskenk word. 

Volgens Furman & Ahola (1988: 30) is daar nie net een manier om 

na iets te kyk nie, maar wanneer jou eie oortuiginge geld met 

betrekking tot sekere kliente, klem terapeute vas aan hulle eie 

waarhede. Daar word verduidelik: "It is as if we forget that 

ideas are made up by observers and eventually convince ourselves 

that, somehow, they offer a blueprint of reality". Die werker 

kies met antler woorde die teorie wat by haar en by haar eie 

waardestelsel inpas. 

Volgens Keeney & Sprenkle (1982: 5) is <lit onmoontlik om geen 

epistemologie te he nie, want die idee <lat geeneen beskik oor 

'n epistemologie nie, ontstaan tog vanuit 'n sekere 

epistemologie. Daarom moet 'n terapeut altyd opereer vanuit 'n 

epistemologiese basis - teoreties, bewustelik of onbewustelik. 

Cottone (1988: 358) sluit hierby aan en wys daarop <lat Bateson 

direk gedemonstreer het <lat die opvattings van realiteit en 

teoriee om realitiet te verklaar, <lit beYnvloed wat waargeneem 

word. Reamer (1982: 26) meen ook <lat die besluit om op 'n sekere 

manier in te gryp in kliente se lewens beYnvloed word deur 

verskeie faktore. Voorbeelde van die faktore is: navorsing oor 

die effektiwiteit van •n sekere behandelingstegniek, 'n sekere 

teorie oor menslike gedrag, sukses wat behaal is deur ervaring 

in die werk met kliente met 'n spesifieke probleem, asook die 

ervaring van kollegas en supervisors. 
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Hoffman (1981: 14) gaan van die standpunt uit dat die realiteit 

dan ook sosiaal gekonstrueer is en die idees oor die wereld 

afhanklik is van die waarnemer en nie van die gebeure en objekte 

daar "buite" nie. Die waarnemer sien die wereld deur die lens 

van kultuur, familie en taal en is dus nie 'n aparte waarnemende 

sisteem nie (Vgl Von Foerster in Boscolo et al 1987: 14). 

Cottone (1988: 362) is van mening: " ••• counsellors can no 

longer analyse clients without analysing themselves and their 

cultures, that is, the social and linguistic traditions which 

they, as counsellors, represent in relationships with their 

clients". 

Keeney· (in Cecchin, Lane & Ray 1994: xiii) sluit aan by 

bogenoemde en meen: "All therapists revere particular ideas, 

understandings, structures, metaphors, actions, outcomes, 

complaints, and styles, among other categories of experience. 

These revered preferences (or prejudices) constantly seduce the 

therapist into shaping conversations and the whole of therapy 

towards the direction the therapist desires". 

'n Ander belangrike aspek is die rede waarom maatskaplike 

werkers die beroep gekies het en Maturana (in Colapinto 1985: 

29) noem dat die passie om ander te verander is "intrinsically 

constitutive of the therapist-part of his organization". Efran 

& Lukens (1985: 74) stel ook dat dit nodig is dat ons 

verantwoordelikheid moet neem omdat ons in hierdie veld is / want 

dit pas in by ons strukture, ons hele self, met ander woorde 
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daar word nie net verantwoordelikheid, geneem omrede kliente 

geregtig is tot 'n sekere stel dienste nie. 

Cecchin et al ( 1994: 9-10) het in terapeute se persoonlike 

verlede ondersoek ingestel en onderskei dan twee "soorte" 

naamlik die "gewonde -" en "sendeling terapeut". Hoe hulle 

verledes dan hulle dienslewering geaffekteer het, beskryf die 

outeurs soos volg: "The missionary therapist, for example, can 

become somewhat of an aristocrat who tends to think he knows 

what is best for everyone" (Cecchin et al 1994: 10). Die 

"gewonde terapeut" het gedurende sy pyn wat hy in die verlede 

ervaar het iemand gehad wat horn gehelp ,,het om die mishandeling 

deur hulle ouers te kon te bowe kom. Hulle betree dan die veld 

van psigoterapie "in order to try to offer clients the same help 

they have received" (Cecchin et al 1994: 9). 

Kadushin (1983: 98) sluit ook aan by bogenoemde en meen dat 

onderhoudsvoerders hulleself kan sien as 'n liefdevolle 

moeder/vader belyer, 'n vriend van die onderdruktes wat hulle 

las wil help dra, 'n ervare probleemoplosser wat dinge sal reg 

maak, 'n sisteemsveranderingsagent wat kliente stimuleer om 

hulle regte uit te oefen. Dus verskillende onderhoudsvoerders 

betree die onderhoud met verskillende k,onsepsies oor hulle rol 

wat hulle speel, en op 'n subtiele manier bepaal dit ook hulle 

keuse van interaksie en die soort klient wat hulle verkies. 

Die persoonlike vooroordele met betrekking tot hulpverlening, 

of die behoefte om die realiteit aan die klient uit te wys, kom 
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vanuit lewenservaringe en kan by tye die mees aanvaarde modelle 

in terapie oorheers. Terapeute wat sterk glo in hulpverlening 

het die wyd verspreide aanname van die Westerse wereld aanvaar 

dat hulpverlening altyd goed en wonderlik is. Hierdie basis, wat 

sy oorsprong in die Christelike tradisie het, is so deel van die 

konvensionele logika, dat dit as vanself sprekend aanvaar word 

en nooit bevraagteken word nie (Vgl Cecchin et al 1994: 16). 

Met betrekking tot die model wat die terapeut aanhang, noem 

Cecchin et al (1994: 16-17) die volgende: "It is our sense that 

no matter how well versed a person is in a model, or how well 

supervised he is - regardless of how much personal therapy he 

may have undergone - his personal biases will always seep in. 

Not only is this unavoidable, it is not a bad thing - as long 

as the therapist recognizes that he is accountable for his 

beliefs and actions and presents them to clients not as fact but 

as his personal constructions". 

Miller (in O'Neil 1992: 98) meen dat as maatskaplike werkers 

regtig eerlik teenoor hulleself wil wees, hulle nie anders kan 

nie as om te erken dat hulle wel invlq!'ld op hulle kliente het 

nie, omrede hulle met hulle eie leerstellinge oar die betekenis 

van menslike verhoudinge, oar liefde, eerlikheid, outonomie, 

kinderopvoeding, werk en kreatiwiteit, kliente se eie sieninge 

konfronteer (martel) of bevraagteken. 

Gesien in die lig van bogenoemde is dit dus belangrik dat die 

maatskaplike werker bewus moet wees van haar eie 
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verwysingsraamwerk, met antler woorde haar eie waardes, teorie 

en persoonlike kwessies. 

2.3.3 SELFDETERMINASIE EN DIE UITWERKING OP DIENSLEWERING 

AAN KLieNTE 

Hepworth & Larsen (1986: 17) is van mening dat alle werkers nie 

al die waardes van die prof essie ondersteun nie en veral die 

waarde dat mense die vryheid gegun moet word om hulle eie keuses 

te maak. Corey ( 1986: 364) stel in die verband dat beraders nie 

hulle persoonlike waardes en oortuiginge kan losmaak in die 

verhouding tot hulle kliente nie. Hulle kan egter ook nie hulle 

waardes op kliente afdwing nie. 

Brammer & Shostrom (1977: 33) sluit hierby aan en openbaar hulle 

siening rondom die werker se teoretiese grondslag en hulle eie 

waardes: "In addition to knowing current theories of 

personality structure and behavior change, counsellors must know 

their own assumptions about the nature, of man and the process 

of knowing their own values and views of the good life, and 

their models of the mature well-functioning person". Eties-

bewuste terapeute word bewus van hulle eie waardes en sal hulle 

kliente aanmoedig om ook hulle eie waardes te ontwikkel (Corey 

1986: 68). 

Lowy (in Yelaja 1982: 13) is van mening dat maatskaplike werkers 

'n balans moet kies tussen die etikettering van kliente en die 

verantwoordelikheid wat hulle het ten opsigte van hulle kliente 
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om teenoor elkeen te reageer as 'n individu. Daar is 'n 

inherente konflik tussen die behoefte van die wetenskap om te 

orden/klassifiseer en die menslikheid van maatskaplike werkers. 

Die maatskaplike werker se posisie oar die algemeen was om die 

konsep van klienteselfdeterminasie, (die klient as die hoof 
*·'-

probleemopl os ser) , te verbind met die omstandigheid dat die 

werker nie die bran van alle kennis is nie. Die maatskaplike 

werker het 'n verantwoordelikheid om 'n bydrae te lewer tot die 

databasis waaruit die kliente 'n keuse sal maak, feite, idees 

en waardekonsepte ingesluit. 

Weick & Pope ( 1988; 12) sluit hierby aan en meen dat die 

bewering dat maatskaplike werkers die beste weet ten opsigte van 

iemand anders gebaseer is op die mening dat hulle kennis oar 

antler meerdervaardig is in vergelyking met die oor homself. 

Hierdie mening het sy oorsprong in die maatskaplike werker se 

aanhang van die klassieke positivistiese wetenskaplike 

paradigma, waar klem gele word op die objektiewe eksterne 

kennis. In die tradisionele wetenskap waar data empiries geldig 

is, is gegenereer deur die kunsmatige skeiding tussen die 

waarnemer en wat waargeneem word. 

Rhodes (1985: 103) wys daarop dat selfdeterminasie insluit dat 

die klient behandeling mag weier en oak om betrokke te wees met 

die bepaling van behandelingsdoelstellings. In die praktyk is 

hierdie doelstellings soms in konflik, wanneer die werker se 

persepsie oor wat goed is verskil van die van die klient. 



56 

Shellhase (1977: 4) is van mening dat dit van groot belang is 

dat werkers nie hulle outoriteit, kennis en vaardighede mag 

gebruik om die klient se regte en outonomie te ondermyn nie. 

Dit gebeur wel dat die berader as gevolg van sy kennis antwoorde 

verskaf aan kliente wat probleme ondervind. Berading is egter 

nie sinoniem met preek of onderrig nie. Corey (1986: 365) toon 

aan: "Even though therapists do not directly teach the client 

or impose specific values, they do implement a philosophy of 

counselling, which is, in effect, a philosophy of life". Alan 

Keith-Lucas (in Yelaja 1982: 25) stem saam met bogenoemde en 

volgens die outeur is die graad van beheer wat werkers oor 'n 

klient kan uitoefen, 'n probleem wat nog nooit opgelos is nie. 

Wesenlik tot hierdie stelling is die idee van respek en die reg 

tot selfdeterminasie aan die eenkant en die verantwoordelikheid 

van die professie om ondergang te vqorkom aan die anderkant. 

Reamer (1982: 42) sien die oplossing in die daarstel van riglyne 

vir werkers se professionele besluite en aksies. 

Volgens Corey (1986: 367) is dit arrogant om die 

veronderstelling te maak dat beraders weet wat die beste is vir 

antler. Berading moet 'n proses wees waardeur kliente uitgedaag 

word om eerlik hulle eie waardes te evalueer, en dan self te 

besluit op watter manier hulle die waardes en gedrag wil wysig. 

Egan (1986: 15) sluit ook by Corey aan en noem in die verband 

dat die funksie van "helpers is not to remake the lives of their 

clients but to help them handle problems in living and refashion 

their lives according to their own values". Keith-Lucas (1963: 

70) sluit ook hierby aan en stel vas: "It is no longer a 
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question of whether it is wrong to try to make our fellow beings 

think and feel as we want them to. In the long run it is simply 

silly. The vital needs of their being will in the end determine 

what they shall feel and how they shall act". 

Kadushin (1983: 52) le veral klem op die verhouding tussen die 

werker en die klient. "Her behavior implements her belief that 

the client has the right, and capacity, to direct his own life: 

she works with the client in problem solving: she communicates 

confidence in the client's ability to achieve his own solutions 

and actively helps the client to achieve his own solution in his 

own way". Sy respekteer die klient se voorkeure, al moet dit om 

verskeie redes nodig wees om hulle te wysig. 

Die benadering wat gebaseer is op die eksterne bron van kennis, 

verwag van mense om die sosiale reels te ken en om hulle lewe 

dienooreenkomstig te rig. Di t veronderstel dat die mens 'n 

rasionele wese is wat die reels ken, dat die reels voldoende en 

duidelik is om selfaanwysing toe te laat, en dat deur die reels 

te volg, 'n goeie !ewe die gevolg sal wees. Verder veronderstel 

dit ook dat menslike gebeurlikhede fundamenteel voorspelbaar is, 

en as sekere aksies geneem word, sekere gevolge natuurlik 

daaruit sal volg. Hierdie voorveronderstelling is die 

steunpilaar van sosiale wisselwerking, waarbinne individue die 

gedrag van antler waarneem en die gevolge daarvan voorspel. Die 

persoonlike betekenis van die mens se handelinge dra maar min 

gewig. Daar word veronderstel dat alle gebeurlikhede, soos 

byvoorbeeld die verlies van 'n lewensmaat, of die verlies van 
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werk, 'n voorspelbare en wel gevestigde betekenis vir elkeen 

het. Die innerlike benadering is minder presies. Alhoewel die 

sosiale reels erken word as elemente wat betekenis help vorm, 

is die individu die eintlike arbiter van betekenis vir homself. 

Daar word tereg gemeen: "This approach to self-determination 

does not assume a predictive quality to life events" (Weick & 

Pope 1988: 15) • Die outeurs voeg verder by: " To practice 

social work using this view of self-determination requires that 

the worker rethink his or her professional role". (Weick & Pope 

1988: 16) 

Ter afsluiting word die volgende uitspraak deur Weick & Pope 

(1988: 16) aangehaal as 'n riglyn vir werkers van hoe hulle hul 

rol moet wysig . " Thus the role of social workers is to support 

the awakening and development of self-determination by creating 

a climate within which the individual's life force may survive 

and grow. Respecting the pace and pattern of self-development 

is the key factor in achieving this end". 

2.4 WAARDEDILEMMAS 

2.4.1 ALGEMENE OORSIG 

Die feit dat waardes, kennis en praktykgedrag nou verweef is, 

is nie nuut vir maatskaplike werkers nie. Arkava (in Steiner 

1979: 524) meen dat "the limits of social work practice are 

derived jointly from social workers value base (what is wanted 

for people) and from knowledge (what is known about people) and 

how well the two fit together". 
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Met die aandag meer toegespits op die kennis van die etiese 

komponente van maatskaplikewerkpraktyk, het die bewustheid van 

etiese dilemmas meer op die voorgrond getree. Hierdie dilemmas 

kom voor waar die maatskaplike werker nie seker is wat reg of 

verkeerd is nie, of wanneer daar konflik bestaan tussen strydige 

morele sisteme of verpligtinge. Een auteur meen: "One of the 

most common and most perplexing dilemmas is that of respecting 

and upholding client self-determination while doing good from 

a client whose conception of what is good for him or her differs 

from the social worker conception" (Abramson 1985: 387). 

Miller (in Yelaja 1982: 14) sluit hierby aan en wys daarop dat 

waardedilemmas inherent is aan die maatskaplike sisteem. Hy 

haal voorbeelde aan waar die maatskaplike werker dienste lewer 

aan kliente wat hulle nie aangevra het nie, waar hulle min 

keuses het ten opsigte van hulle betrokkenheid en nog minder 

begryp wat die betrokkenheid behels. Die klient is ook nie vry 

om te onttrek aan die omstandighede nie en kan ook nie die raad 

verwerp nie, al stem die klient en die, maatskaplike werker se 

doelstellings nie ooreen nie. 

Loewenberg & Dolgoff (in O'Neil 1992: 97) meen dat daar twee 

soms teenstrydige verpligtinge is wat 'n maatskaplike werker 

moet nakom: 

(1) die verpligting om professionele hulp te verleen 

wanneer dit benodig of aangevra word deur die klient 

om 'n persoon se welsyn in stand te hou of te 

verbeter, en 
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(2) die verpligting om nie in te meng in die klient se 

vryheid nie. 

Waardedilemmas ontstaan ook waar die maatskaplike werkers hulle 

waardes, persoonlik of professioneel, op die klient, groep of 

gemeenskap afdwing (Yelaja 1982: 13). Die gemeenskap kan egter 

ook die optrede van die maatskaplike werker beperk en die 

beperkinge kan ook aanleiding gee tot etiese dilemmas (O'Neil 

1992: 97). 

Waardekonflik is ook onafwendbaar wanneer die doel van die 

organisasie strydig is met die doe! wat die maatskaplike werker 

nastreef. Die maatskaplike werker word genoop om sy voornemens 

as 'n professionele persoon so te rig dat die van die 

organisasie wat horn in diens geneem het, bereik kan word 

(Smalley in Yelaja 1982: 16). O'Neil (1992: 98) wys daarop dat 

"If the worker perceives the agency as' being dedicated to the 

interests of the client, there is little conflict between 

organisational and professional responsibilities". 

Konflik kan ook ontstaan tussen die persoonlike waardes van die 

maatskaplike werker en die etiese kode, professionele waardes, 

waardes van die gemeenskap asook sosiale waardes. Dit is nodig 

dat die werker •n manier vind om al die waardes te akkommodeer 

om sodoende die konflik te verminder, want dit het •n direkte 

invloed op die diens wat die hy/sy !ewer (Smalley in Yelaja 

1982: 16). 
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Reamer (1982: 7) toon aan dat die gevolgtrekkings wat gemaak 

word in die oorwegings van etiese-dilemmas, "can have far

reaching profound effects on the welfare of our clients, 

professional colleagues, ourselves, and the community at large". 

2.4.2 DIE OPLOSSING VIR WAARDEDILEMMAS 

Wat sou dan die oplossing wees om die waardekonflik te 

verminder? Stein (1990: 29) sien die oplossing in die berader 

se kennis van sy eie persoonlike waardesisteem. Hy moet tyd 

neem om sy eie oortuiginge en waardes te ondersoek, te 

eksploreer wat hulle oorsprong is, en hoekom hy by hulle hou, 

asook die sterkte van sy verbintenis tot die oortuiginge. Elke 

berader moet ook bereid wees om op te tree in terme van daardie 

oortuiginge. Levy (in Yelaja 1982 :· 16) sluit hierby aan en toon 

aan: "The practitioner is entitled to represent his interests 

and honor his values providing he does not do so by exploiting 

his advantage over clients. One way to achieve this, ••• , is 

to distinguish actions on behalf of the practitioner himself 

from actions in relation to his clients". 

Reamer (in O'Neil 1992: 111) stel voor dat Gewirth se beginsel 

van rede en moraliteit aangewend kan word as 'n instrument om 

etiese besluitneming te rig. Gewirth in Reamer (O'Neil 1992: 

111) sien aksie as die fundamentele konsep met betrekking tot 

etiek. Die twee belangrike kenmerke van aksie is: 

"(l) Voluntariness or freedom; 

(2) Purposiveness or intentionality". 
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Vrywilligheid beteken dat die aksie onder die beheer van 

'n verantwoordelike persoon is, dat dit wat gekies is nie 

afgedwing word nie en kennis word gedra van die relevante 

gevolge van sy aksie. Met doelgerigtheid word daar bedoel 

dat die persoon optree met 'n sekere doel, wat sy rede vir 

aksie vorm. Daar is sprake van "three kinds of goods": 

Basic goods, for example, life, health, mental 

equilibrium; 

Non-subtractive goods, the loss of which 

diminish one's ability to fulfil his purposes, 

for example, if stolen from, lied to, subjected 

to inferior living conditions; and 

Additive goods, which enhance one's ability to 

fulfil his purpose, for example, education, 

knowledge, income, self-esteem" 

111) . 

(O'Neil 1992: 

Die ontwikkeling van die morele beginsel begin by die volgende 

veronderstellings en word opgevolg deur 'n reeks van deduktiewe 

stappe tot die "Principle of Generic Consistency:" 

A responsible person initiates or controls behaviour 

voluntarily; 

Freedom and well-being are necessary pre-conditions 

for the performance of any and all action; 

The person holds that he has 'generic' rights to 

freedom and well-being; 

Hence he must admit that all responsible persons who 

are in positions to act have rights; 
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Hence he must acknowledge that he ought at least to 

refrain from interfering with the freedom and well

being of others" (O'Neil 1992: 111-112). 

Reamer (in O'Neil 1992: 113) vervolg en sien die implikasies van 

die toepassing van Gewirth se beginsel vir maatskaplike werk dat 

dit die plig van die maatskaplike werker is om hulp te verleen 

wanneer benodig; dit is die plig van die wat help, om te 

voorsien in die vryheid en welsyn van antler. Gewirth se 

argument berus nie op sentiment of idees van liefdadigheid, 

altruisme of barmhartigheid nie, maar rus op die logiese 

implikasies of aanname wat verklaar dat verantwoordelike persone 

die reg het tot vryheid en welstand. Reamer (in O'Neil 1992: 

113) is ook van mening dat die werker se intuisie, of dan 

praktykwysheid en die resultate van empiriese navorsing moet 

voortgaan om as 'n belangrike bran van inligting te dien, om 

daarvan uit etiese besluite te neem, maar waarsku ook dat 

besluite uiteindelik moet berus op hulle oordeel van hoe die 

vryheid en welstand van die klient die beste beskerm en bevorder 

kan word. 

Rhodes (in O'Neil 1992: 114) meen weer dat dialoog sentraal is 

met betrekking tot etiek. Sy dink dat maatskaplike werkers 

betrokke moet raak in dialoog ten opsigte van die alternatiewe 

raamwerke random etiek en dat die uiteenlopende sienings waarmee 

hulle gekonfronteer word, bestudeer sal word en dan hulle 

posisies daarvolgens bepaal. Maatskaplike werkers moet ook die 

geleentheid gegun word om verskillende etiese sienings met 
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betrekking tot sekere gevalle te vergelyk sodat ingeligte 

posisies relevant tot die praktyk ontwikkel kan word. 

Stein (1990: 22) is van mening dat beraders hulle kliente moet 

aanspoor om: verantwoordelikheid te aanvaar vir hulle gedrag, 

hulle reg tot outonomie te handhaaf en daarop aandring dat hulle 

regverdig en met waardigheid behandel moet word. Die berader 

het nodig om die kliente te help om die etiese gevolge van hulle 

besluitnemings en handelinge te verstaan, asook om hulle te leer 

om verantwoordelikheid te neem vir daardie besluitnemings en 

handelinge, asook om die etiese gevolge van die keuses wat hulle 

maak te aanvaar. 

Colapinto (1985: 29) meen dat daar al baie lank geargumenteer 

en gedebatteer word onder die verskillende baniere oor die 

terapeut se rol in die beYnvloeding van die rigting waarin 

kliente verander. Die baniere is geetiketteer op verskillende 

tye. Daar word vas gestel: "orthodox analysis versus brief 

therapy, directiveness versus non-directiveness, awareness 

versus behavior modification, all the way to aesthetics vs 

pragmatics". Die hele debat dui ook op die ideologiese eerder 

as op die praktiese basis. Die posisie wat ingeneem word, is 

ook afhanklik van die filosofiese en sosiopolitieke waardes, 

eerder as van empiriese bewyse. Die auteur is egter van mening 

dat Maturana 'n einde gebring het aan die debat deur sy 

onontkoombare gevolgtrekking dat: "any passion to change others 

is not just ethically wrong but essentially impossible" 

(Colapinto 1985: 29). 
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Ter aansluiting by bogenoemde noem Efran et al (1988: 32) dat: 

" for constructivists, the entire therapeutic venture is 

fundamentally an exercise in ethics - it involves the inventing, 

shaping, and reformulating of codes for living together. In 

other words, from this point of view, therapy is a dialogue 

about the interlocking wants, desires, and expectations of all 

the participants, including the therapist". Die outeurs wys ook 

daarop dat beide die terapeut en die klient verantwoordelikheid 

moet aanvaar vir die gevolge van hulle assosiasie met mekaar, 

al kan die gevolge nie voorspel word nie (Vgl Efran et al 1988: 

32) . 

2.5 TER OPSOMMING 

Uit die literatuur oor selfdeterminasie en outonomie, blyk dit 

duidelik dat hulle as belangrike beginsels beskou word. Die beginsel 

het sy oorsprong in die waardes van maatskaplike werk asook in die 

teoriee van persoonlikheid en menslike gedrag. Selfdeterminasie 

behels meer as wat die begrip omskryf of as wat dit op die oog af 

blyk te wees. Dit is •n komplekse beginsel in die sin dat dit 'n 

inherente deel vorm van elke individu en eintlik nie geignoreer kan 

word nie. Die toepassing van die beginsel hou ook meer in as net om 

persone toe te laat om hulle eie keuses uit te oefen of hulle eie 

lewe te lei, omdat dit nie net handel oor die reg van 'n persoon nie, 

maar oor die innerlike kapasiteit (waarde) van die persoon, wat 

bepalend is op 'n bepaalde tydstip in sy lewe, wat vir die persoon 

die beste sou wees in 'n bepaalde konteks, sodat hy horn daardeur sou 

verwesenlik. 
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Die benaderings of modelle wat die werker aanhang, as teoretiese 

grondslag vir sy/haar dienslewering aan die klient, vorm deel van die 

teoretiese raamwerk en eie selfdeterminasie. Dit is dan belangrik 

dat die benaderings of modelle wel selfdeterminasie insluit. Dit het 

ook duidelik na vore gekom dat die werker haarself nie as persoon kan 

losmaak van die diens wat sy aan haar kliente lewer nie. Dit is dus 

'n beginsel met die kenmerk van 'n tweesnydende swaard. Die werker 

moet dus deurentyd bewus wees van haarself as persoon asook van die 

uitwerking wat sy op haar kliente mag he. 
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HOOFSTUK 3 

Daar is in hierdie studie van 'n verkennend beskrywende 

kwalitatiewe metode van navorsing gebruik gemaak. Navorser het dus 

eers deur die literatuurstudie die aangeleentheid verken en beskryf. 

Die doel van die vraelys is 'n poging om die persone wat bestudeer 

word te verstaan in terme van hulle def inisie van hulle leefwereld 

en hulle persepsie van hulle konteks. Met die verwerking van elke 

respondent se response op die vraelys, sal navorser poog om hulle 

definisie van selfdeterminasie vas te stel eh ook elke respondent se 

persepsie ten opsigte van selfdeterminasie soos dit in die teorie 

asook in die praktyk voorkom. 

'n Semigestruktureerde vraelys is gebruik om sodoende die respondente 

se persepsie oor die aangeleentheid te bekom. Dit bestaan uit twee 

gedeeltes. Die eerste gedeelte is daarop ingestel om die 

epistemologie (eie waardes, organisasie waardes en professionele 

waardes en dienslewering) van die werker vas te stel en hoe die 

begrip selfdeterminasie gedefinieer word. Die tweede gedeelte 

bestaan uit 'n gevallestudie waarin gepoog word om 'n beeld te verkry 

van hoe selfdeterminasie kristalliseer in die praktyk na aanleiding 

van die werkers se epistemologie. 
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3.2 ONTLEDING VAN DATA 

Daar is agtien vraelyste uitgegee waarvan net tien terug ontvang is. 

'n Rouverwerking van die vraelyste is gedoen ( sien bylaag 2) . 

Vervolgens sal die bevindinge, soos verkry uit die rouverwerking, 

volgens 'n gevallestudie van elke respondent weergegee word. Die 

twee gedeeltes van die vraelys word in die gevallestudie weergegee. 

Die laaste gedeelte wat handel oor die gevallestudie van die vraelys 

word weergegee in die respondente se gevallestudie onder punt E. 

Daarna sal die temas, wat voorgekom het in die vraelys, bespreek 

word. 

3.2 1 GEVALLESTUDIES 

3.2.1.1 GEVALLESTUDIE 1 

A Algemeen 

Respondent 1 het haar graad behaal aan die Universiteit 

van Potchefstroom vir Christelike Hoer Onderwys. Sy is 

een en twintig jaar oud, het drie maande praktykervaring, 

is by die Suid- Afrikaanse Vrouefederasie (SAVF) werksaam, 

en beklee die pos van maatskaplike werker. 

B Waardes 

Sy het van professionele waardes bewus geword tydens haar 

studie en praktykervaring. Die professionele waardes wat 

sy gebruik in haar dienslewering, is: vertroulikheid, 

selfbeskikkingsreg, vennootskapsverhouding, inagneming van 

eie vermoens en leiding van die klient na selfhelp. Sy 
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ervaar geen botsing tussen haar eie en professionele 

waardes nie. Volgens haar beklemtoon die organisasie 

(SAVF) waarvoor sy werksaam is, die volgende waardes: 

selfhelp en die klient is vir homself verantwoordelik. 

c Dienslewering aan kliente 

Die waardedilemmas wat sy ervaar tydens haar dienslewering 

aan kliente, is: 

<lat die kliente oor selfbeskikkingsreg beskik en daarom 

self kan besluit of hulle wil baat vind by dienslewering. 

(Dit is hoe respondent <lit geskryf het en navorser lei af 

<lat die dilemma vir haar daarin gelee is <lat sy, wat in 'n 

Welsynsorganisasie werksaam is, net dienste kan lewer 

indien die klient <lit sou aanvaar. As daar dus aanmeldings 

via antler persone gedoen word, sal sy hulle besoek en as 

hulle nie haar dienste, volgens hulle benodig nie, sal sy 

<lit nie op hulle kan afdwing nie). 

Sy is egter van mening dat sy nie verantwoordelikheid sal 

aanvaar vir haar kliente nie om die volgende rede; die 

klient kan net gelei word en dit is sy besluit of hy die 

middele waarmee die werker toegerus is om die regte pad te 

kies, wil benut. Respondent meen ook dat die gemeenskap 

beskerm moet word in die dienslewering aan kliente. Met 

betrekking tot die morele opvoeding van die klient <link 

respondent <lat die maatskaplike werker wel •n 

opvoedingstaak het, omrede sy dikwels in aanraking kom met 

mense uit 'n lae sosio-ekonomiese vlak. Wanneer die morele 
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waardes van die mens aangespreek word, word hy verhef en 

is so aanvaarbaarder vir die gemeenskap. 

Volgens respondent is maatskaplike werkers wel by tye 

genoodsaak om voorskriftelik op te tree, wanneer dit in 

belang is van die gemeenskap se veiligheid deur statuter 

op te tree. Respondent sal dienste termineer sodra haar 

doelstellings bereik is en wanneer die klient verhuis. 

D Begrip selfdeterminasie 

Onder die begrip selfdeterminasie verstaan respondent die 

reg van die klient om in die maatskaplike proses binne sy 

vermoe self 'n keuse te maak of 'n besluit te neem. 

E Teoretiese verwysingsraamwerk 

Respondent maak gebruik van die geYntegreerde benadering, 

want dit word bepaal deur die klient se behoeftes en die 

tipe <liens en dit maak voorsiening vir selfdeterminasie, 

want die uitgangspunt is dat selfbeskikking toegepas word. 

Die klient se selfdeterminasie is nie toelaatbaar wanneer 

daar statuter opgetree word nie, byvoorbeeld wanneer 

kinders gemolesteer en verwaarloos word, want dit is in 

die kinders se belang dat 'n ondersoek volgens die Wet op 

Kindersorg gedoen word - of die ouers dit toelaat of nie. 

(Respondent het voorbeelde so vermeld en is deur navorser 

aangehaal) 
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F Dienslewering aan kliente I praktyk 

Met betrekking tot die hantering van 'n klient in die 

praktyk gebruik respondent die geYntegreerde benadering as 

haar teoretiese verwysingsraamwerk en sy maak gebruik van 

die probleemoplossende model, gedragsmodifikasie en 

kogni tiewe herstrukturering, want die klient moet gelei 

word om homself te help. Sy bepaal die prioriteite ten 

opsigte van die probleme en ten opsigte van die 

gevallestudie 

as 

in 

die 

die vraelys het sy 

belangrikste beskou. 

die 

Sy 

seksuele 

maak ook molestering 

gebruik van diagnoses om sodoende die probleme aan te 

spreek. Die tegnieke, beginsels en waardes wat sy gebruik 

in haar dienslewering in die praktyk, is die volgende: 

konfrontering, katarsis, reflektering, rasionalisering en 

verduideliking. Die rede daarvoor, volgens haar, is dat 

die ware feite ondersoek moet word en insig in die 

kernprobleme bewerkstellig word, sodat die gevolge daarvan 

opgelos kan word. Volgens die teoretiese beginsels wat sou 

geld, het respondent net genoem "alma! wat alreeds genoem 

is". Volgens respondent is daar geen waardes wat teoreties 

voorgehou word wat vir haar moeilik sou wees om te 

respekteer nie. 

Vanuit bogenoemde blyk dit dat respondent vanuit haar eie 

verwysingsraamwerk te werk gaan, want die "ware feite", is 

haar punktuasie en dink sy oorsaak - gevolg. 
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Respondent bepaal self die doelstellings vir die klient en 

sy sal ook, indien dit nodig blyk, van ander professionele 

persone se hulp gebruik maak. 

3.2.1.2 GEVALLESTUDIE 2 

A Algemeen 

Respondent 2 het haar graad behaal aan die Universiteit 

van Potchefstroom vir Christelike Hoer Onderwys. Sy is 

twee en dertig jaar oud, het sewe jaar praktykervaring, is 

werksaam by die SAVF en beklee 'n spesialiteitspos as 

gesinsorgwerker. 

B Waardes 

Sy het van professionele waardes bewus geword tydens haar 

studie, supervisie in die praktyk en praktykervaring. Die 

professionele waardes wat sy gebruik in haar 

dienslewering, is: individualisering, vertroulikheid, 

selfbeskikkingsreg, aanvaarding, eerbied, uniekheid, nie

veroordelende optrede, vrywillige deelname en toetrede tot 

die leefwereld van die klient. Sy ervaar geen botsing 

tussen haar eie en professionele waardes nie. Die waardes 

wat deur die organisasie waarvoor sy werksaam is 

beklemtoon word, 

selfverantwoordelikheid, 

vrywillige deelname. 

is: die klient se 

selfhelp, vertroulikheid en 
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C Dienslewering aan kliente 

Die waardedilemmas wat sy ervaar tydens haar dienslewering 

aan kliente, is: vrywillige deelname - waar kliente deur 

middel van statutere werk nie werklik vrywillig deelneem 

nie. Sy is van mening dat sy wel verantwoordelikheid sal 

neem vir haar kliente, want die werker het • n 

verantwoordelikheid om behulpsaam te wees in die 

verbetering van die klient se omstandighede. Die 

gemeenskap moet ook beskerm word in die dienslewering aan 

kliente en die maatskaplike werker het ook • n morele 

opvoedingstaak omdat die totaliteit by die kerk le. As 

Christen kan die maatskaplike werker haar nie losmaak van 

morele ondersoeke nie, dit is haar Christelike plig. 

Volgens respondent is dit by tye noodsaaklik dat die 

werker wel voorskriftelik optree, omrede die klient 

verstandelik swakker is en die werker dan direktief moet 

optree. Vol gens navorser glo die respondent dus nie 

daaraan dat die "dommer" klient self kan besluit nie. 

Respondent sal dienste termineer wanneer haar en die 

klient se doelstellings bereik is. 

D Begrip selfdeterminasie 

Onder die begrip selfdeterminasie verstaan respondent die 

reg om oor jou eie lewe te besluit, dit moet egter nie 

geskied ten koste van die persone saam met wie jy verkeer 

nie; perke kan aan die klient gestel word. Vol gens 

respondent het die maatskaplike werker dus die reg om 
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perke aan haar klient te stel, sy gaan dus te werk uit 

haar eie verwysingsraamwerk. 

E Teoretiese verwysingsraamwerk 

Met betrekking tot haar teoretiese verwysingsraamwerk 

gebruik sy die Christelike mensbeskouing, psigososiale 

benadering, probleemoplossende benadering, gesinsberaad, 

integrerende benadering en die Carkuff model. Dit maak 

voorsiening vir selfdeterminasie want die uitgangspunt is 

dat die klient self verantwoordelik is vir sy eie besluite 

eri dienooreenkomstig moet optree. Die gevalle of 

omstandighede waar die klient se selfdeterminasie nie 

toelaatbaar sou wees nie, is by drankmisbruik, molestering 

en kindermishandeling, waar die selfbeslissingsreg foutief 

aangewend word en die klient homself en 

ernstig benadeel. Sy sal dus onder 

antler persone 

die genoemde 

omstandighede die klient se selfdeterminasie beperk. 

F Dienslewering aan kliente I praktyk 

Respondent maak vanuit haar teoretiese raamwerk in die 

praktyk gebruik van die probleemoplossende model, 

rolteorie, gedragsmodifikasie en gesinsterapie omdat die 

verskillende benaderings spesifieke probleme aanspreek 

soos hulle voorkom. Respondent gebruik in die praktyk 

antler teoriee as wat sy genoem het onder E. Sy bepaal die 

prioriteite ten opsigte van die probleme en ten opsigte 

van die gevallestudie in die vraelys beskou sy die 

seksuele molestering as die belangrikste. Sy maak ook 
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gebruik van diagnoses om sodoende die probleme aan te 

spreek. Die tegnieke, beginsels en waardes wat sy gebruik 

in haar dienslewering in die praktyk, is die volgende: 

rolorientasie en gedragsmodifikasie is die oorwegende 

tegnieke wat sy sou aanwend. Volgens navorser is dit nie 

tegnieke nie, maar verskillende teoriee. Haar rede is dat 

die gebrokenheid van die gesinseenheid tot gevolg gehad 

het dat die rolle swak oorgedra is. Die teoretiese 

beginsel wat sou geld, is toetrede tot die leefwereld, 

selfwerksaamheid, 

veroordeling en 

vertroulikheid, 

uniekheid. Daar 

empatie, 

bestaan ook 

nie-

geen 

teoretiese waarde wat vir haar moeilik is om te respekteer 

nie. 

Respondent gebruik die ge'i.ntegreerde benadering as 

vertrekpunt. Sy het ook haar eie punktuasie gemaak van wat 

die "oorsaak" van die probleme is en hoe hulle opgelos 

moet word, en dit is nie tegnieke wat sy genoem het nie, 

maar verskillende uitgangspunte. 

Respondent bepaal self die doelstellings vir die klient en 

sy sal ook, indien nodig, van ander professionele persone 

se hulp gebruik maak. 

Respondent het die aspekte vaag en deurmekaar geantwoord. 

Sy het nie konsekwent 'n teoretiese raamwerk gevolg nie en 

dit blyk dat sy nie kennis dra van wat die verskillende 

teoriee behels nie. 
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3.2.1.3 GEVALLESTUDIE 3 

A Algemeen 

Respondent het haar diploma behaal aan die Universiteit 

van Potchefstroom vir Christelike Hoer Onderwys. Sy is 

drie en dertig jaar oud, het ses jaar praktykervaring en 

is werksaam by die Departement van Gesondheidsdienste en 

Welsyn as senior maatskaplike werker. 

B Waardes 

Sy het van professionele waardes bewus geword tydens haar 

studie en praktykervaring. Die professionele waardes wat 

sy gebruik in haar dienslewering, is: selfbeskikkingsreg, 

uniekheid en inagneming van die klient se eie vermoens. 

Sy ervaar geen botsing tussen haar eie en die 
' 

professionele waardes nie. Die organisasie in wie se 

diens sy staan beklemtoon vertroulikheid as professionele 

waarde. 

C Dienslewering aan kliente 

Sy ervaar geen waardedilemmas tydens haar dienslewering 

aan kliente nie. Sy sal ook verantwoordelikheid neem vir 

die klient waar laasgenoemde nie self 'n verantwoordelike 

besluit kan neem nie en sal ook die gemeenskap beskerm in 

haar dienslewering aan die klient. Die klient sal ook 

deur haar moreel opgevoed word, want baie van die kliente 

het nie 'n more le opvoeding ontvang nie. Die werker se 

primere doel moet wees om 'n klient se moraal op te bou, 
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want wannneer die morele aspek opgebou is, kan 'n 

klient/mens beter funksioneer. Respondent sal ook 

voorskriftelik optree teenoor haar kliente wanneer daar 

statutere optredes is en sy aanbevelings aan die hof maak. 

Sy sal dienste termineer wanneer haar en die klient se 

doelstellings bereik is, wanneer die klient volgens haar 

mening, nie vorder nie en wanneer die klient self 

termineer. 

D Begrip selfdeterminasie 

Sy omskryf selfdeterminasie as die reg <lat die klient self 

kan besluit wat hy wil doen en hoe hy <lit wil doen. 

E Teoretiese verwysingsraamwerk 

Respondent gebruik die godsdiens-gefundeerde benadering as 

haar teoretiese verwysingsraamwerk en dit maak voorsiening 

vir selfdeterminasie as beginsel, want die uitgangspunt is 

<lat kliente 'n selfbeskikkingsreg het. Hulle kan self 

besluit wat hulle aan die probleem wil doen. Die terapeut 

is die instrument om voorstelle aan die klient te maak. 

Die gevalle of omstandighede waar klientselfdeterminasie 

nie toelaatbaar sou wees nie, is wannneer 'n kind verwyder 

moet word, of wanneer daar 'n hofondersoek plaasvind, want 

wanneer die klient nie in sy eie belang besluite kan neem 

nie, moet die terapeut die besluite vir horn neem en 

optree. 
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F Dienslewering aan kliente I praktyk 

Sy maak gebruik van die godsdiens-gefundeerde benadering 

in die praktyk, want die Here is die enigste oplossing. 

Sy bepaal die prioriteite van die probleme van haar 

kliente en ten opsigte van die gevallestudie in die 

vraelys het sy die seksuele molestering as die 

belangrikste beskou. Sy maak gebruik van diagnoses om die 

probleme aan te spreek. Die tegnieke, beginsels en 

waardes wat gebruik sal word met betrekking tot die 

gevallestudie, is soos volg: Selfvergifnis en vergifnis 

vir die antler se oortredinge. Die rasionaal is dat 

wanneer sy (Mev) ontslae raak van haar selfverwyt en van 

die gevoel dat sy 'n 

lig sal sien. 

mislukking is, sy antler in 'n antler 

Die teoretiese beginsels is 

vergewensgesindheid, aanvaarding en verwerking van Mev se 

gevoelens. Daar is geen teoretiese waardes wat vir haar 

moeilik sou wees om te respekteer nie. Sy bepaal ook die 

doelstellings vir die klient en sal, indien nodig, antler 

professionele persone se hulp aanvra. 

Volgens navorser is respondent se dienslewering dalk meer 

gerig vanuit haar eie waardes en oortuiginge, as wat sy 

gebruik maak van kennis wat sy tydens haar opleiding 

ontvang het. 
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3.2.1.4 GEVALLESTUDIE 4 

A Algemeen 

Respondent 4 het haar diploma verwerf aan die Hugenote

Kollege te Wellington. Sy is drie en dertig jaar oud, het 

twaalf jaar praktykervaring en is werksaam as senior 

maatskaplike werker in <liens van die Departement van 

Gesondheidsdienste en Welsyn. 

B Waardes 

Sy het slegs tydens haar praktykervaring bewus geword van 

die professionele waardes. Die professionele waardes wat 

sy gebruik tydens haar dienslewering, is: vertroulikheid 

en eerlikheid. Sy ervaar geen botsing tussen haar eie en 

die professionele waardes nie. Vertroulikheid as waarde 

word beklemtoon deur die organisasie in wie se <liens sy 

staan. 

c Dienslewering aan kliente 

Die waardedilemma wat sy ervaar in haar dienslewering aan 

kliente is onbetrokkenheid by die godsdiensaspek. Sy 

gaan dus te werk 

Afhangende van 

vanuit haar eie 

die situasie 

verwysingsraamwerk. 

sal sy wel ook 

verantwoordelikheid neem vir haar kliente en sy sal ook 

die gemeenskap beskerm in haar dienslewering. Respondent 

sien haarself as 'n morele opvoeder, want volgens haar hon 

baie probleme direk verband met lae morele standaarde. 

Di t is dan haar eie persepsie van waar probleme hul 
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oorsprong 

spesifieke 

het. Sy sal voorskriftelik optree wanneer 

prosedures gevolg moet word, soos tydens 

statutere optredes. Respondent sal dienste termineer 

wanneer die doelstellings van haar en die kliente bereik 

is, wanneer die klient na haar mening nie vorder nie en 

wanneer die klient termineer. 

D Begrip selfdeterminasie 

Respondent omskryf selfdeterminasie as selfbesluitneming. 

E Teoretiese verwysingsraamwerk 

Respondent gebruik die godsdiens-gefundeerde benadering en 

<lit maak voorsiening vir selfdeterminasie. Die 

uitgangspunt ten opsigte van selfdeterminasie is dat die 

persoon/ klient toegelaat word om self te besluit ten 

opsigte van dienste. Respondent omskryf dit nie verder 

soos byvoorbeeld met betrekking tot gedrag nie. Die 

gevalle of omstandighede waar die klient se self

determinasie nie toelaatbaar is nie, is met statutere 

optredes, waar die maatskaplike werker met 

verantwoordelikheid moet optree en die klient se besluit 

nie geakkommodeer kan word nie. 

F Dienslewering aan kliente I praktyk 

Respondent gebruik die godsdiens-gefundeerde benadering 

omdat dit haar persoonlike keuse is, dus het haar 

opleiding nie 'n inpak gehad op haar dienslewering nie? 

Sy bepaal die prioriteite van die klient se probleme en 
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die belangrikste probleem in die gevallestudie was vir 

haar die seksuele molestering. 

diagnoses en vol gens haar 

Sy rnaak ook gebruik van 

sal die diagnose 'n 

multiprobleemsituasie wees om sodoende die probleme aan te 

spreek. 

Die diagnose, volgens navorser, is nie volgens 'n 

teoretiese raamwerk gedoen nie, maar eerder net 'n 

benaming om die probleme te kan aanspreek. 

Die tegnieke, beginsels en waardes wat sy gebruik in haar 

dienslewering in die praktyk, is die volgende: die 

tegnieke is eers ontlading en dan ander tegnieke met 

verloop van die proses soos benodig. Die teoretiese 

beginsels is volgens respondent aanvaarding, afwesigheid 

van vooroordeel en begrip. Daar is geen teoretiese waarde 

wat vir haar moeilik sou wees om te respekteer nie. Sy het 

nietemin genoern dat dit vir haar 'n dilemma skep wanneer 

die klient onbetrokke is by die godsdiensaspek. 

Respondent sal in die daarstelling van doelstellings die 

klient in ag neern, rnaar dit is oak die verantwoordelikheid 

van die werker om die klient tot insig te lei aangaande 

die gevolge van sy gedrag en horn bewus te rnaak van die 

prioriteite van die doelstellings. Sy sal van ander 

professionele persone se hulp gebruik rnaak, indien nodig. 

Respondent rig haar dienslewering vanuit haar eie 

verwysingsraamwerk en alhoewel sy die teoretiese beginsels 

van aanvaarding en nie-veroordeling aanhang, vind sy 
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kliente wat nie haar godsdiensoortuiginge huldig nie as 'n 

waardedilemma. 

3.2.1.5 GEVALLESTUDIE 5 

A Algemeen 

Respondent 5 het haar diploma aan die Hugenote-kollege te 

Wellington verwerf. Sy is vyf en twintig jaar oud, het 

twee jaar praktykervaring en is by die SAVF as 

maatskaplike werker werksaam. 

B Waardes 

Sy het slegs tydens haar praktyke~varing bewus geword van 

die professionele waardes, dus is die aspek nie tydens 

haar opleiding aangeroer nie. Die professionele waardes 

wat sy in gedagte hou in haar dienslewering aan kliente, 

is: vertroulikheid, selfbeskikkingsreg en aanvaarding. Sy 

ervaar geen botsing tussen haar eie en die prof essionele 

waardes nie. Die waardes, soos beklemtoon deur die 

organisasie, die SAVF in wie se <liens sy staan, is dat: 

die klient vir homself verantwoordelik is en ook selfhelp. 

c Dienslewering aan kliente 

Respondent ervaar geen waardedilemmas in haar 

dienslewering nie. Sy sal nie verantwoordelikheid aanvaar 

vir die klient nie, omrede die mens deur God geskape is en 

daarom beheer het oor sy eie dade. Sy sal we! die 

gemeenskap beskerm in haar dienslewering. Met betrekking 
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tot 'n morele opvoedingstaak sal sy dit as haar plig 

beskou daar 'n maatskaplike werker dikwels te doen kry met 

mense wat oor geen verwysingsraamwerk met betrekking tot 

morele opvoeding beskik nie; die verwysingsraamwerk moet 

dan vir die mense geskep word, Volgens navorser het die 

mense wel 'n verwysingsraamwerk, maar dit verskil van die 

van respondent. Sy beoordeel dus haar kliente vanuit haar 

eie verwysingsraamwerk. Sy sal ook voorskriftelik optree 

deur middel van direktiewe leiding, wanneer die klient nie 

oor die egokragte beskik om 'n situasie te verander nie. 

Dienste sal getermineer word wanneer haar doelstellings 

bereik is. Daar is dus nie sprake van selfdeterminasie 

nie. Sy rig haar dienslewering suiwer vanuit haar eie 

verwysingsraamwerk en dit blyk dat daar nie respek betoon 

word vir dit waarin die klient glo nie. 

D Begrip self determinasie 

Haar definisie van selfdeterminasie is die reg van die 

klient om in die maatskaplike proses, binne sy eie vermoe 

self 'n keuse te maak of 'n besluit te neem. 

E Teoretiese verwysingsraamwerk 

Respondent gebruik die geintregeerde benadering en dit 

maak voorsiening vir selfdeterminasie, want die 

uitgangspunt ten opsigte van selfdeterminasie is dat 

selfbeskikkingsreg toegepas moet word. In gevalle waar 

statutere ingryping onontbeerlik is, byvoorbeeld by 

kindermishandeling en molestering, kan selfdeterminasie 
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nie toegelaat word nie. Volgens navoser is dit nie altyd 

nodig dat statutere optrede slegs 'n besluit van buite 

moet wees nie, want daar word gewoonlik nie 'n keuse aan 

kliente gelaat om self te noem dat dit dalk ook hulle eie 

oplossing is nie. 

F Dienslewering aan kliente I praktyk 

Respondent gebruik die geYntegreerde benadering as haar 

teoretiese verwysingsraamwerk en in die praktyk maak sy 

gebruik van die probleemoplossende model, 

gedragsmodifikasie, en kognitiewe herstrukturering. Haar 

rasionaal is dat die klient na selfhelp gelei moet word. 

Dit is egter so dat gedragsmodifikasie en kognitiewe 

herstrukturering nie selfdeterminasie akkommodeer nie. Sy 

bepaal die prioriteite ten opsigte van die klient se 

probleem en beskou die seksuele molestering in die 

gevallestudie as die belangrikste probleem. Sy maak 

gebruik van diagnoses om die probleme te kan aanspreek. 

Die diagnoses wat sy maak is: 

aandag aan die gesin as geheel, opvoedingsmetodes van die 

ouers en probleemgedrag van die kinders. Volgens navorser 

is dit eerder punktuasies wat gemaak word om vir haar as 

vertrekpunte te dien, want dit word nie volgens 'n 

spesifieke teoretiese verwysingsraamwerk aangespreek nie. 

Die tegnieke, beginsels en waardes wat sy aanwend, is: 

katarsis, konflikhantering, vertroulikheid, verduideliking 

en vraagstelling. Die rede is dat genoegsame inligting 
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ingewin moet word, asook geleentheid geskep word vir 

ontlading, en die gesin moet gelei word om objektief na 

hul probleem te kyk. Daar is geen teoretiese waardes wat 

vir haar moeilik sou wees om te respekteer nie. Die 

doelstellings wat gestel word, is volgens respondent se 

siening van die probleemsituasie, alhoewel sy tog die 

klient se doelstellings in ag sal neem. Respondent sal, 

indien nodig, wel antler professionele persone se hulp 

inwin. 

3.2.1.6 GEVALLESTUDIE 6 

A Algemeen 

Respondent 6 is besig met nagraadse studie aan die 

Universiteit van Suid-Afrika (UNISA). Sy is dertig jaar 

oud, het sewe jaar praktykervaring en is as berader 

werksaam by die Familie- en Huweliks Vereniging van Suid

Afrika (FAMSA). 

B Waardes 

Respondent 

praktyk en 

het tydens haar studies, 

praktykervaring bewus 

supervisie in 

geraak van 

die 

die 

professionele waardes. Die professionele waardes wat sy 

in gedagte hou tydens haar dienslewering, is: 

selfbeskikkingsreg, aanvaarding en respek. Sy ervaar geen 

botsing tussen haar eie en die professionele waardes nie. 

Die waardes respek en selfbeskikkingsreg word beklemtoon 

deur FAMSA, die organisasie in wie se diens sy staan. 
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C Dienslewering aan kliente 

Sy ervaar geen waardedilemmas nie en sal nie 

verantwoordelikheid neem vir haar kliente nie aangesien 

elke mens outonoom is, maar daar is wel • n gedeelde 

verantwoordelikheid, met die terapeut verantwoordelik vir 

die terapeutiese proses. Respondent is van mening dat die 

primere verantwoordelikheid teenoor die klient is en waar 

die klient en die gemeenskap in botsing is, moet die 

klient gehelp word om verantwoordelik teenoor die 

gemeenskap op te tree. Sy beskou haarself nie as 'n 

morele opvoeder nie omdat sy terapeuties betrokke is en 

nie more le waardes bepaal nie. Die klient moet self 

besluit en die rol van die werker is om die klient te help 

om na die implikasies te kyk. Die respondent sal wel 

onder bepaalde omstandighede voorskriftelik optree, maar 

sal steeds die outonomie van die klient in ag neem. Dit 

sal deur middel van take en huiswerk geskied. Dienste sal 

deur haar getermineeer word wanneer die klient sy 

doelstellings bereik het en wanneer die klient nie vorder 

nie en self termineer. 

Respondent het vanuit haar antwoord daarop gedui dat sy 

wel selfdeterminasie in haar dienslewering van toepassing 

maak. Sy werk nie vanuit haar eie verwysingsraamwerk nie 

en die klient se outonomie en selfdeterminasie word in 

gedagte gehou en tot uitvoer gebring. 
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D Begrip selfdeterminasie 

Sy definieer selfdeterminasie as 'n proses waarin 'n 

persoon self verantwoordelikheid neem vir sy lewe en dus 

outonoom funksioneer en oak as reg tot besluitneming. 

E Teoretiese verwysingsraamwerk 

Respondent maak gebruik van die ekosistemiese denke en 

dit maak voorsiening vir selfdeterminasie, want die 

uitgangspunt is dat elke persoon outonoom is. Daar is dus 

nie gevalle of omstandighede waar selfdeterrninasie nie 

toegelaat word nie. 

F Dienslewering aan kliente I praktyk 

Respondent gebruik die ekosistemiese denke in die praktyk 

oak, omrede sy die meeste op haar gemak voel met die 

benadering. Respondent sal die probleme wat die gesin 

beleef, aanspreek soos wat dit by die gesin pas. 

Respondent maak nie gebruik van diagnoses nie, maar 

patrone word geidentif iseer en formuleer dan aannames en 

hipoteses wat in die terapeutiese proses getoets word. 

Die tegnieke, beginsel en waardes wat sy toepas is soos 

volg: stabiliteit, verandering, 'difference' 

(komplementariteit) en 'refrarning'. Die rede wat sy 

aanvoer, is dat dit binne die ekosisterniese benadering 

pas. Die beginsels is die wat sy reeds genoem het, met 

die klern op die tweede-orde-beginsels en outonomie. Daar 
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is geen teoretiese waarde wat vir haar moeilik sou wees om 

te respekteer nie. 

Respondent besef haar eie betrokkenheid by die 

terapeutiese proses asook die klient se vermoe om te 

bepaal wat belangrik is, met die dat sy die tweede-orde

beginsels as belangrik beskou. Met die daarstelling van 

doelstellings sal sy aandag skenk aan die gesin se 

behoeftes en sy sal ook antler professionele persone as 

konsultante gebruik. Respondent se teoretiese raamwerk 

maak voorsiening vir selfdeterminasie en die waarde word 

ten volle geakkommodeer in haar dienslewering. Self

determinasie word dus as waarde in respondent se 

dienslewering aangewend in die praktyk en daar kan gepraat 

word van selfdeterminasie as beginsel. 

3.2.1.7 GEVALLESTUDIE 7 

A Algemeen 

Respondent is besig met nagraadse studie by UNISA. Sy is 

nege en veertig jaar oud, het sewentien jaar 

praktykervaring en is werksaam as 'n dosent by UNISA. 

B Waardes 

Respondent het tydens haar studies, 

praktyk en praktykervaring bewus 

supervisie in die 

geword van die 

professionele waardes. Selfbeskikkingsreg, aanvaarding en 

respek is die professionele waardes wat sy in gedagte hou 
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in haar dienslewering. Sy vind geen botsing tussen haar 

eie en professionele waardes nie. Die waardes, soos deur 

UNISA beklemtoon, is respek en selfbeskikkingsreg. 

C Dienslewering aan kliente 

Sy ervaar geen waardedilemmas nie en is van mening dat 

daar 'n gedeelde verantwoordelikheid bestaan met die dat 

die terapeut medeverantwoordelik is en haar 

verantwoordelikheid is ten opsigte van die terapeutiese 

proses. Haar primere verantwoordelikheid is ten opsigte 

van die klient en waar daar botsings bestaan tussen die 

klient en die gemeenskap sal eersgenoemde gehelp word om 

verantwoordelik op te tree teenoor die gemeenskap. Sy 

beskou haarself ook nie as 'n morele opvoeder nie, want sy 

is terapeuties betrokke en nie om rnorele waardes te bepaal 

nie. Sy sal wel voorskriftelik optree deur middel van 

take en huiswerk, indien dit by die bepaalde omstandighede 

pas en die klient se outonomie in ag geneern word. Dienste 

sal getermineer word wanneer die klient se doelstellings 

bereik is, die klient nie vorder nie en of self termineer. 

D Begrip selfdeterminasie 

Die omstandigheid dat 'n persoon self verantwoordelikheid 

neern vir sy lewe, dus outonoom funksioneer en sy reg tot 

besluitneming, beskou respondent as selfdeterminasie. 
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E Teoretiese verwysingsraamwerk 

Respondent maak gebruik van die ekosistemiese denke en dit 

maak voorsiening vir selfdeterminasie, want die 

uitgangspunt is dat elke persoon outonoom is. Daar is nie 

gevalle of omstandighede waar selfdeterminasie nie 

toegelaat kan word nie. 

F Dienslewering aan kliente I praktyk 

Respondent maak gebruik van die ekosistemiese benadering 

omrede sy op haar gemaklikste voel daarmee. Sy sal die 

probleme van die gesin aanspreek soos dit by die gesin pas 

en sy maak nie gebruik van diagnoses nie, maar wel van 

hipoteses en aannames wat sy in die terapeutiese proses 

toets. Die tegnieke, beginsels en waardes wat sy toepas, 

is: die skepping van konneksies wat anders is as die 

huidige van die gesin, want dit is in ooreenstemming met 

haar teoretiese benadering. Die beginsels is die wat 

betrekking het op die tweede-orde-kibernetika en 

konstruktivisme. Daar is geen teoretiese waardes wat sy 

moeilik sou vind om te respekteer nie. 

Sy besef ook haar betrokkenheid en dat sy 'n konstruksie 

gemaak het van die probleme vanuit haar epistemologie met 

inagneming van die bepalende aard van die klient se 

deelname. Die doelstellings wat die terapeut maak moet 

"pas" by die doelstellings van die klient deur 'n 

'evolving' proses en die doelstellings sal ooreenstem, 

want hulle word gesamentlik gegenereer. Sy sal ook antler 
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professionele persone se hulp as konsultante inspan indien 

nodig. 

Net soos in die geval van respondent 6, is respondent 7 se 

eie verwysingsraamwerk nie bepalend in haar dienslewering 

nie. Selfdeterminasie word in haar teoretiese raamwerk 

aangespreek en geakkommodeer en sy maak dit van toepassing 

in haar dienslewering. Selfdeterminasie word dus as •n 

beginsel beskou in die metode wat deur die respondent 

aangewend word. 

3.2.1.8 GEVALLESTUDIE 8 

A Algemeen 

Respondent 8 het haar graad behaal aan die Hugenote

Kollege te Wellington. Sy is nege en twintig jaar oud, 

het ses jaar praktykervaring en beklee die pos as 

maatskaplike werker in diens van die Christelike 

Maatskaplike Raad (CMR). 

B Waardes 

Sy het slegs tydens haar praktykervaring bewus geword van 

die professionele waardes. Die professionele waardes wat 

sy in gedagte hou, is die beskikbaarstelling van 'n 

professionele diens vir die persoon in nood. Sy ervaar 

geen botsing tussen haar eie en die professionele waardes 

nie. Die waardes wat volgens respondent deur CMR 

beklemtoon word, is die moreel-godsdienstige. 
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Uit bogenoemde blyk dit dat die professionele waardes nie 

beklemtoon word nie, maar slegs die van die kerk en 

kliente word dan volgens hierdie waardes beoordeel. 

C Dienslewering aan kliente 

Respondent ervaar wel waardedilemmas waar die klient 'n 

heel temal ander sienswyse met betrekking tot godsdiens 

huldig. Sy sal wel verantwoordelikheid aanvaar met 

betrekking tot die oplossing van probleme, want sy dien as 

rolmodel vir die klient en as sy nie verantwoordelikheid 

neem nie, sal die klient ook nie. Die klient moet ook 

gehelp word om verantwoordelik teenoor die gemeenskap op 

te tree. Die werker sal as morele opvoeder optree, want 

die maatskaplike werker het dikwels kontak met mense op 'n 

lae sosio-ekonomiese vlak. 

Respondent gaan te werk uit haar eie verwysingsraamwerk, 

haar eie waardes en norme, en daar is nie sprake van self

determinasie nie, 

Indien swak f isiese versorging van kinders voorkom, sal sy 

voorskriftelik optree en 'n kontrolefunksie deur middel 

van tuisbesoeke sal uitgevoer word. Dienste sal 

getermineer word wanneer haar en die klient se 

doelstellings bereik is. 
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D Begrip selfdeterminasie 

Respondent se def inisie van selfdeterminasie is dat die 

klient die reg het, soos enige ander persoon, om oor hulle 

lewens besluite te neem en keuses te maak. Respondent 

noem nietemin dat sy 'n waardedilemma ervaar waar kliente 

ander sienswyses met betrekking tot godsdiens huldig as 

hare. 

E Teoretiese verwysingsraamwerk 

Respondent maak gebruik van die sisteemteorie en dit maak 

voorsiening vir selfdeterminasie. Die uitgangspunt van 

die teorie ten opsigte van selfdeterminasie is nie ingevul 

deur die respondent nie. Daar is wel gevalle waar self-

determinasie nie toelaatbaar is nie en dit is wanneer 

kinders aan omstandighede blootgestel word waar hulle 

groei en ontwikkeling nadelig belnvloed word. 

F · Dienslewering aan kliente I praktyk 

Respondent gebruik die sisteemteorie as uitgangspunt en 

sal die gesin sistemies hanteer, want 'n gesin funksioneer 

as 'n sisteem waarbinne die individu 'n rol speel. Sy 

bepaal haar eie prioriteite ten opsigte van die probleme 

en die belangrikste probleem vir haar is seksuele 

molestering. Sy noem dat sy diagnoses gebruik, maar meld 

nie die diagnoses wat sy sou maak nie. Die tegniek wat sy 

sou aanwend, is gesinsberaad. Daar is geen teoretiese 

waardes wat sy moeilik sou vind om te respekteer nie, maar 

het genoem dat sy 'n dilemma ervaar waar die klient 'n 
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ander godsdienssiensbeskouing as sy huldig. Sy het haar 

eie punktuasie gemaak wat sy gebruik as vertrekpunt om die 

gesin se probleme aan te spreek. Sy sal die 

verantwoordelikheid neem in die daarstelling van 

doelstellings, alhoewel sy die klient in ag sal neem. Sy 

sal ander professionele persone se hulp inroep, indien 

nodig. 

3.2.1.9 GEVALLESTUDIE 9 

A Algemeen 

Respondent 9 het haar graad aan die Universiteit van 

Potchefstroom vir Christelike Hoer Onderwys behaal. Sy is 

vier en twintig jaar oud, het twee jaar praktykervaring en 

is werksaam as maatskaplike werker by CMR. 

B Waardes 

Respondent het tydens haar studie, supervisie in die 

praktyk en praktykervaring van die prof essionele waardes 

bewus geword. Agting is die professionele waarde wat sy in 

gedagte hou. Sy ervaar wel 'n botsing tussen haar eie en 

professionele waardes, wanneer sy mense anders as net in 

'n professionele hoedanigheid ken, want dan vind sy dit 

moeilik om afstand te behou. Waardes, deur die 

organisasie beklemtoon, is vertroulikheid en eerbied. 
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C Dienslewering aan kliente 

Die waardedilemmas wat respondent ervaar, is die behoud 

van professionele afstand by kliente wat op 'n antler 

gebied redelik goed aan haar bekend is. Respondent sal 

nie verantwoordelikheid neem vir die klient nie, want 

laasgenoemde besluit oor die funksionering van sy eie lewe 

en die werker kan slegs in raadgewende kapasiteit optree, 

sy kan nie namens die klient besluit nie en kan horn slegs 

lei. Sy sal egter die gemeenskap beskerm in haar 

dienslewering. Volgens respondent besef sy dat sy nie 

haar morele waardes op haar klient kan afdwing nie, maar 

ook dat sy as Christen 'n plig het om verwronge waardes 

met haar klient te bespreek, en dat sy ver sal gaan om 

insig te bewerkstellig oor verwronge of bewustelike swak 

morele waardes, omdat dit so sterk na vore kom in haar eie 

lewe. Sy sal ook voorskriftelik optree, want sy verwag 

dat afsprake gemaak sal word, en dat die klient goeie 

samewerking sal bied, want gestruktureerde dienslewering 

bied sekuriteit. Dienste sal getermineer word wanneer 

respondent en klient se doelstellings bereik is. 

D Begrip selfdeterminasie 

Die respondent bied die gemotiveerdheid binne jouself om 

'n sekere doel\doelwitte te bereik as haar definisie van 

selfdeterminasie. 
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E Teoretiese verwysingsraamwerk 

Die eklektiese benadering, Carkuff (nie 'n teorie volgens 

navorser nie), klient-gesentreerde en probleemoplossings

model word gebruik deur respondent en volgens haar maak 

dit nie voorsiening vir selfdeterminasie nie. Sy beskryf 

die uitgangspunt van die teorie\e of benadering\s as dat 

daar teen die tempo van die klient beweeg word, en daar is 

geen gevalle of omstandighede waar klienteself

determinasie nie toelaatbaar is nie. 

F Dienslewering aan kliente I praktyk 

Vol gens respondent sal sy in die praktyk die 

probleemoplossende en klient-gesentreerde benadering 

gebruik, want sy skei probleme en prioriteite en skenk 

aandag aan el keen. 

voortdurend op die 

Sy beskou dit ook as belangrik om 

hoogte te bly van die klient se 

gevoelens. Sy bepaal die prioriteite van die probleme en 

maak gebruik van diagnoses om die probleme aan te spreek. 

Die diagnoses wat sy gemaak bet, is: 

- swak opvoedingsmetodes en ongesonde en verwronge morele 

standaarde. Volgens navorser is dit vanuit haar eie 

verwysingsraamwerk gedoen en is daar nie 'n teoretiese 

raamwerk gebruik nie. 

Die tegnieke wat respondent sou aanwend is: luister, 

empatiese respondering, gedragsverandering, 

insigontwikkeling, benutting van ander professies, 

byvoorbeeld sielkundiges en geestelike berading. Die rede 
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is <lat elkeen van genoemde probleme intensiewe aandag 

vereis en die doel is om die gedrag te verander tydens 

dienslewering. Sy poog om insig te ontwikkel ten opsigte 

van morele waardes deur middel van geestelike berading en 

gevolge van gedrag ui t te wys. Die werker eksploreer 

geskiedenis van elke probleem deur goed te luister. Die 

teoretiese beginsels wat sou geld, is: beweeg teen klient 

se tempo, motiveer klient deur positiewe aspekte uit te 

wys, aandagtig te luister, gedurig te evalueer en klient 

se gevoelens te hanteer, doelwitte te stel en begin waar 

die klient is. 

Respondent maak van verskeie teoretiese benaderings 

gebruik, wat 'n aanduiding is dat sy poog om volgens die 

probleem, soos wat sy dit ervaar, 'n oplossing te verkry. 

Sy is ingestel op geestelike berading asook op morele 

opvoeding, terwyl sy dan oak die klient-gesentreerde 

benadering sou volg. Die gedeelte dui vir navorser daarop 

<lat respondent dalk nie mooi seker is van hoe sy te werk 

wil gaan nie, sy poog om die klient in ag te neem met 

sekere tegnieke en beginsels, maar oak om haar eie 

verklarings te laat geld en so kom selfdeterminasie nie 

tot sy reg nie. Respondent bepaal die doelstellings, 

alhoewel sy die klient in ag sal neem en sal oak antler 

professionele persone betrek, indien nodig. 
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3.2.1.10 GEVALLESTUDIE 10 

A Algemeen 

Respondnet 10 het haar graad aan die Universiteit van 

Potchefstroom vir Christelike Hoer Onderwys behaal. Sy is 

ses en twintig jaar oud, het drie jaar praktykervaring en 

is as maatskaplike werker by die SAVF werksaaam. 

B Waardes 

Respondent 

praktyk en 

het tydens haar studie, 

praktykervaring bewus 

supervisie in 

geword van 

die 

die 

professionele waardes. Die profe'$sionele waardes wat sy 

in gedagte sal hou, is: vertroulikheid, respek, agting en 

eerbied. Sy ervaar geen botsing tussen haar eie en die 

professionele waardes nie. Die waardes, soos deur die 

SAVF beklemtoon is die klient verantwoordelikheid vir 

homself en selfhelp. 

c Dienslewering aan kliente 

Respondent ervaar geen waarde dilemmas nie en sal sy nie 

verantwoordelikheid vir die klient neem nie, want die 

klient moet sy verantwoordelikheid besef en in staat 

gestel word tot selfhelp. Sy sal' die gemeenskap beskerm 

in haar dienslewering. Respondent voe! sy het 'n morele 

opvoedingstaak, want die kliente met wie maatskaplike 

werkers werk, is moreel meestal baie swak opgevoed. Hier 

het respondent kliente veroordeel en volgens haar eie 

verwysingsraamwerk in •n bepaalde kategorie geplaas, dus 
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is daar nie sprake van selfdeterminasie nie. Indien dit 

duidelik is dat daar geen antler opsie bestaan nie, sal 

respondent voorskriftelik optree, soos om plek vir 'n 

klient te reel in 'n inrigting. 

D Begrip selfdeterminasie 

Respondent definieer selfdeterminasie as: selfdissipline 

of vasberadenheid asook selfbeskikking en sal dienste 

termineer wanneer die klient termineer. 

E Teoretiese verwysingsraamwerk 

Met betrekking tot die teorie\e of benadering\s wat 

respondent gebruik, noem sy dat die basis is om die klient 

in staat te stel om homself te help. Dit maak voorsiening 

vir selfdeterminasie as beginsel. Met betrekking tot die 

vraag oor 

benadering\s 

die uitgangspunte van die teorie\e 

meld sy dat selfdeterminasie ook 

of 

as 

selfbeskikkingsreg beskou kan word, met antler woorde die 

klient het die reg om self oor sy lewe te besluit. Die 

maatskaplike werker lei die klient om homself te help en 

om te besef dat hy selfbeskikkingsteg het, maar die klient 

moet ook die gevolge van sy besluite/dade dra. Met die 

opname in inrigtings en sertifisering van kliente kan 

self-determinasie nie toegelaat word nie, want die 

maatskaplike werker moet die klient en die gemeenskap 

beskerm. 
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F Dienslewering aan kliente I praktyk 

Volgens respondent moet die klient in staat gestel word om 

homself te help. Sy bepaal egter die prioriteite en sal 

deu-r middel van diagnoses die probleme aanspreek. Die 

diagnoses wat sy gemaak het, is: 

- swak huweliksverhouding en swak ouer-kind-verhoudinge. 

Die diagnoses het geen teoretiese vertrekpunt nie en is 

vanuit respondent se eie verwysingsraamwerk gedoen. 

Seksuele molestering is volgens haar die belangrikste 

probleem. Die tegnieke wat die respondent sou aanwend, is: 

eerbied, respek, agting, bewerkstelliging van insig en 

konfrontering. Die rede is dat dit nodig is dat die 

klient oor insig moet beskik in hul probleme en dat hulle 

dit as gesin moet hanteer. Die teoretiese beginsels is; 

eerbied, agting, respek en vertroue. Respondent vind dit 

wel moeilik om die teoretiese waardes te respekteer, daar 

dit vir haar moeilik is om eerbied, agting en respek vir 

'n persoon te he wat sy kind molesteer. Dit is respondent 

se eie waardes vanuit haar eie verwysingsraamwerk wat 

seevier oor professionele waardes, en dan veral self

determinasie. 

Alhoewel respondent nie 'n teoretiese grondslag genoem het 

nie, is dit duidelik dat sy ook haar eie 

verwysingsraamwerk gebruik sowel in die verduideliking van 

die probleme as in die oplossing van hulle. Respondent 

neem die verantwoordelikheid om die doelstellings te 
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bepaal, maar sy sal die klient ook in ag neem. Sy sal 

antler professionele persone se hulp aanvra, indien nodig. 

3.3 GEVOLGTREKKINGS UIT DIE GEVALLESTUDIES 

Aangesien die empiriese bevindinge in twee gedeeltes aangebied is, 

sal die temas wat voorgekom het so weergegee word met betrekking tot 

die gevolgtrekkings. 

3.3.1 Die epistemologie van die maatskaplike werker 

3.3.1.1 Maatskaplike werker se eie waardes 

Vanuit die literatuurstudie het die belangrikheid van die 

werker se eie waardes sterk na vore gekom. Daar is gevind 

dat veral een van die respondente 'n botsing beleef met 

haar eie en die professionele waardes en dit dui daarop 

dat dit haar persepsie is dat sy nie dee! word van die 

hulpverleningsproses nie en dat sy dit nodig ag dat daar 

professionele afstand behou moet word. 

Die bewering dat maatskaplike werkers die beste weet het 

ook in die navorsing na vore gekom, met die gevolg dat agt 

respondente hulleself beskou as morele opvoeders. Die 

redes wat hulle aanvoer, dui daarop dat dit vanuit hulle 

eie vooroordele kom en die godsdienstige aspek kom hier 

ook sterk na vore. 

Die aspek waar respondente voorskriftelik optree, het ook 

bewys dat hulle die beste weet en dat hulle hulle eie 
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waardes op die klient probeer afdwing. Slegs twee 

respondente sou die outonomie van die klient in ag neem. 

Oor die aspek terminering van dienste was daar 

verskillende sienings en waar vyf resondente aandag 

geskenk het aan hulle eie en die klient se doelstellings 

wat bereik is, het die werker se eie verwysingsraamwerk 

weer na vore getree. Daar was twee respondente wat nie die 

behoeftes van die klient in ag sou neem nie en dit was 

belangrik dat kliente hulle samewerking sou gee asook die 

nodige motivering tot verandering aan toon. Daar was een 

respondent wat net aandag sou skenk aan die klient se 

behoeftes, wat daardeur haar eie doelstellings misken, 

maar in die gedeelte van die gevallestudie het sy haar eie 

doelstellings gestel. 

3.3.1.2 Professionele waardes 

Die navorsing het daarop gewys dat drie respondente nie 

die nodige f ormele opleiding met betrekking tot die 

professionele waardes ontvang het nie. Dit is van 

toepassing veral op respondente wat hulle opleiding te 

Hugenote-Kollege ondergaan het. Daar bestaan ook verskille 

met betrekking tot die kernwaardes wat deur elke 

respondent weergegee is, maar daar is waardes wat wel 

genoem is deur van die respondente wat inpas by die 

kernwaardes van regverdigheid en omgee(besorgdheid), soos 

respek vir die individu (drie), aanvaarding (vier), nie

veroordeling (een), leiding van klient tot selfhelp (een), 
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selfbeskikkingsreg (twee) en selfdeterminasie ( ses) . Daar 

is dan ook twee respondente wat selfdeterminasie as 

beginsel nie genoem het nie, wat 'n aanduiding kan wees 

dat hulle nie daarvan bewus is nie, of dit nie as 'n 

beginsel beskou nie. 

3. 3 .1. 2 .1 Selfdeterminasie as professionele waarde 

(beginsel) 

Gesien vanuit die beskrywing van die literatuur van 

selfdeterminasie, is dit 'n innerlike kapasiteit, wat 

eintlik nie ge'Lgnoreer kan word nie. Die meeste 

respondente (ses) het dit egt~r net omskryf as 'n reg 

waaroor die klient beskik wat deur die werker 

gekontroleer kan word. Die meeste respondente is dus 

nie goed ingelig oor die beginsel nie, waarvandaan 

dit sy ontstaan het en dat dit wesenlik is tot elke 

persoon. 

Vanuit die literatuurstudie en die ondersoek kan die 

beginsel selfdeterminasie soos volg omskryf word. 

word Biestek (1951: 190) word aangehaal. (Weer eens 

'n ou bron wat gebruik is, wat aandui op hoe lank al 

daar oor die onderwerp gespekuleer word). 

"l. The client has a right and a need to be free 

in making his own decisions and choices. 

2. This right to freedom, however, is limited by 

the client's capacity for self-determination, by 
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law and authority, by unwritten connnunity 

standards, and by the function of the agency. 

3. The caseworker has a corresponding duty to 

respect that right, in theory and in practice, 

by refraining from any direct or indirect 

interference with it, and by positively helping 

the client to exercise that right". Self-

determinasie as inner like kapasiteit, kan 

eintlik nie geYgnoreer word nie en kliente sal 

doen wat by hulle strukture pas om outonomie te 

verseker. 

3.3.1.3 Organisasie se waardes 

Vanuit die navorsing blyk dit dat nie een van die 

respondente botsings ervaar tussen hulle eie en die 

waardes van die organisasie in wie se <liens hulle staan 

nie. Alhoewel botsings nie na vore gekom het, volgens die 

bevindinge nie, word die afleiding gemaak dat werkers 

hulle oak moet onderwerp aan bepaalde wetgewing wat daar 

tans bestaan, daarom dat hulle statuter toetree, asook aan 

die doelstellings van verskillende organisasies. Twee van 

die respondente is nie werksaam by welsynsorganisasies 

waar daar statuter toegetree word nie. Die twee 

respondente is werksaam by FAMSA en by UNISA wat net 

terapeutiese dienste lewer, indien respondent by daardie 

dienslewering betrokke sou wees. Navorser wil die 

afleiding maak dat net soos die werker die beroep gekies 

het omrede di t by haar as per soon pas, sy oak by 'n 
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organisasie diens sal aanvaar soos wat dit ook by haar pas 

en ook haar persepsie oor wat maatskaplike werkers 

veronderstel is om te doen in die hulpverleningsproses. 

Daarom dat die respondente nie ongemak of botsings ervaar 

tussen hulle eie en die waardes van die organisasie nie. 

Wat egter ook opmerklik is, is dat werkers wat by 

dieselfde organisasie werksaam is, verskillende waardes 

nGem wat deur die organisasie beklemtoon word, vergelyk 

respondente *8 en *9. Navorser het gaan kyk na die 

inrigtings van opleiding en het gevind dat respondent *8 

aan die Hugenote-kollege haar opleiding ontvang het. 

Hugenote-kollege is meer godsdiens-georienteerd, vandaar 

dat sy die moreel godsdienstige waardes beklemtoon. Die 

organisasie waar hulle albei werksaam is, is ook verbind 

met 'n kerklike instansie. 

3.3.1.4 Kennis - verskillende teoriee \ benaderings 

Die belangrikheid van 'n teoretiese basis is bevestig in 

die navorsing. Dit het geblyk dat daar wel agt 

respondente is wat nie hulle eie waardes kon akkommodeer 

met die teoretiese waardes of beginsels nie. Die 

respondente noem dat hulle hul dienslewering volgens 'n 

teoretiese grondslag rig, maar nie die teoretiese 

beginsels toepas nie. Die vraag ontstaan dan of die 

persoon regtig kennis dra van die teoretiese beginsels, of 

hulle eie waardes belangriker is, soos daar in die 

literatuur uitgewys is? 
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Volgens navorser is daar slegs twee respondente wat 

deurgaans hulle teoretiese beginsels kon handhaaf en 

daarmee saam erkenning gee aan outonomie en self

determinasie. Soos daar in die literatuur genoem word, 

dat die teorie wat aangehang word by die individu se 

struktuur pas, wil navorser die afleiding maak dat die 

teorie, ekosistemiese benadering, by die twee respondente 

as persone pas en hulle dit as deel van hulle menswees 

geinkorporeer het. Die twee respondente wat die 

go,dsdiens-gefundeerde benadering as basis gebruik, het dit 

ook gekies vanuit hulle menswees waar die godsdiensaspek 

baie belangrik is. Ongelukkig het die respondente dit nie 

deurgaans deurgevoer nie, deur dat hulle godsdiens as 'n 

v.eroordelende maatstaf aanwend deur die persepsie te 

huldig dat hulle die klient moet lei na die respondente se 

oortuigings. 

3.4 Gevolgtrekkings met betrekking tot die praktyk 

Agt respondente se persepsie van die "probleem" waarmee die kliente 

te kampe het, het • n deurslaggewende rol gespeel. Vanui t die 

persepsies het hulle bepaal watter teoretiese grondslag hulle sou 

aanwend, maar diagnoses en prioriteite is vanuit hulle eie 

verwysingsraamwerk gedoen, sodat die inpas by hulle persepsies. Slegs 

(twee) respondente het nie diagnoses gemaak nie, en werk vanuit die 

ekosistemiese benadering. 

By die aanspreek van die probleem het slegs (twee) respondente die 

gesin se wense in ag geneem. Weer eens was dit die respondente wat 
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die ekosistemiese benadering volg. Die antler agt respondente het 

dit vanuit hulle eie verwysingsraamwerk gedoen met die klem op die 

feit dat hulle weet wat die beste is. 

Die bevindinge met betrekking tot die verskillende tegnieke, 

teoretiese beginsels en waardes het navorser die afleiding laat maak 

dat agt van die respondente nie regtig die verskille ten opsigte 

daarvan ken of die koppeling kon maak nie. Dit was slegs die twee 

respondente wat die ekosistemiese benadering volg en hulle nagraadse 

opleiding te UNISA ondergaan, wat hier 'n o.nderskeid kon tref en dit 

ten uitvoer ·kon bring. 

Navorser wil die afleiding maak dat daar te veel teoriee aan 

maatskaplike werkers voorgehou word en dat hulle dan ook nie gehelp 

word om 'n teorie wat by hulle as persoon pas te neem en uit te bou 

tot voordeel van hulleself en die klient nie. Werkers werk dan op 

'n probeer - en - tref manier, wat nie wetenskaplik gefundeer is nie 

en wat die beroep as 'n professie in gevaar stel. Die werker se eie 

waardestelsel neem dan die oorhand en die ergste is dat die werker 

nie daarvan bewus is nie, en daarom nie op 'n konsekwente wyse haar 

dienslewering rig nie. Vir haar is dit toepaslik omrede dit inpas 

by die missie van maatskaplike werk, naamlik om die wat in nood 

verkeer tot hulp te wees. Dit maak dan nie saak hoe dit gedoen word 

en of die wat in nood verkeer dit aanvra of 'n behoefte daaraan het 

nie. Dit kom duidelik na vore in die daarste'lling van doelstellings 

met betrekking tot die gevallestudie. Daar was weer eens net die 

twee respondente wat die ekosistemiese benadering volg, wat die 

klient se doelstellings in ag sou neem. Die antler was ingestel op 
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doelstellings wat, volgens hulle, die beste sou wees vir die klient 

en sodoende tot verandering sou lei, wat vir hulle as respondente 

belangrik en aanvaarbaar is. 

Vanuit die literatuur oor die verskillende teoretiese basisse is die 

ekosistemiese benadering die een wat die outonomie en self

determinasie van die klient in ag neem, asook daarvoor voorsiening 

maak. Die ander benadering wat navorser genoem het, naamlik die 

persoongesentreerde benadering, is wel deur een van die respondente 

genoem, maar volgens haar maak die benadering nie voorsiening vir 

selfdeterminasie nie. Daar was dus nie vanuit die navorsing 

bevindinge dat die benadering wel voorsiening maak vir self

determinasie nie, maar volgens navorser is dit die een ander 

benadering wat dit wel doen. 

3.5 Waardedilemmas 

Vanuit die navorsing ervaar agt respondente, behalwe die twee 

respondente wat die ekosistemiese benadering volg, ongemak waar hulle 

eie sienswyses (waardes) nie ooreenstem met die van die klient nie, 

veral met betrekking tot die godsdiensaspek en waar daar statuter 

toegetree word, asook dat die klient oor selfbeskikkingsreg beskik 

en daarom besluite vir hulleself kan neem. Die aspek van die 

godsdiens word uitgelig in die literatuur, met betrekking tot die 

ontstaan van waardes in maatskaplike werk, waar die godsdiens as 

basis 'n baie belangrike rol gespeel het en dus nog steeds speel. 

'n Ander belangrike aspek, naamlik die inrigting van opleiding en die 

waardes wat daardie inrigting sou aanhang, maak ook deel uit van die 

maatskaplike werker se waardesisteem. Die aspek is nie in die studie 
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bespreek nie, maar het na vore gekom met die verwerking van die 

navorsing. Die respondente wat godsdiens as belangrike basis 

gebruik, het hulle opleiding by die Hugenote-kollege ontvang waar 

daar meer klem op die godsdiensaspek gele word. 

Daar bestaan dus ongemak in die praktyk met betrekking tot die 

toepassing van selfdeterminasie as beginsel en dit blyk dat 

respondente eerder poog om dit te ignoreer, sodat daar by die missie 

en oorkoepelende doelstelling van maatskaplike werk as sodanig 

uitgekom kan word, naamlik om hulp te verl~en sodat die klient se 

welsyn bevorder kan word. 

3.6 SAMEVATTING 

Die respondente se persepsies van die waardes en beginsels in 

Maatskaplike werk asook die teoretiese grondslag van waaruit hulle 

dienslewering rig, is verkry. Daar is ook aandag geskenk aan 

respondente se persepsie met betrekking tot die beginsel self

determinasie en hoe dit volgens hulle in die teorie voorkom en in die 

praktyk toegepas word. Vanuit die beskrywing van respondente se 

persepsies was dit duidelik dat selfdeterminasie nie gesien word as 

'n innerlike kapasiteit nie, maar meer as die "reg" van die klient. 

Alhoewel dit dan as 'n reg beskou word, word die kliente ook nie 

toegelaat om hulle reg te beoefen nie en die respondente neem 

besluite namens en vir hulle kliente. Die respondente sien hulleself 

ook nie as deel van die hulpverleningsproses nie, maar as die ekspert 

en glo dat hulle weet wat die "oorsaak" van die probleem is, en ook 

hoe dit opgelos kan word. Agt van die respondente beskou dus kennis 

as 'n objektiewe ontologiese realiteit. 
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Navorser het vanuit haar eie teoretiese verwysingsraamwerk, naamlik 

die ekosistemiese benadering, die verwerking van die respondente se 

response gedoen met die klem op selfdeterminasie. Daar sal dus in 

die volgende hoofstuk aandag daaraan geskenk word, met betrekking tot 

belangrike gevolgtrekkings vanuit die studie asook aan aanbevelings. 
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HOOFSTUK 4 

GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

Gesien in die lig dat daar slegs van tien respondente gebruik gemaak 

is, kan die bevindings van die klein steekproef nie veralgemeen word 

nie, maar daar kan gevolgtrekkings gemaak word omrede dit 'n in

diepte-studie was. 

Daar sal eerstens aandag geskenk word aan die doelwitte van die 

navorsing en of en hoe hulle bereik is. 

4 .1 Om vas te stel of selfdeterminasie wel as 'n beginsel van 

maatskaplike werk toegepas word 

Soos uit die literatuurstudie afgelei, word 'n waarde soos dit 

deur die professie aanvaar word, 'n beginsel of riglyn vir die 

praktyk. Selfdeterminasie word vanuit die literatuur as waarde 

hoog aangeskryf. Die toepassing daarvan in die praktyk lei 

egter tot ongemak. Van die tien respondente was daar net twee 

wat nie ongemak ervaar het nie en die waarde in die praktyk kon 

toepas. Selfdeterminasie kan dus as waarde in hierdie studie 

nie beginsel-status verkry nie, omdat dit deur meeste van die 

respondente nie as riglyn beskou word nie. Dit bestaan in die 

teorie, maar nie in die praktyk nie. 

4.2 Om vas te stel wat die werkers verstaan onder die begrip self

determinasie 

Daar is bevind dat dat daar verskillende definisies en sienings 

bestaan omtrent die begrip selfdeterminasie. Die algemeenste 
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omskrywing is dat die kliente oar 'n reg beskik om veral vir 

hulleself te kan besluit, of om hulle eie keuses te maak. 

4. 3 Om vas te stel hoe die werkers selfdeterminasie as beginsel 

akkommodeer met betrekking tot hulle teoretiese raamwerk 

Daar was slegs twee respondente wat selfdeterminasie kon 

akkommodeer met betrekking tot hulle teoretiese 

verwysingsraamwerk. Van die antler respondente se teoretiese 

verwysingsraamwerk het nie voorsiening gemaak vir self-

determinasie nie, al het hulle dit genoem as waarde wat in ag 

geneem moet word. Ander se teoretiese raamwerk het daarvoor 

voorsienig gemaak, maar hulle het dit in hulle dienslewering nie 

ten uitvoer gebring nie, al het hulle dit oak as 'n belangrike 

waarde beskou. Selfdeterminasie word dus nie erken in sekere 

teoretiese raamwerke nie, en as dit wel erken word, word dit nie 

toegepas in die praktyk nie. 

4.4 Algemene gevolgtrekkings 

4.4.1 Kaardes in maatskaplike werk 

Vanuit die literatuur het dit geblyk dat waardes 'n 

belangrike rol speel in die ontstaan en in die 

verskillende rigtings wat daar bestaan met betrekking 

tot maatskaplike werk. Dit het ook duidelik geword 

dat wannneer daar verwys word na waardes dit, meer 

inhou as wat oppervlakkig blyk. Waardes behels die 

maatskaplike werker se eie waardes, professionele 

waardes, die organisasie se waardes, praktykbeginsels 



4.4.2 

4.4.3 

113 

- etiek en die verskillende teoretiese basisse wat 

aangewend word. Al genoemde aspekte moet in gedagte 

gehou word wanneer daar na selfdeterminasie as 

beginsel verwys word. 

Die waardesisteem van die maatskaplike werker 

Volgens navorser is dit die maatskaplike werker se 

waardesisteem wat seevier; dit word dikwels op 

kliente afgedwing en wanneer die klient dit nie so 

aanvaar nie, aangesien dit nie by sy outonomie en 

selfdeterminasie inpas nie, word hy beskryf as 

ongemotiveerd, as 'n persoon wat weerstand hied en 

nie die nodige samewerking gee nie. 

Waardedilemmas 

As Gewirth (Reamer in O'Neil 1992: 111) se beginsels 

toegepas moet 

waardedilemmas, 

word vir 

naamlik dat 

die oplossing van 

die werker hulp moet 

verleen, wanneer nodig, en om te voorsien in die 

vryheid en welsyn van die aan wie hulp aangebied 

word, sal maatskaplike werkers hulle persepsies, 

eerstens ten opsigte van die beroep, met antler woorde 

wat hulle veronderstel is om te doen, en tweedens van 

die persepsie dat hulle superieur aan hulle kliente 

is, moet verander. 
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Selfdeterminasie as beginsel 

In die teorie word selfdeterminasie wel as belangrik 

beskou, maar sodra daar praktykgerig gewerk word, 

word daar gekonsentreer op die werker se eie 

verwysingsraamwerk en selfs die teoretiese gaan 

beginsels verlore. Ten slotte is daar dus nie eers 

sprake van teoretiese beginsels nie, wat nog te se 

van professionele beginsels wat toegepas moet word. 

4.5 Die aanbevelings wat gemaak kan word, is die volgende: 

tydens die opleiding van maatskaplike werkers moet daar 

aandag geskenk word aan die verskillende waardes wat deur 

die professie as belangrik beskou word en as beginsels in 

die praktyk toegepas moet word en waar die beginsels hulle 

ontstaan het, veral dan die beginsel selfdeterminasie; 

daar moet tydens die opleiding al aandag geskenk word aan 

die maatskaplike werker se eie oortuiginge en hoe dit in 

die professie aansluiting vind; 

as student moet die maatskaplike werker al hulp ontvang om 

die beginsel selfdeterminasie in die praktyk te kan 

akkommodeer in hulle dienslewering; 

in die praktyk moet daar deurlopend aandag geskenk word 

aan die beginsel as sodanig en hoe dit toegepas word; 

maatskaplike werkers moet meer bewus wees van waarom hulle 

'n sekere teorie of benadering aanhang en oak of die 

teoretiese grondslag wel voorsiening maak vir die 

daarstelling van die beginsel; 
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maatskaplike werkers moet ook meer aandag skenk aan die 

teoretiese grondslag en nie hulle dienslewering op " 'n 

probeer-en-tref" metode rig nie; 

daar moet wegbeweeg word van die veronderstelling dat die 

maatskaplike werker as gevolg van haar opleiding superieur 

is aan haar kliente en dat werkers oorwegend hulle 

dienslewering rig vanuit hulle eie verwysingsraamwerk. 

Selfdeterminasie is 'n belangrike beginsel, daarom sal meer aandag 

daaraan bestee moet word voordat dit as beginsel deur al die 

maatskaplike werkers ge1nkorporeer kan word. 
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Bylae 1 

TER INLEIDING: 

Tans is ek aan UNISA besig met my Meestersgraad in Geestesgesondheid. 

Die navorsing maak deel uit van die verhandeling wat ingedien moet 

word as vereiste om die graad MA(SW)GEESTESGESONDHEID te behaal. 

Dit sal dus hoog op prys gestel word as u die vraelys sal kan 

voltooi. Uit die aard van die vraelys gaan die invul van die vraelys 

langer duur as wat u te wagte sou wees, daarom doen ek 'n beroep op 

u om dit so volledig moontlik in te vul. Die navorsing is dan ook 

daarop gerig om Maatskaplikewerkdienslewering te verbeter, indien die 

bevindings dit so sou aantoon. 

Daar word in die vraelys na die term selfdeterminasie verwys. 'n 

Meer bekende term sou dalk wees die selfbeskikkingsreg van die 

klient, of 'n ander term wat sinoniem is aan die reeds genoemde is 

outonomie. Dit sal ook afhang vanuit watter teorie/benadering of 

model u werksaam sou wees, wat sal bepaal watter benaming gebruik 

word. Vir die doel van die studie is selfdeterminasie gebruik. 

Dankie vir u samewerking. 

RITA MEYER 
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VRAELYS: SELFDETERMINASIE. 

1. ORGANISASIE WERKSAAM: 

2 • MANLIK: VROULIK: (Merk met 'n kruisie) 

3. KWALIFIKASIE/S: 

4. WAAR OPGELEI: 

5. OUDERDOM: 

6. HOEVEEL JAAR PRAKTYKERVARING: 

7. POSBENAMING: 

ANDER:~~~~~~~~~~~~~-

8. IS U BEWUS VAN DIE PROFESSIONELE WAARDES VAN DIE BEROEP?: 

JA: 

NEE: (merk met 'n kruisie) 

9. HOE HET U BEWUS GEWORD VAN DIE BESTAAN VAN DIE PROFESSIONELE 

WAARDES?: (merk met 'n kruisie, meer as een mag aangedui word) 

Tydens u studie as Maatskaplike Werker 

Tydens u supervisiesessies in die praktyk 

Tydens u eie praktykervaring 

Ander 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

10. WAT SOU U BESKOU AS DIE PROFESSIONELE WAARDES WAT U IN 

GEDAGTE MOET HOU MET BETREKKING TOT U DIENSLEWERING AAN 

U KLieNT? 
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11. IS DAAR ENIGE PROFESSIONELE WAARDES WAARMEE U NIE SAAMSTEM NIE 

OF WAT BOTS MET U EIE WAARDES? 

JA __ _ 

NEE (merk met 'n kruisie) 

12. IS DAAR WAARDES WAT DEUR DIE ORGANISASIE WAAR U WERKSAAM IS 

BEKLEMTOON WORD? 

JA ----

NEE ---- (merk met 'n kruisie) 

Indien JA, noem die waardes -------------------

13. IS DAAR ENIGE VAN DIE WAARDES WAT VIR U 'N DILEMMA SKEP IN U 

DIENSLEWERING AAN U KLieNTE? 

JA ----
NEE (merk met 'n kruisie) 

Indien JA, op watter wyse? -------------------

14. IS U VAN MENING DAT MAATSKAPLIKE WERKERS WEL VERANTWOORDELIKHEID 

MOET NEEM VIR KLieNTE? 

JA ---
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(merk met 'n kruisie) 

Verduidelik 

15. IS U VAN MENING DAT U OOK DIE GEMEENSKAP MOET BESKERM IN U 

DIENSLEWERING AAN U KLieNT? 

JA 

(merk met 'n kruisie) 

16. IS U VAN MENING DAT U 'N OPVOEDINGSTAAK HET MET BETREKKING TOT 

DIE MORELE OPVOEDING VAN U KLieNTE? 

JA 

NEE (merk met 'n kruisie) 
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17. IS U BY TYE VOORSKRIFTELIK MET BETREKKING TOT U DIENSLEWERING 

AAN U KLieNTE? 

JA ----
NEE ----- (merk met •n kruisie) 

Indien JA 

WANNEER? 

18. WANNEER WORD DIENSTE MET DIE KLieNT GETERMINEER? (merk met 'n 

kruisie) 

U doelstelling/s bereik is 

Die klient se doelstelling/s bereik is __ _ 

Die klient nie volgens u mening vorder nie __ _ 

Die klient termineer ---
Ander 

'-----------------------------~ 

19. WAT VERSTAAN U ONDER DIE BEGRIP SELFDETERMINASIE? 
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20. WATTER TEORIE/e OF BENADERING/S GEBRUIK U AS BASIS VIR U 

DIENSLEWERING AAN U KLieNTE? 

21. MAAK DIE TEORIE/E OF BENADRING/S VOORSIENING VIR SELF 

DETERMINASIE AS BEGINSEL? 

JA __ _ 

NEE (merk met 'n kruisie) 

22. WAT IS DIE UITGANGAPUNT VAN DIE TEORIE/E OF BENADERING/S TEN 

OPSIGTE VAN SELFDETERMINASIE? 

23. IS DAAR GEVALLE OF OMSTANDIGHEDE WAAR KLieNTESELFDETERMINASIE 

NIE TOELAATBAAR SOU WEES NIE?: 

JA 

NEE (merk met 'n kruisie) 

Indien wel, noem -----------------------
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HIER VOLG NOU 'N GEVALLESTUDIE. LEES DIT ASSEBLIEF NOUKEURIG 

DEUR EN BEANTWOORD DAN DIE DAAROPVOLGENDE VRAE. 

GEVALLESTUDIE: 

Mev G, 45 jaar oud, het u organisasie genader om hulp. Haar 

aanmeldingsprobleem het sy gedefinieer as huweliksprobleme. Sy het 

'n afspraak gemaak en met die nakom van die afspraak het haar twee 

dogters, onderskeidelik 21 en 16 jaar oud, haar vergesel. 

By die aanvang van die sessie het mev G versoek om eers die 

Maatskaplike werker alleen te spreek. Mev G het aan die werker die 

volgende voorgehou: 

Sy was vir ongeveer drie jaar 'n weduwee voordat sy twee jaar gelede 

weer in die huwelik getree het. Tans is sy baie ongelukkig in haar 

huwelik. Mnr G maak horn skuldig aan die misbruik van alkohol. Hy was 

ook voorheen getroud, maar is geskei. Mev G het die twee genoemde 

dogters uit haar vorige huwelik en mnr G het 'n dogter van sewe jaar 

oud. Mev G se dogters woon nog albei by hulle in en Mnr G se dogter 

bring elke alternatiewelike vakansie by hulle deur. Gedurende die 

vakansies is daar gewoonlik nog meer spanning in die huis. 
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Mev G het tydens die afgelope vakansie uitgevind dat mnr G sy eie 

dogter seksueel molesteer. Sy het horn daarmee gekonfronteer, maar 

sy antwoord aan haar was dat sy niks daarmee uit te waai het nie, 

want dit is nie haar kind nie. 

Mev G ondervind ook probleme met haar eie twee dogters. Die een van 

een en twintig jaar is tans betrokke in 'n lesbiese verhouding en met 

die dogter van sestien jaar ondervind sy probleme ten opsigte van 

dissiplinering. Die kind voer 'n promiskuese lewe en mev G vermoed 

dat die dogter dalk swanger kan wees. Sy is ook van voorneme om te 

reel vir 'n onwettige aborsie indien dit die geval sou wees. Mev G 

beoog <lit tans ook om betrokke te raak in 'n buite-egtelike 

verhouding, aangesien sy nie die nodige aandag en bevrediging uit 

haar eie huwelik put nie. 
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VRAE TEN OPSIGTE VAN DIE GEVALLESTUDIE: 

1. VANUIT WATTER BENADERINGS/MODELLE/TEORIE/E SOU U DIE AANMELDING 

AANPAK? 

3. SOU U NET AANDAG SKENK AAN DIE AANMELDINGSPROBLEEM, SOOS DEUR 

MEV G GEDEFINIEER, OF SOU U AAN DIE ANDER PROBLEME OOK WOU 

AANDAG SKENK? 

Die aanmeldingsprobleem ---
Die antler probleme (merk met 'n kruisie) 

Indien u aan die antler probleme ook sou wou aandag skenk aan 

watter sou dit wees. Noem. 

Waarom sou u wel aan die antler probleme ook aandag skenk.? 
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4. HOE SOU U DIE PROBLEEM/ME WOU AANSPREEK? 

5. INDIEN·U 'N DIAGNOSE SOU MAAK, HOE SAL DIT DAARUIT SIEN? 

6. WAT SOU DIE OORWEGENDE TEGNIEKE WEES WAT U IN U DIENSLEWERING 

AAN DIE KLieNT/E, SOU TOEPAS? 

motiveer u antwoord. 
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7. WATTER BEGINSELS, VOLGENS DIE BENADERING/ MODEL/TEORIE VAN 

WAARUIT U DIE DIENSLEWERING AANWEND, SOU HIER GELD? 

8. IS DAAR ENIGE VAN DIE WAARDES WAT DEUR DIE BENADERING/ MODEL OF 

TEORIE VOORGEHOU WORD WAT VIR U MOEILIK SOU WEES OM TE 

RESPEKTEER? 

JA __ _ 

NEE (merk met 'n kruisie) 

In dien JA, motiveer 
--------------------~ 

9. WAT SOU DIE DOELSTELLINGS WEES VIR U KLieNT/E? 
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10. SOU U DOELSTELLINGS EN Die WAT DIE ORGANISASIE WAARVOOR U 

WERKSAAM IS, OOREENSTEM? 

JA __ _ 

NEE (merk met 'n kruisie) 

Indien NEE, hoe sou u dit hanteer? 

11. INDIEN u DOELSTELLINGS EN Die VAN DIE KLieNT/E NIE OOREENSTEM 

NIE, HOE SOU U DIT HANTEER? 

12. SOU U ENIGE ANDER INSTANSIES OF PERSONE WOU BETREK BY U 

DIENSLEWERING AAN DIE GESIN? 

JA ---
NEE (merk met •n kruisie) 

Indien JA, WIE? 
----------------------~-
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Bylae 2 

ANALISE VAN BEVINDINGE 

3.2.l Algemene besonderhede 

3.2.1.l Ouderdom van respondente 

Daar was slegs vroulike respondente omdat daar nie manlike 

maatskaplike werkers in die area werksaam is nie. Agt (8) 

van die respondente val in die ouderdomdsgroep van 25 -

30, die ander (2) in die ouderdomsgroepe van 20 - 25 en 45 

- 50. 

3.2.1.2 Kwalifikasies, opleidingsentra en organisasie 

waar werksaam 

TABEL l 

KWALIFIKASIES, OPLEIDINGENTRA EN ORGANISASIE WAAR WERKSAAM 

INRIGTING KWALIFIKASIES ORGANISASIE GET AL 

PU Graad SAVF *l 4 
SAVF *2 
SAVF *10 
CMR *9 

UP Graad FAMSA *6 1 

UNI SA Graad UNI SA *7 1 

PU Diploma DEPT GESONDH *3 1 

HUGENOTE - Diploma DEPT GESONDH *4 2 
KOLLE GE SAVF *5 

HUGENOTE - Gr a ad CMR *8 1 
KOLLE GE 

Die afkortings wat in Tabel 1 gebruik is: 

UP - Universiteit van Pretoria 

PU Universiteit van Potchefstroom vir 

Christelike Hoer Onderwys 
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Die * en syfer daarna verwys na die verskillende 

respondente. Respondente *6 en *7 is tans besig 

met nagraadse studie by UNISA. 

Die kwalifikasies waaroor die respondente beskik, is 

verdeel in 'n diploma en graad. Die meerderheid, naamlik 

sewe, het 'n graad in maatskaplike werk behaal en drie 

respondente beskik oor 'n diploma. Twee respondente, *6 en 

*7, is besig met nagraadse studie by Unisa. 

3.2.1.3 Praktykervaring en posbenaming van respondente 

asook organisasie werksaam 

TABEL 2 

PRAKTYKERVARING, POSBENAMING EN ORGANISASIE WAAR WERKSAAM 

JARE POSBENAMING ORGANISASIE GETAL 

0 - 1 Maatskaplike werker *l SAVF 1 

2 - 5 Maatskaplike werker *5 SAVF 3 
*9 CMR 
*10 SAVF 

6 - 10 Maatskaplike werker *8 CMR 4 
Gesinsorg (spesialiteit) *2 SAVF 
Snr maatskaplike werker *3 DEPT GESONDHEID 
Terapeut I berader *6 FAMSA 

11 - 20 Snr maatskaplike werker *4 DEPT GESONDHEID 2 
Dosent *7 UNI SA 

(Die * en syfer daarna verwys na die verskillende 

respondente) 

Die meerderheid van die respondente, naamlik vier het 

tussen 6 - 10 jaar ondervinding. Die posbekleding het ook 
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progressief in senioriteit verhoog met betrekking tot die 

aantal jare in die praktyk. Die oorgrote meerderheid, 

naamlik vyf beklee die pas van maatskaplike werker 

(veldwerker). Die posbenaming hou oak direk verband met 

die organisasie in wie se <liens die respondent staan. 

Respondent *6 staan byvoorbeeld bekend as terapeut of 

berader en sy is werksaam by FAMSA. Die meerderheid 

respondente, naamlik vier is by die SAVF werksaam 

Waardes 

Die volgende gedeelte van die vraelys het betrekking gehad op 

die waardes: - die respondente se professionele en eie waardes, 

asook die waardes van die organisasie waar die respondente 

werksaam is. 

3.2.2.1 Bewuswording van professionele waardes. 

Tabel 3 volg op bladsy 140. 
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TABEL 3 

BEWUSWORDING VAN PROFESSIONELE WAARDES 

ITEM INRIGTINGS GETAL 

1. TYDENS STUDIES PU *l *2 *3 *9 5 
*10 
UP *6 1 
UN ISA *7 1 

2. SUPERVISIE IN PRAKTYK UN ISA *7 1 
PU *2 *9 *10 3 
UP *6 1 

3. PRAKTYKERVARING PU *l *2 ~3 *9 5 
*10 
UP *6 1 
UNISA *7 1 
HUGENOTE-KOLLEGE 3 
*4 *5 *B 

AL BOGENOEMDE UP *6 1 
UN ISA *7 1 
PU *2 *9 *10 3 

SLEGS 1 - -
SLEGS 2 - -
SLEGS 3 HUGENOTE-KOLLEGE 3 

*4 *5 *B 

1 + 2 - -
1 + 3 PU *l *3 2 

2 + 3 - -
ANDER: KONSULTASIES + LEES UNI SA *7 1 

UP *6 1 

(Die * en syfer daarna verwys na die verskillende 

respondente) 

Al die respondente, naamlik tien het tydens hulle praktyk-

ervaring die meeste bewus geword van die professionele 

waardes wat daar bestaan. Daar is drie van die respondente 

*4, *5 en *B, wat slegs deur praktykervaring van die 

waardes bewus geword het. Die drie respondente het hulle 
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opleiding te Hugenote-Kollege onderneem. Die ander wyses 

van bewuswording was deur studies en supervisiesessies in 

die praktyk. Twee van die respondente, *l en *3, het slegs 

deur studies en praktykervaring van die waardes bewus 

geword. 

3.2.2.2 Professionele waardes wat respondente in gedagte 

hou met betrekking tot dienslewering aan 

kliente. 

TABEL 4 

PROFESSIONELE WAARDES MET BETREKKING TOT DIENSLEWERING 

PROFESSIONELE WAARDES RESPONDENTE GET AL 

Individualisering *2 1 

Vertroulikheid *l *2 *4 *5 *10 5 

Selfbeskikkingsreg *l *2 *3 *5 *6 *7 6 

Aanvaarding *2 *5 *6 *7 4 

Vennootskapsverhouding *l 1 

Respek *6 *7 * 10 3 

Professicinele diens beskikbaar te *8 1 
stel vir die mens in nood 

Agting *9 *10 2 

Eerbied *2 *10 2 

Uniekheid *2 *3 2 

Nie-veroordelend *2 1 

Vrywillige deelname *2 1 

Inagneming van vermoens van klient *l *3 2 

Er kenning *2 1 

Eerlikheid *4 1 

Klient lei tot selfhelp *l 1 

Toetrede tot leefwereld van klient *2 1 
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(Die * en syfer daarna verwys na die verskillende 

respondente) 

Selfbeskikkingsreg wat sinoniem gebruik word met self

determinasie, is deur ses van die respondente genoem. 

Ander wat ook deel uitmaak van selfdeterminasie wat genoem 

word, is: individualisering, aanvaarding, agting, 

eerbied, uniekheid, nie-veroordelende optrede, vrywillge 

deelname, die geloof in die vermoens van die klient en die 

klient lei tot selfhelp. Daar is twee van die 

respondente, *4 en *8 wat glad nie een van die bogenoemde 

genoem het, wat daarop dui <lat hulle nie selfdeterminasie 

as beginsel beskou nie of nie daarvan bewus is nie. 

Respondent *4 noem wel <lat daar geen onderskeid met 

betrekking tot godsdiens gemaak moet word nie. 

Ander wat genoem is onder die professionele waardes, maar 

nie vir navorser onder waardes ingedeel word nie, is: 

professionaliteit, respondent *4; om nie te familier te 

raak nie, want dan word dienste nie ernstig opgeneem nie, 

respondent *9; en empatie, respondente *l, *2 en *5. 

3.2.2.3 Botsing van eie en professionele waardes. 

Slegs respondent *9 bet genoem <lat daar 'n botsing tussen 

haar eie waardes en die professionele waardes voorkom. Dit 

is wanneer sy mense anders as net in 'n professionele 

hoedanigheid ken <lat <lit vir haar moeilik is om afstand te 

behou. 
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3.2.2.4 Waardes wat deur die organisasie beklemtoon 

word. 

Die waardes, soos deur die respondente aangevoer wat 

volgens hulle deur die organisasie in wie se <liens hulle 

staan, beklemtoon word, is: 

TABEL 5 

WAARDES SOOS DEUR ORGANISASIE BEKLEMTOON 

WAARDES ORGANISASIE RESPONDENTE GETAL 

Klient is self SAVF *l 1 
verantwoordelik SAVF *2 1 
self help SAVF *5 1 

SAVF *10 1 

Vertroulikheid SAVF *2 1 
Dept Gesondheid *3 1 
Dept Gesondheid *4 1 
CMR *9 1 

Vrywillige deelname SAVF *2 1 

Respek FAMSA *6 1 
UNI SA *7 1 

Selfbeskikkingsreg FAMSA *6 1 
UNI SA *7 1 

Morele Godsdienstige CMR *8 1 
waardes 

Eerbied CMR *9 1 

3.2.3 Dienslewering aan kliente 

3.2.3.l Waardedilemmas met betrekking tot dienslewering 

aan kliente. 

Volgens die helfte, naamlik vyf van die respondente, 

ervaar hulle wel waardedilemmas. Sien hoofstuk 3. 
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3.2.3.2 Die neem van verantwoordelikheid vir kliente 

Daar is vier van die respondente wat noem dat hulle wel 

vir kliente verantwoordelikheid sal neem. Sien hoofstuk 3. 

Die beantwoording van die vraag was egter vaag en die 

respondente het dit nie in besonderhede beantwoord nie. 

Die res van die respondente, naamlik ses, is van mening 

dat die werker nie verantwoordelikheid vir die klient moet 

neem nie. Sien hoofstuk 3. 

3.2.3.3 Die beskerming van die gemeenskap in 

dienslewering aan die klient 

Al die respondente het ooreengestem dat die gemeenskap wel 

beskerm moet word. Daar is oak drie, wat van mening is 

dat die gemeenskap net in sekere situasies beskerm moet 

word: 

Die primere verantwoordelikheid is teenoor die klient en 

waar die klient en die gemeenskap in botsing is, moet die 

klient gehelp word om verantwoordelik op te tree teenoor 

die gemeenskap *6, *7 en *8. 

3.2.3.4 Die morele opvoedingstaak van die maatskaplike 

werker 

Volgens agt van die respondente het die maatskaplike 

werker 'n morele opvoedingstaak met betrekking tot hulle 

kliente. Die twee respondente, *6 en *7, meen nie dat die 

maatskaplike werker • n morele opvoedingstaak het nie. 

Sien hoofstuk 3. 
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3.2.3.5 Voorskriftelike optrede van die maatskaplike 

werker 

Al die respondente was dit eens dat die werker wel by tye 

voorskriftelik moet optree. 

TABEL 6 

VOORSKRIFTELIKE OPTREDE 

WANNEER HOE 

In belang van die gemeenskap se Statutere optrede 
veiligheid *l 

Klient verstandelik swakker is *2 Direktiewe benadering 

By statutere opt red es *3 Aanbeveling aan hof 

Wanneer spesifieke prosedures gevolg statutere optrede 
moet word *4 

Wanneer klient nie oor die egokragte Direktiewe leiding 
beskik om 'n situasie te verander nie 
*5 

Indien dit pas by die bepaalde D.m.v take en 
omstandighede en hulle outonomie steeds huiswerk 
in ag geneem word ,*6 en *7 

Swak fisiese versorging van kinders *8 Kontrolefunksie 
d.m.v tuisbesoeke 

Afsprake moet gemaak word want werk Die klient se 
geskiet streng volgens dagboek. Goeie omstandighede word in 
samewerking van klient word verwag en ag geneem. 
gestruktureerde dienslewering hied 
sekuriteit aan 'n klient *9 

Indien dit duidelik is dat daar geen Om plek vir klient in 
antler opsie vir klient bestaan nie *10 inrigting te reel 

(Die * en syfer daarna verwys na die verskillende 

respondente) 

Daar is slegs deur twee van die respondente, *6 en *7, wat 

wel aandag geskenk het aan die beginsel van self-

determinasie, naamlik die wat meld dat die outonomie van 

die klient in ag geneem moet word. 
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3.2.3.6 Die terminering van dienste 

Hier is daar in die vraelys vyf opsies aan die respondente 

gestel. Respondente se respons op die eerste vier sal in 

die tabel weergegee word, die vyfde, naamlik "ander", in 

die beskrywing onder die tabel. 

TABEL 7 

TERMINERING VAN DIENSTE 

ITEM RESPONDENT GETAL 

U doelstellings bereik is *l *2 *3 *4 *5 *8 *9 7 

Die klient se doelstellings *2 *3 *4 *6 *7 *8 *9 8 
bereik is *10 

Die klient vol gens u mening *3 *4 *6 *7 4 
nie vorder nie 

Die klient termineer *3 *4 *6 *7 *10 6 

Daar is twee van die respondente, *3 en *4, wat van mening 

is dat al vier genoemdes ter sprake is. Daar is twee 

respondente, *6 en *7 wat net 2, 3, en 4 as terminerings-

redes beskou, dus stel hulle nie hulle eie doelstellings 

op die voorgrond nie. Die rede wat hulle aanvoer waarom 

hulle die drie kies, is: wanneer dit 'n doodloopstraat is 

met klem op die outonomie van die klient. Dan was daar ook 

twee van die respondente, *l en *5, wat net een as rede 

vir terminering beskou, dus word die behoeftes van die 

klient nie in ag geneem nie. Al gemeenskaplikheid tussen 

die twee respondente is dat hulle by die SAVF werksaam is. 

Twee van die respondente, *2 en *8, het 1 en 2 as redes 

beskou, wat daarop dui dat hulle hulself en die klient in 
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gedagte hou. Respondent *10 het 2 en 4 as redes aangevoer. 

Hierdie respondent skenk dus net aandag aan die klient se 

behoeftes. Respondent *9 het 1, 2 en 4 as redes aangevoer, 

wat blyk dat sy haar eie en die klient se behoeftes in ag 

neem, maar sy noem onder "ander" dat sy sal termineer 

wanneer die klient nie samewerking gee nie, wat weer dui 

op haar eie behoeftes. 

"Ander" redes wat deur respondente aangevoer is vir 

terminering, is: 

3.2.3.7 

wanneer klient verhuis, *l en *5; 

klient verwys na ander instansie *l, *5 en *6; 

wanneer die klient nie gemotiveerd is om saam te 

werk nie *9; 

wanneer daar gevoel word dat die kient se tyd 

verkwis word *7. 

Wat verstaan respondente onder die begrip self

determinasie. Sien hoofstuk 3. 

3.2.4 Die teoriee I benaderings en selfdeterminasie 

Vrae 20, 21 en 22 gaan oor die verskillende teorie/e of 

benadering/s wat die respondente as basis vir hulle 

dienslewering gebruik en I of dit voorsiening maak vir self

determinasie as beginsel en wat die uitgangspunt van die 

teorie/e of benadering/s is met betrekking tot selfdeterminasie 

vanuit die respondent se oogpunt. Vraag 23 handel oor die 

aanwesigheid van omstandighede waar klientselfdeterminasie nie 
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toelaatbaar sou wees nie. Respondente moes hulle respons 

motiveer. Die respons van elke respondent is in hoofstuk 3 

weergegee. 

3.2.4.1 Teorie/e en I of benadering/s wat deur 

respondente gebruik word. 

Dit is opmerklik dat alhoewel respondente aan dieselfde 

inrigting hulle opleiding gekry het, hulle verskillende 

teorie/e of benadering/s aanhang. Dit was slegs 

respondente *6 en *7 wat hulle opleiding aan dieselfde 

inrigting, Unisa, ondergaan wat dieselfde teorie, 

ekosistemies, as basis gebruik. Daar was ook twee 

respondente, *2 en *9, wat meer as een benadering gekies 

het. Respondente *3 *4 wat albei werksaam is by die Dept. 

Gesondheid, gebruik dieselfde benaderings, alhoewel hulle 

by verskillende inrigtings hulle opleiding voltooi het. 

Die afleiding kan gemaak word dat die organisasie dit 

beklemtoon, of dat dit persoonlike keuses is. Wat hulle 

wel gemeenskaplik het, is hulle kwalifikasies, naamlik 'n 

diploma. Respondente *l *2, is ook werksaam by dieselfde 

organisasie, SAVF, en gebruik ook dieselfde benaderings, 

alhoewel respondent *2, meer benaderings gebruik. Hulle 

het albei by PU gestudeer. 

Di:e teorie/e of benadering/s wat die meeste gebruik word, 

is die geintegreerde benadering. Drie respondente, *l, *2 

en *5, noem die benadering. Respondente *2 en *9, gebruik 

verskillende teorie/e of benadering/s as basis. 
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Respondent *10 het nie genoem vanuit watter teorie/e of 

benadering/s sy haar dienste rig nie. 

3.2.4.2 Die teoriee / benaderings en selfdeterminasie 

Daar was nege van die respondente wat wel van mening was 

dat die benadering waaruit hulle hulle dienslewering rig 

wel voorsiening maak vir selfdeterminasie. Dit gaan veral 

oor die besluitneming van die klient. Respondente *6 en 

*7, het ook die outonomie van die klient genoem. Een van 

die respondente, *9, het egter gemeld dat die benadering 

waaruit sy haar dienslewering rig, nie voorsiening maak 

vir die beginsel nie. Volgens die respondent gebruik sy 

die persoon-gesentreerde benadering as een van die vele 

waaruit sy haar dienslewering rig. Navorser wil ook die 

afleiding maak dat van die respondente, soos *9, nie weet 

wat die teoriee behels nie, of dat die begrip self

determinasie moeilik is om vanuit die teoretiese basis te 

herken. 

3.2.4.3 Die uitgangspunte van die teorie I benadering 

tov selfdeterminasie. 

Volgens respondente, *l en *3, word selfbeskikkingsreg 

toegepas in die geintegreerde en in die godsdiens-

gefundeerde benadering. Die respondente, *3 en *4, wat 

die godsdiens-gefundeerde benadering aanhang, meen dat 

aspekte dat die klient vir homself besluite moet neem oor 

dienste en dat die klient vir homself verantwoordelikheid 
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moet neem, is belangrike beginsels wat die teorie uitspel. 

Dit stem dan ook ooreen met selfdeterminasie. Die 

respondente, *6 en *7, wat die ekosistemiese benadering 

gebruik, beskou die feit dat elke persoon outonoom is as 

'n belangrike beginsel. Die respondente, *2 en *9, wat 

verskeie teoriee en benaderings volg, noem dat die klient 

verantwoordelik is vir sy eie besluite en dat dit 

belangrik is om teen die tempo van die klient te beweeg. 

Dit maak dan ook deel uit van selfdeterminasie. Hulle maak 

nie melding van die spesifieke teorie of benadering waarop 

dit van toepassing is nie. Respondent *B het nie die 

vraag beantwoord nie. 

3.2.4.4 Klientselfdeterminasie nie toelaatbaar nie 

Die doe! van die vraag was om vas te stel of respondente 

wel van mening is dat klientselfdeterminasie onder sekere 

omstandighede nie toelaatbaar is nie. Die sewe 

respondente wat wel van mening is dat selfdeterminasie nie 

altyd toelaatbaar is nie, noem die volgende omstandighede 

waar dit nie toegelaat kan word nie: 

wanneer statuter opgetree word; 

opnames in inrigtings; 

wanneer die klient nie in sy eie belang besluite 

kan neem nie; 

wanneer die klient teen homself en die 

gemeenskap beskerm moet word; en 

die klient homself en antler persone ernstig 

benadeel. 



151 

Die respons dui daarop dat daar net op die een gedeelte 

van selfdeterminasie gefokus is, naamlik die reg van die 

klient. Die feit dat selfdeterminasie meer as dit behels, 

is nie aangespreek nie. 

Die res, respondente *6 en *7, is van mening dat elke 

persoon outonoom is en die reg het om self te besluit wat 

hulle wil doen, maar respondent *9 het nie die vraag 

verder voltooi nie. 

3.2.5 Data ten opsigte van vrae met betrekking tot 

gevallestudie 

3.2.5.l Watter teorie I benadering sal respondente 

gebruik om die aanmelding te hanteer en waarom? 

Die vraag dien ook as 'n kontrole aangesien daar in die 

vorige gedeelte van die vraelys, naamlik vraag 20, aandag 

geskenk is aan die benadering I teorie van waaruit die 

respondente hulle dienslewering rig. Bogenoemde vraag is 

dan gerig op die praktiese toepassing daarvan. Die twee 

vrae sal gekombineerd aangebied word. 

Tabel 8 volg op bladsy 152. 
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TABEL 8 

GEVALLESTUDIE 

RESP BENADERING PRAKTYK REDE 

*l Ge'i.ntegreerd Probleemoplossend Die klient moet 
SAVF Gedragsmodifikasie gelei word om 

Kognitiewe - homself te help 
herstruktuering 

*2 Christelike Probleemoplossend Die verskillende 
SAVF mensbeskouing Rolteorie benaderings spreek 

Psigososiaal Gedragsmodif ikasie die spesifieke 
Probleemoplossend Gesinsterapie probleme aan SOOS 
Gesinsberaad hulle voorkom 
Ge'i.ntegreerd 
Carkuf f-model 

*3 Godsdiens - Godsdiens- Die Here is die 
DEPT gefundeerd gefundeerd enigste oplossing 
GESDH 

*4 Godsdiens - Godsdiens- Persoonlike keuse 
DEPT gefundeerd gefundeerd 
GESDH 

*5 Gelntegreerd Probleemoplossend Die klient moet tot 
SAVF Gedragsmodif ikasie selfhelp gelei word 

Kognitiewe -
herstruktuering 

*6 Ekosistemies Ekosistemies Respondente is 
FAMSA gemaklik met die 

*7 benadering 
UNI SA 

*8 Sisteemteorie Sistemies Ge sin funksioneer 
CMR as 'n sis teem 

waarbinne die indi-
vidu 'n rol speel 

*9 Eklekties Probleemoplossend Skei probleme en 
CMR Carkuff-model Klient-gesentreerd prioriteite en 

Klient- skenk aandag aan 
gesentreerd elkeen. 
Probleemoplossend Daar meet gedurig-

deur op hoogte 
gebly word van 
klient se gevoelens 

*10 - - Klient mo et in 
SAVF staat 

gestel word om horn-
self te help 
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Uit bogenoemde kom die 

respondente duidelik na vore. 

selfdeterminasie van die 

Hulle besluit self vanuit 

watter teoretiese grondslag hulle hul dienslewering gaan 

aanbied en hulle persepsie van die klient se probleem en 

die oplossing daarvan is vir hulle bepalend vir watter 

teoretiese grondslag gebruik sal word. Uit bogenoemde is 

dit duidelik dat die selfdeterminasie van die werker 

eerste kom en dan word daar aandag geskenk aan die klient 

se selfdeterminasie. 

Respondente *l, *2 en *5 wat die ge1ntegreerde benadering 

gekies het in vraag 2 0, het dan in die praktyk die 

verskillende benaderinge genoem wat hulle sou gebruik. Die 

helfte vyf van die respondente *3, *4, *6, *7 en *8, het 

by beide die teorie en praktyk dieselfde teorie/e of 

benadering/s genoem. Daar kan dus veronderstel word dat 

hulle hulle teoretiese grondslag in gedagte hou wanneer 

hulle diens lewer. Respondent *9 het vanuit haar 

teoretiese grondslag twee benaderings gekies waaruit sy 

haar dienste aan die gesin sou lewer. Respondent *10 wat 

nie 'n teoretiese grondslag genoem het nie, kan 6f nie 

seker wees nie 6f het die vraag dalk nie duidelik verstaan 

nie. 

3.2.5.2 Aaruneldingsprobleem en ander probleme 

Daar is ses van die respondente wat van mening is dat 

hulle aan albei, die aanmeldingsprobleem en die ander, 

aandag sal skenk. Al die respondente, naamlik tien, sou 
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aan die ander probleme ook aandag skenk. Daar is vier van 

die respondente wat van mening is dat hulle nie aan die 

aanmeldingsprobleem aandag sal skenk nie. 

Die rede wat deur die respondente aangevoer word hoekom 

hulle aan albei, ses, of net aan die ander probleme, vier, 

aandag sal skenk, is: dat die probleme op mekaar volg en 

uit mekaar vloei en dat die aanmeldingsprobleem nie op sy 

eie aangespreek kan word nie. 

3.2.5.3 Die aanspreek van die probleme 

Hieroor was daar was verskillende menings. Van die tien 

was twee respondente, *6 en *7, van mening dat hulle die 

probleme sal aanspreek soos dit die gesin pas. Die twee 

respondente is ekosistemies opgelei. Die res, agt het dit 

vanuit hulle eie verwysingsraamwerk verdeel in terme van 

hoe dit by hulle, as werkers sou pas deurdat hulle 

prioriteite ten opsigte van die probleme bepaal het. Die 

belangrikste vir hulle agt was die seksuele molestering. 

3.2.5.4 Diagnoses 

Die diagnoses wat daar deur die agt respondente gemaak is, 

is as volg: 

Tabel 9 volg op bladsy 155. 
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TABEL 9 

DIAGNOSES DEUR RESPONDENTE GEMAAK VANUIT DIE GEVALLESTUDIE 

DIAGNOSES . 

Swak selfbeeld *l *3 

Kommunikasieprobleme *l 

Swak egokragte van ouers *l 

Swak huweliksverhouding *l, *2 en *10 

Swak gesinsverhoudinge *2 

Swak opvoedingsmetodes deur ouers *5 en *9 

Onbeheerbare kinders *l en *5 

Ongebalanseerde en verwronge morele standaarde *9 

Swak ouer-kind-verhoudinge *10 

GETAL 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

(Die * en syfer daarna verwys na die verskillende 

respondente) 

Respondent *4 het gemeld dat dit 'n multiprobleem-situasie 

is en respondent * 8, het gemeld dat die probleme in die 

subsisteme veroorsaak die probleme binne antler sisteme. 

Respondente *6 en *7 was van mening dat daar nie diagnoses 

gemaak kan word nie, patrone moet geindentifiseer word en 

dan kan aannames of hipoteses gemaak word wat dan in die 

terapeutiese proses getoets word. Slegs twee respondente 

het selfdeterminasie in ag geneem en die antler het vanuit 

hulle eie verwysingsraamwerk 'n oplossing daargestel oor 

wat verkeerd is. 

J.2.s.s Tegnieke, beginsels en waardes 

Vrae 6, 7, en 8 handel oor tegnieke, beginsels en waardes 

en dit is ook volgens elke repondent weergegee in hoofstuk 

3. 
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3.2.5.5.1 Tegnieke 

Die tegnieke wat deur die respondente genoem word, is 

as volg: konfrontering, katarsis, reflektering, 

rasionalisering, verduideliking, insigontwikkeling, 

selfvergifnis en vergifnis aan ander, 

konflikhantering, vraagstelling, luister, empatie, 

eerbied, respek, agting, geestelike berading en die 

daarstelling van ander konneksies wat tot meer gemak 

aanleiding sal kan gee tussen die verskillende 

gesinslede. Dit blyk egter dat die respondente nie 

altyd die verskil tussen tegnieke en teoretiese 

beginsels van verskillende benaderings of teoriee kan 

uit ken nie. 

Die rasionaal vir die gebruik van die tegnieke is dat 

dit volgens die respondente pas by die benadering wat 

deur hulle gevolg word asook hoe die probleme 

gediagnoseer is. 

3.2.5.5.2 Beginsels 

Die beginsels wat deur die respondente sal geld, is 

die volgende: erkenning, selfwerksaamheid, vertrou

likheid, empatie, nie veroordeling, uniekheid, 

vergewensgesindheid, aanvaarding, outonomie, respek, 

vertroue, volgehoue evaluering en die stel van 

doelwitte. Weer eens blyk dit dat die verskil tussen 

tegnieke, teoretiese beginsels en algemene waardes 

nie aan respondente duidelik is nie. 
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3.2.5.5.3 Waardes wat deur die teorie I benadering 

voorgehou word wat moeilik is om te 

respekteer. 

Volgens nege van die respondente is daar geen waardes 

wat deur die benadering van waaruit hulle hul dienste 

rig, wat nie gerespekteer kan word nie. Een 

respondent, naamlik *10, was egter van mening dat dit 

vir haar moeilik is om eerbied, agting en respek vir 

iemand te he wat sy kind molesteer. 

Tabel 10 volg op bladsy 158. 
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3.2.5.6 Doelstellings vir die klient\e 

TABEL 10 

DOELSTELLINGS VIR DIE KLieNTE SOOS DEUR RESPONDENTE BEPAAL 

DOELSTELLINGS GETAL 

Om maatskaplike wanfunksionering positief te 3 
korrigeer *l *2 *5 

Uitskakeling van onaanvaarbare gedrag *2 1 

Aanleer van nuwe gedrag *2 1 

Rolorientasie *2 1 

Hulp verleen om probleme te klarifiseer *3 1 

Insig en begrip in werklike oorsaak van probleem en 1 
aanvaarding van voorgestelde oplossings in belang 
van elke gesinslid *4 

Meer op hulle gemak te wees met hulleself, 1 
omstandighede en hulle veranderings *6 

Meer gemak met hulle situasie en I of veranderings 1 
wat hulle ontwikkel *7 

Om die gesin in staat te stel om hulle probleme op 1 
'n aanvaarbare wyse binne die sisteem te hanteer en 
die sisteem daarvolgens te herorganiseer *8 

Gesinsverhoudinge te verbeter deur aandag te gee aan 1 
elk van die groot saamgestelde probleme *9 

Ouer-kind-verhouding verbeter *10 1 

Vertroue op te bou tussen gesinslede *10 1 

Behandeling van alkoholprobleem *10 1 

Hantering van huweliksverhouding *10 1 

(Die * en syfer dui die verskillende respondente aan) 

Die meerderheid het weer vol gens hulle eie 

verwysingsraamwerk (persoonlike en of teoreties) 

doelstellings daargestel, daar is twee respondente, *6 en 

*7, wat aandag aan die gesin se behoeftes geskenk het, wat 

ook weer pas by hulle teoretiese grondslag, naamlik die 

ekosistemiese benadering. 
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Volgens al tien die respondente sal die doelstellings wat 

hulle aan die gesin stel, ooreenstem met die doelstellings 

van die organisasie waarvoor hulle werksaam is. 

3.2.5.7 Doelstellings van klient en van die werker 

Van die respondente was van mening <lat hulle by die 

doelstellings van die kliente sal aansluit. Daar is deur 

agt die mening gehuldig <lat die doelstellings van die 

klient belangrik is, maar <lat die werker wel 'n 

verantwoordelikheid het om die klient tot insig te lei 

aangaande die gevolge van sy gedrag en horn bewus te maak 

van die prioriteite van die doelstellings. Die 

doelstellings is vanuit die werker se raamwerk gemaak en 

hulle gaan poog om die klient oor te haal tot hulle 

doelstellings of sal die erns en belang van byvoorbeeld 

die godsdiens-gefundeerde benadering vir die klient 

aandui. Volgens die ander twee respondente, *6 en *7, 

moet die terapeut pas by doelstellings van klient deur 'n 

ontplooiende ("evolving") proses en die doelstellings sal 

ooreenstem want <lit word gesamentlik gegenereer. 

3.2.5.8 Betrek van ander instansies of persona 

Al tien die respondente is van mening <lat hulle wel van 

ander professionele persone se hulp gebruik sal maak. Die 

rede is <lat hulle die multi-disiplinere werkswyse aanwend. 

Die keuse wat gemaak is, soos 'n predikant, sielkundige, 

verwysing na spesifieke inrigtings, kliniek-
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susters, kinderbeskermingseenheid, distrikgeneesheer en 

konsultante, is dan ook gekoppel aan die diagnoses wat 

gemaak is en die werker se persepsie van hoe die probleem 

opgelos moet word. 
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