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De KIM-methode 

door Marianne Lenkhoff, hoofddocent Social Work 

aan de HAN 

KIM is een acroniem en staat voor 
Krachtgerichte, Integrale en Mensge
richte methode. KIM is een hande
lingsmodel, vooral bedoeld voor 
sociaal werkers die werkzaam zijn in 
het domein Welzijn en Samenleving. 
Het krachtgerichte handelingsmodel 
kent drie bronnen: empowerment, 
oplossingsgericht werken en thema 
gecentreerde interactie. Deze bron
nen worden kort beschreven in deze 
publicatie. 

Bij empowerment worden drie dimen
sies genoemd: Kracht van binnenuit 
(ik), gezamenlijke kracht (wij) en macht 
en invloed (omgeving). De auteurs 
wijzen op het belang dat elke sociaal 
werker oog heeft voor het welzijn van 
een individu, voor de collectieve as
pecten en voor de basis ervan, sociale 
rechtvaardigheid en sociale verande
ring. Dit werken ze ook consistent uit. 

Daarnaast is Kim in dit boek een 
28-jarige sociaal maatschappelijk wer
ker (zoal sociaal werkers/hulpverleners 
in dit boek genoemd worden). Ze 
werkt samen met andere professionals 
in een sociaal wijkteam. Haar doel is, 
waar mogelijk, individuele hulpver
lening in te bedden in netwerk- en 
collectiefgericht werken. 

De KIM-methode wordt met behulp 
van Kim en haar collega's mooi 
gerelateerd aan de praktijk in al haar 
weerbarstigheid.
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Dit boek laat een samenhangend 
krachtgericht handelingskader zien 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
diverse meer of minder bekende me
thodes en theorieën. Het boek is een 
beschrijving van een eclectisch hande
lingsmodel, concreet uitgewerkt aan de 
hand van praktijkvoorbeelden. Het is 
zeer bruikbaar voor zowel studenten als 
professionals. De drie dimensies komen 
prominent in beeld, zowel in de theo
rie, als ook in de praktijkvoorbeelden. 
Het boek laat zien dat deze logisch, en 
soms ook heel subtiel met elkaar 
samenhangen. Dit boek verdient een 
plek in het onderwijs en is aanbevolen 
voor docenten en studenten. 
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