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De stille krachten
van de 

verzorgingsstaat
Geschiedenis en toekomst van 
sociaal-culturele professionals
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Marcel Spierts is zelfstandig onder-
zoeker en publicist op het gebied van 
sociaal werk, educatie en cultuur. Hij 
werkte lang als docent en onderzoe-
ker aan de Haagse Hogeschool en 
de Hogeschool van Amsterdam. Bij 
de laatste was hij verantwoordelijk 
voor de oprichting van Youth Spot, 
het onderzoeks- en praktijkcentrum 
voor jongerenwerk. Gedurende 
vijftien jaar maakte hij deel uit van 
de redactie van het Tijdschrift voor 
Sociale Vraagstukken en haar voor-
gangers. Van zijn hand verschenen 
drie boeken over de sociaal-culturele 
beroepen: Balanceren en stimuleren, 
Beroep in ontwikkeling en Werken 
aan openheid en samenhang.
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‘Geitenwollen sokken’, dat is het beeld dat lange tijd aan ze 
kleefde: jongerenwerkers, sociaal-cultureel werkers, opbouw-
werkers en vormingswerkers. Het dateert uit de jaren zestig en 
zeventig, de periode waarin deze sociaal-culturele professio-
nals het meest van zich lieten horen. Minder bekend is dat ze 
de ‘uitvinders’ zijn van allerlei vernieuwingen, zoals dorps- en 
buurthuizen, bibliotheken, speeltuinen, activering van werk-
lozen, kinderopvang, volwasseneneducatie, poppodia, buurt-
bemiddeling en community arts. 

In De stille krachten van de verzorgingsstaat beschrijft Ma rcel 
Spierts de stormachtige ontwikkeling van de sociaal-culturele 
beroepen na de Tweede Wereldoorlog. Hij laat zien hoe de na-
oorlogse politieke en culturele elite deze kersverse professio-
nals opzadelde met torenhoge verwachtingen ten aanzien van 
modernisering en individuele ontplooiing. Hoe in de jaren 
zestig en zeventig het werk radicaliseerde, en in de decennia 
daarna de ontnuchtering en bezuinigingen volgden. Maar ook 
dat na de politieke moorden van deze eeuw de belangstelling 
voor deze beroepen terugkeerde

De recente opkomst van de participatiesamenleving plaatst so-
ciaal-culturele professionals in het hart van de maatschappelij-
ke ontwikkelingen. Opmerkelijk is hoe jongerenwerkers, soci-
aal-cultureel werkers, opbouwwerkers en vormingswerkers er 
in al die stormen in slagen om hun professionaliteit, vakman-
schap en ambachtelijkheid naar een hoger plan te tillen.
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