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2 De strijd om de professies

2.1 Inleiding

Wat staat er op het spel bij de professionalisering van de sociaal-culturele beroepen? 
Voor een antwoord op deze vraag ga ik eerst na hoe het denken over de professionali-
sering van beroepen is verlopen. Hoe hebben anderen over professionalisering nage-
dacht en hoe is de strijd daarover gevoerd? Daaruit leid ik vervolgens een heuristisch 
kader af dat dient als instrumentarium voor de reconstructie van de professionalise-
ring van de sociaal-culturele beroepen in deel II.

In paragraaf 2.2 behandel ik enkele algemene theorieën en benaderingen van pro-
fessionalisering. Centraal daarbij staat het ‘klassieke model’ van professionalisering, 
dat algemeen als ijkpunt geldt voor het bepalen van de ‘professionaliseringsgraad’ 
van beroepen (Mok 1973; Abbott 1988; Dewe et al. 1995; Hutschemaekers & Neijme-
ijer 1998; Freidson 2001). Hoe adequaat is dit model voor de publieke professies? In 
paragraaf 2.3 en 2.4 ga ik met behulp van de theorieën over professionalisering op 
zoek naar aanwijzingen voor professionaliteit en vakmanschap bij de sociaal-culturele 
beroepen. Paragraaf 2.3 spits ik met de hulp van Freidson’s ‘logica van het professio-
nalisme’ toe op de verhouding tussen samenleving en beroep: ‘professionaliteit’. Para-
graaf 2.4 staat in het teken van de verhouding tussen beroep en individuele beroepsbe-
oefenaar: ‘vakmanschap’. Deze verhouding verken ik aan de hand van Sennett’s plei-
dooi voor het ‘ethos van de vakman’ en het door Schön ontwikkelde idee van de reflec-
tive practitioner. In paragraaf 2.5 schets ik ten slotte de relatie van dit onderzoek tot 
zijn ‘voorgangers’ en werk ik de methodologische aanpak uit voor de reconstructie 
van de sociaal-culturele beroepen in deel II.

2.2 Professionaliseringstheorieën

Wat kan onder een professie worden verstaan? Hoe verlopen processen van professio-
nalisering? Dit zijn richtinggevende vragen geweest voor de sociologie van de beroe-
pen. De eerste studies verschenen in Duitsland en de Verenigde Staten, respectievelijk 
in de jaren 1920 en 1930 (Kurtz 2002: 21, 47). In de beroepensociologie heeft nooit een-
duidigheid geheerst over de centrale begrippen ‘vak’, ‘beroep’ en ‘professie’ of daar-
aan gerelateerde termen, zoals ‘vakontwikkeling’, ‘beroepsgroepvorming’ en ‘profes-
sionalisering’ (Van der Meulen 2009: 54-55). Het begrip ‘professie’ is in de professio-
naliserings-literatuur ook lange tijd omstreden geweest. Desondanks bestond er min 
of meer overeenstemming over dat het op een ‘status aparte’ duidde, die slechts aan 
een gering aantal ‘vakken’ of ‘beroepen’ was voorbehouden. Met name artsen, advoca-
ten en notarissen konden op zo’n aparte behandeling rekenen; beroepen die ook wel te 
boek staan als de ‘klassieke professies’.
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De Nederlandse sociologen De Jager en Mok definieerden een beroep als ‘een samen-
hangend geheel van taken (als deel van de arbeidsverdeling) en een ideologie (een 
geheel van waarden en normen dat een legitimatie biedt voor het doen en laten van 
beroepsuitoefenaars)’ (De Jager & Mok 1978: 279). Voor een professie gaat dezelfde 
omschrijving op, met daarnaast een aantal specifieke kenmerken, waaronder het in 
sterke mate kunnen reguleren en controleren van de beroepsuitoefening en het gedrag 
van de vakgenoten. 

‘Professionalisering is afgeleid van “profession”, dat oorspronkelijk de beteke-
nis had van “een gewijd ambt uitoefenen”.20 Toen gezondheidszorg, rechtspraak 
en onderwijs zich in de Middeleeuwen gingen losmaken van het kerkelijke ver-
band, ging ook de term “profession” een wereldlijke betekenis krijgen, namelijk 
die van een op dienstverlening aan de behoeftige mensheid gerichte bezigheid’ 
(De Jager & Mok 1978: 281). 

Alhoewel de betekenis van professie als ‘dienstverlening aan het publiek’ gericht op 
‘centrale maatschappelijke behoeften en waarden’ tot op de dag van vandaag heeft 
standgehouden, omvat ze niet het hele begrip. Welke betekenissen kleven er nog meer 
aan de term ‘professie’? Het antwoord op deze vraag is in de beroepensociologie aan-
leiding geweest voor uitvoerige debatten. 

Het ‘klassieke’ professionaliseringsdiscours
De debatten worden hier kort gereconstrueerd aan de hand van een vijftal concepten 
of benaderingen.21 Deze zijn kenmerkend voor het discours over professionalisering in 
de tweede helft van de twintigste eeuw.
•	 Kenmerkenbenadering – De ‘kenmerkenbenadering’ kent het uitgangspunt dat 

een professie moet voldoen aan een aantal vaststaande criteria (Hutschemaekers 
& Neijmeijer 1998). Deze zijn ontleend aan de zogenoemde ‘klassieke of volle-
dige professies’, waaronder men doorgaans de reeds genoemde artsen, advoca-
ten en notarissen rekent. Professionalisering geldt daarbij als het proces waarbij 
beroepen meer kenmerken van een professie verwerven. Alhoewel de lijstjes met 
kenmerken variëren, keren vooral drie (clusters) kenmerken telkens terug (Carr-
Saunders & Wilson 1933; Wilensky 1964; Dewe et al. 1995; Mok 1999). Ten eerste 
is bij professies de beroepsuitoefening gebaseerd op theoretische kennis en een 
uniforme opleiding. Ten tweede hebben de beroepsgenoten zich aaneengesloten 
in een beroepsvereniging, die toeziet op de deskundigheid en integriteit van haar 

20 De etymologische herkomst van ‘professie’ duidt ook op: openlijk bekennen, belijden; afleggen van 
kloostergeloften.

21 Ook over deze classificatie in ‘professionaliseringsscholen’ vindt in de beroepensociologie discussie plaats, 
maar grosso modo keren dezelfde concepten en benaderingen – zij het soms onder andere benamingen – tel-
kens terug (zie bijvoorbeeld Abbott 1988: 15, 328; Dewe et al. 1995: 25-36; Hutschemaekers & Neijmeijer 1998: 
59-63; Kurtz 2002: 49-57; Van Houten 2008: 24-27).
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leden. Ten derde geldt ‘wettelijke bescherming’ als een terugkerend kenmerk. Dit 
vereist een ontwikkelingsproces waarbij een beroep bepaalde stadia doorloopt. 
Te beginnen met de afbakening van een domein voor de beroepsuitoefening, de 
oprichting van een beroepsvereniging, het ontstaan van een eigen opleiding en 
uitmondend in wettelijke bescherming, zoals het weren van beroepsbeoefenaren 
die niet aan bepaalde criteria voldoen of die zich niet aan de beroepscode houden 
(wettelijk tuchtrecht).  

•	 Functionalistische benadering – Op de vraag waarom sommige beroepsgroepen 
er wel in slagen aan de kenmerken te voldoen en zo de status van professie te ver-
werven en andere niet, blijft de ‘kenmerkenbenadering’ het antwoord schuldig. 
De vooral op de Amerikaanse socioloog Parsons steunende ‘functionalistische 
benadering’ zocht het antwoord in de gerichtheid van professies op dienstbaar-
heid en dienstverlening. De ene beroepsgroep slaagt daar beter in dan de andere. 
Professies zijn de hoeders van centrale maatschappelijke waarden zoals gezond-
heid, opvoeding, gerechtigheid, waarheid en schoonheid. Daarmee vervullen zij 
bepaalde functies waaraan in de maatschappij behoefte bestaat. De realisering 
van deze functies krijgt gestalte in de asymmetrische relatie tussen professio-
nal en cliënt. De professional past de abstracte, hoogwaardige kennis waarover 
hij of zij beschikt toe op het specifieke geval van de cliënt. Om daarbij effectief 
te werk te gaan, moet de cliënt op de ‘superior “technical competence”’ (Parsons 
1939: 460) van de professional kunnen vertrouwen. De opdracht van de professie 
en haar instituties is om de asymmetrische relatie tussen professional en cliënt 
te controleren, zodat dit vertrouwen geen schade ondervindt (Abbott 1988: 15; 
Kurtz 2002: 50). 

•	 Semi-professies – Aansluitend bij de ‘kenmerkenbenadering’ en de ‘functiona-
listische benadering’ ontwierp Etzioni (1969) een ‘beroepenclassificatie’ door 
een onderscheid te maken tussen ‘klassieke professies’, zoals arts en advocaat, 
en ‘semi-professies’, waarmee hij beroepen als maatschappelijk werker, verpleeg-
kundige en onderwijzer aanduidt. Op de ‘glijdende schaal’ van Etzioni kenmer-
ken semi-professies zich in vergelijking met de klassieke professies door een kor-
tere opleiding, een geringere legitimatie van de status ervan, minder ver ontwik-
kelde specialistische kennis, een geringere autonomie en minder rechten aan-
gaande de vertrouwelijkheid van communicatie (Etzioni 1969: v). Het ontbreekt 
semi-professies aan de autoriteit om in zowel economisch als cultureel opzicht 
voor de professie een ‘status aparte’ te claimen. Dat hoeft de beroepsgenoten van 
een semi-professie er in de ogen van Etzioni niet van te weerhouden om hun 
beroep verder te ontwikkelen. Semi-professies bestrijken een apart maatschap-
pelijk veld en er is niets op tegen wanneer ze vanuit die positie streven naar meer 
maatschappelijke erkenning en status, mits ze zich daarbij als ‘bescheiden pro-
fessies’ opstellen en geen onrealistische ambities en aspiraties aan de dag leggen 
(Etzioni 1969; Toren 1969). 
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•	 Machtsbenadering – In de jaren 1970 en 1980 lagen de ‘kenmerkenbenadering’ en 
de ‘functionalistische benadering’ onder vuur. De ‘machtsbenadering’ zag pro-
fessionalisering vooral als een belangenstrijd. Protagonisten van deze benade-
ring, zoals de sociologen Johnson (1972), Larson (1977) en Freidson (1986) en 
de filosoof Illich (1971), draaiden de argumenten van de beide andere benade-
ringen om: theoretische kennis, opleiding, beroepsorganisatie en gerichtheid op 
dienstbaarheid zijn niet zozeer empirische kenmerken van een professie, maar 
onderdelen van een ideologie. De bevoorrechte positie van professionals was in 
de optiek van de aanhangers van de ‘machtsbenadering’ niet het gevolg van supe-
rieure kennis en een dienstbare opstelling, maar het resultaat van een beheers- 
en machtsstrategie. Professionalisering geldt in deze benadering als een proces 
waarbij een beroepsgroep de controle over de arbeidstaken en -voorwaarden 
tracht veilig te stellen, in de verwachting daarvan sociale en economische voor-
delen te ondervinden (Dewe et al. 1995; Hutschemaekers & Neijmeijer 1998: 61).

•	 Contextuele benadering – Eind jaren 1980 plaatste de Amerikaanse socioloog 
Abbott kanttekeningen bij het statische karakter van de voorgaande benaderin-
gen en concepten. De professionalisering van beroepen als arts en advocaat ver-
loopt volgens Abbott niet als een te isoleren proces met een eenduidig eindpunt. 
In de ‘contextuele benadering’ die Abbott uitwerkte, wordt professionalisering 
gezien als een continu proces. Deze socioloog had niet alleen oog voor de strijd 
tussen en binnen professies, maar ook voor de invloed van interne en externe 
factoren. Het prototypische professionaliseringsproces met een aantal kenmer-
ken, functies of machtsaspecten, zoals dat doorgaans voor de ‘klassieke profes-
sies’ opgeld doet, stond niet langer centraal. Abbott benadrukte het appèl dat 
van ieder tijdsgewricht uitgaat naar beroepsgroepen om zich verder te ontwikke-
len en aan te passen aan de eisen van de tijd. Het proces van professionalisering 
kenmerkt zich juist door voortdurende aanpassingen aan externe veranderingen. 
Onderdeel daarvan vormt de permanente interactie tussen beroepen – ‘het sys-
teem van professies’ – met telkens nieuwe onderlinge verhoudingen als resultaat 
(Abbott 1988: 91). De mate van professionalisering hangt af van het vermogen 
om problemen te definiëren in termen van het eigen, uit abstracte en geformali-
seerde kennis opgebouwde, theoretische systeem. In hoeverre slaagt de professie 
erin om haar definitie en oplossing van een specifiek probleem voor overheid en 
publiek aannemelijk te maken en daarover jurisdictie af te dwingen?

Van ‘pure’ naar ‘hybride’ professionalisering
In de afgelopen decennia komen de vijf benaderingen prominent terug in tal van stu-
dies die de professionaliserings-geschiedenis van een afzonderlijk beroep of een clus-
ter beroepen tot onderwerp hebben. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in studies naar de 
professionalisering van verpleegkundigen (Horenberg 1997), van beroepen in de gees-
telijke gezondheidszorg (Hutschemaekers & Neijmeijer 1998), van docenten in het 
voortgezet onderwijs (Kwakman 1999), van personeelsfunctionarissen (Biemans 1999) 
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of – recent nog – van opbouwwerkers (Dozy 2008). Niettemin heeft de beroepensocio-
logie als theoretische en empirische tak van de sociologie sinds eind jaren 1980 sterk 
aan belang ingeboet (Kurtz 2002: 26). Dat betekent niet dat de positie van professio-
nals geen wetenschappelijke belangstelling meer ondervindt. Integendeel, de politieke 
belangstelling die publieke professionals in het afgelopen decennium ten deel is geval-
len (zie hoofdstuk 1), is ook op academische agenda’s beland (Noordegraaf 2005). 

De hernieuwde wetenschappelijke interesse gaat echter met een wisseling van per-
spectief gepaard.22 Het ‘klassieke’ discours, dat draait om ‘echte’ professionals en ‘pure’ 
professionalisering, ligt onder vuur. Op de eerste plaats steunt dit discours sterk op 
dichotomieën: administrative control versus occupational control; professionals ver-
sus managers; klassieke professies versus semi-professies (Noordegraaf & Steijn 2013: 
233). Op de tweede plaats is het klassieke discours te smal. Professies zijn deel gaan 
uitmaken van een ‘netwerk van onderlinge interdependenties’ (Hutschemaekers & 
Neijmeijer 1998: 63). De contextuele benadering benadrukt weliswaar de strijd binnen 
en tussen professies, maar het netwerk van interdependenties is breder en betreft ook 
politici, bestuurders, financiers, managers, wetenschappers en burgers. Op de derde 
plaats heeft dit discours te weinig oog voor de inbedding van professionals in organi-
saties (Van der Meulen 2009: 60). Het klassieke discours ontkent weliswaar niet dat 
professionals steeds vaker als ‘normale werknemers’ deel uitmaken van organisaties, 
maar de waardering van deze ontwikkeling als proletarianization (Freidson 1984: 8; 
Abbott 1988: 14) is veelzeggend.

Tegenover het ‘klassieke’ discours van ‘pure’ professionalisering tekent zich een 
‘modern’ discours af dat wil laten zien dat professionalisering meerdere gezichten 
kent. Het stelt dat professionalisering steeds meer uitgroeit tot een ‘hybride’ fenomeen. 
De omgevingen waarin professionals opereren, zijn veranderlijk en dynamisch. De 
betekenis van professionalisering ligt daardoor niet vast. 

‘Professionals zijn en blijven belangrijk, omdat ze werk uitvoeren dat afhanke-
lijk is van ervaring, gevoel en oordeelsvermogen, iets wat lastig transparant te 
maken is. Tegelijk zijn traditionele kenmerken van professionele beroepsuitoe-
fening, zoals loyaliteit aan professies en afscherming, problematisch geworden 
in samenlevingen waarin door technologische, economische en sociaal-cultu-
rele veranderingen minder harde grenzen bestaan, het multidisciplinaire karak-
ter van probleemoplossing sterker wordt, nieuwe beroepen ontstaan, (interna-
tionale) concurrentie toeneemt, “corporatisering” sterker en zwakker wordt, en 
schaarste en prioritering aan belang winnen’ (Noordegraaf 2005: 89).

Als gevolg van deze veranderingen is het werk van professionals omgeven door ambi-
guïteit. Niet zelden is er onduidelijkheid over de doelen en de uitvoering van het werk. 

22 Behalve sociologen tonen nu ook bestuurskundigen en politicologen in toenemende mate interesse in professi-
onalisering (Noordegraaf 2005; Noordegraaf & Steijn 2013; Dzur 2008: 6-10).
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Tegenstrijdige interpretaties vechten om voorrang (Van der Meulen 2008: 63). Profes-
sionals ontwikkelen daardoor in hun werk vaak meerdere loyaliteiten: aan hun cli-
enten, aan collega’s, maar ook aan hun leidinggevenden. Het eenzijdig roepen om 
‘bevrijde professionals’ of ‘minder managers’ is te eenvoudig. 

Hoe verhouden de sociaal-culturele beroepen zich tot het discours over professi-
onalisering? Hebben sociaal-culturele professionals zich door de tijd heen gespiegeld 
aan de klassieke professies en zich naar hun evenbeeld beijverd voor homogeniteit of 
geslotenheid? Of hebben ze het streven naar ‘pure’ professionaliteit gerelativeerd? En 
hoe hebben sociaal-culturele professionals de ontwikkeling van hun vak vormgege-
ven? Daarvoor kijk ik nu eerst naar de wisselwerking tussen samenleving en beroep. 

2.3 De verhouding tussen samenleving en beroep: professionaliteit

In 2001 verscheen van de beroepensocioloog Eliot Freidson een spraakmakend boek: 
Professionalism. The third logic. Hierin analyseert Freidson de ontwikkeling van pro-
fessies niet als een te isoleren proces met een eenduidig eindpunt. Hij wijst vooral op 
de invloed van externe (f)actoren en het appèl dat ieder tijdsgewricht op beroepsgroe-
pen doet om zich verder te ontwikkelen. Bij het beschouwen van de wisselwerking tus-
sen samenleving en beroep schuwt Freidson het niet een duidelijke positie te kiezen. 
Hij stelt zich nadrukkelijk te weer tegen de aanval van markt en bureaucratie op het 
professionalisme (zie ook hoofdstuk 1). 

In tegenstelling tot de jaren 1970 en 1980 (zie paragraaf 2.2) neemt Freidson in 
2001 afstand van de kritiek op de macht van professionals. Publieke beschuldigingen 
en verdachtmakingen over het vestigen van monopolies, het najagen van eigenbelang, 
elitisme en machtsmisbruik hebben de professies in de ogen van Freidson onnodig 
verzwakt:

‘This has strengthened the power and increased the legitimacy of the ideologies 
of consumerism and managerialism that underlie the activities of both capital 
and the state. It has also liberated many individual professionals from the ide-
ology of service, freeing them to devote themselves to single-minded efforts to 
maximize their own incomes’ (Freidson 2001: 208).    

De beschuldigingen ziet Freidson vooral als empty rhetoric. Professies kunnen niet 
zonder monopolie en autoriteit. En ook de sociale uitsluiting die bijvoorbeeld certi-
ficering met zich meebrengt, ziet hij als onvermijdelijk. Professionals hebben nu een-
maal rond bepaalde issues specifieke expertise opgebouwd, verkregen door volgehou-
den training, geaccumuleerde ervaring met gespecialiseerd werk, voortdurende ver-
dieping, enzovoort. 

Tegelijkertijd zijn er wel grenzen aan de manier waarop professies hun monopo-
lie en autoriteit mogen gebruiken. Freidson is in dat opzicht bijvoorbeeld tamelijk 
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uitgesproken over het maximaliseren van eigen voordeel waarvan in het citaat hierbo-
ven sprake is. Winstmaximalisatie, eigen aan de logica van de markt, is onverenigbaar 
met de logica van professionalisme.

‘There can be no ethical justification for professionals who place personal gain 
above the obligation to do good work for all who need it, even at the expense of 
some potential income’ (Freidson 2001: 218).

Freidson is ervan overtuigd dat de meeste professionals toewijding aan de publieke 
zaak laten prevaleren boven persoonlijke belangen, ondanks het tegenovergestelde 
beeld dat de media ons dikwijls voorspiegelen. Maar hij is niet zo naïef om te veron-
derstellen dat professionals per definitie hoge morele standaarden in ere houden. In 
dat opzicht heeft hij hoge verwachtingen van beroepscodes waarin professies de ethi-
sche lat hoog leggen en ook effectief toezien op de naleving ervan.

Logica’s in balans
Hoe verhoudt Freidson zich in Professionalism. The third logic tot het ‘klassieke’ pro-
fessionaliseringsdiscours, waarin hij zelf ook een belangrijke stem heeft gehad? Het 
antwoord op deze vraag voert langs de drie kwesties die in paragraaf 2.2 aan bod zijn 
geweest: het denken in dichotomieën, de reikwijdte van het klassieke discours en de 
inbedding in organisaties.

De klassieke professies met hun streven naar jurisdictie blijven voor Freidson het 
ijkpunt. Daarmee neemt hij sommige dichotomieën van het klassieke discours over. 
Bijvoorbeeld wanneer hij blijft hameren op het verschil tussen occupational of pro-
fessional control enerzijds en administrative of bureaucratic control anderzijds. Daar-
entegen wijkt hij van het klassieke discours af door geen strikt onderscheid te willen 
maken tussen ‘beroep’ en ‘professie’. Hiermee relativeert Freidson juist het ‘dichotoom 
denken’. Waar mogelijk zegt hij de term ‘beroep’ te prefereren, om zo te kunnen ont-
snappen aan ‘de pretentieuze, soms schijnheilige boventonen’ van het begrip ‘profes-
sie’ (Freidson 2001: 13). 

De tweede kwestie betreft de reikwijdte van het klassieke discours. Dat Freidson de 
klassieke professies als ijkpunt neemt, betekent niet dat hij zijn blik uitsluitend naar 
binnen richt, exclusief op de professionele gemeenschappen. Hij heeft wel degelijk oog 
voor de ‘social, economic, and cultural circumstances’ die van invloed zijn op de pro-
fessies (Freidson 2001: 179). Freidson krijgt evenwel de kritiek dat zijn aanval op de 
bureaucratische logica en de marktlogica te eenzijdig en te statisch is. Dat zou profes-
sionals te zeer tot passieve slachtoffers bestempelen (Noordegraaf & Steijn 2013: 16; 
Newman 2013: 46-48). Freidson voert zelf aan dat het hem er niet om te doen is de 
bureaucratische logica en de marktlogica ‘af te serveren’: 

‘Reality is and should be a variable mix of all three logics, the policy issue being 
the precise composition of that mix. The issue should be whether the virtues of 

DE STRIJD OM DE PROFESSIES



38 | 

each are suppressed by emphasis on the others and their vices excessively stimu-
lated’ (Freidson 2001: 181).

Bij de derde kwestie – de inbedding van professionals in organisaties – sta ik iets uit-
gebreider stil. Freidson gaat uitvoerig in op de positie van professionals binnen orga-
nisaties, die bij uitstek te maken krijgen met de claims van markt en bureaucratie. 
Een balans tussen de logica’s van bureaucratie, markt en professionalisme waarvoor 
Freidson zegt te pleiten, is er in zijn ogen momenteel allerminst. Daarvoor zijn de 
bureaucratische logica en de marktlogica te dominant. ‘Beroepsethiek’ acht Freidson 
een ontoereikende verdedigingswal tegen de oprukkende markt en bureaucratie. Om 
de logica van professionalisme meer bescherming te bieden, pleit Freidson voor een 
‘institutionele ethiek’ als aanvulling op de beroepsethiek. 

Institutionele ethiek
Het zijn juist de instituties waar professionals werkzaam zijn die moeten dealen met 
de economische, politieke, sociale en ideologische omstandigheden die de oorzaak 
zijn van veel van de ‘morele’ problemen waarmee professionals in hun werk te maken 
krijgen. 

Een eerste belangrijk leerstuk van de institutionele ethiek die Freidson bepleit, is de 
vrijheid om de doelen van het werk te bepalen. De ‘wat/hoe-formule’ die in de Neder-
landse publieke sector de afgelopen jaren enorm aan populariteit heeft gewonnen, 
staat haaks op dat uitgangspunt. De kern van die formule is dat de overheid de doe-
len (het wat) bepaalt, terwijl de dienstverlenende institutie zelf de uitvoering (het hoe) 
mag uitmaken (Noordegraaf 2008). De vraag is evenwel of er een zuiver onderscheid 
te maken is tussen ‘wat’ en ‘hoe’ – hiertussen vindt in de praktijk immers voortdurend 
interactie plaats (Abdallah et al. 2010). 

Een tweede aspect van de institutionele ethiek betreft de publieke rol van professio-
nals. Professionals zijn gecommitteerd aan een public good.23 Dat maakt hen tot meer 
dan passieve dienaars van overheid, markt, cliënt of de organisatie waarvoor ze werk-
zaam zijn. Onderdeel van de institutionele ethiek is dat de organisatie erop toeziet dat 
extern opgelegde normen de realisatie van het public good niet gaan overheersen, bij-
voorbeeld het afrekenen op kwantitatieve output in plaats van op kwalitatieve presta-
ties (Procee 1997).

Een derde element van de institutionele ethiek behelst het verdedigen van de dis-
cretionaire ruimte van professionals, de ruimte om te oordelen en naar eigen inzich-
ten te handelen en beslissingen te nemen. Die ruimte is in de ogen van Freidson niet 
ongeclausuleerd. Professionals moeten zich bij het gebruik van die ruimte wel dege-
lijk rekenschap geven van de waarden die de bureaucratische logica vertegenwoor-
digt, zoals zorgvuldigheid, voorspelbaarheid en rechtsgeldigheid (Tonkens 2008: 71), 

23 Zie ook de opmerkingen over ‘centrale maatschappelijke waarden’ in paragraaf 2.2.
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zonder toe te geven aan de drang naar protocollisering en standaardisatie waarmee de 
bureaucratische waarden vaak gepaard gaan.

Een vierde ethisch principe ten slotte dat instituties zouden behoren te bewaken, 
is de eerdergenoemde absolute voorrang van ‘het leveren van goed werk’ boven per-
soonlijk gewin. Het probleem is volgens Freidson niet zozeer het voorzien in een goed 
inkomen – professionals moeten tenslotte ook de kost verdienen. Het maximaliseren 
van persoonlijk gewin is echter strijdig met zowel de beroepsethiek als de institutio-
nele ethiek van professionalisme. Daartoe behoren ook pogingen van professionals 
om zich kennis – die immers met publieke middelen is geproduceerd – toe te eigenen 
en dat ‘bezit’ vervolgens te gelde te maken.24

Over de vraag of een institutionele ethiek voldoende zoden aan de dijk zet om pro-
fessionals te beschermen tegen de logica’s van markt en bureaucratie, is Freidson niet 
onverdeeld optimistisch. Overheid en markt hebben er groot economisch belang bij 
om de kosten te reduceren en de (afhankelijkheid van) professionele diensten in te 
dammen. Freidson voorziet dat veel taken die nu aan professionals zijn voorbehouden, 
in de toekomst zullen toevallen aan minder gekwalificeerde werkers.25 In veel profes-
sionele organisaties zullen kleine kernen van professionals overblijven, die dan de taak 
hebben om grotere pools tijdelijke krachten aan te sturen. Dat hoeft op zich echter nog 
niet de kern van het professionalisme aan te tasten. Wat volgens Freidson voor profes-
sionals het meeste op het spel staat, is:

‘(…) their freedom to set their own agenda for the development of their disci-
pline and to assume responsibility for its use. Thus, the most important problem 
for the future of professionalism is neither economic nor structural but cultural 
and ideological. The most important problem is its soul’ (Freidson 2001: 213).

Freidson tracht te achterhalen hoe markt, bureaucratie en professionalisme precies op 
elkaar inwerken. Het daarbij werkzame krachtenveld is bepalend voor de positie van 
professionals, voor hun autonomie en afhankelijkheid. 

Professionaliteit: attenderende begrippen
Wat valt er met Freidson te leren over het professionaliseringsproces van de soci-
aal-culturele beroepen? De socioloog heeft vooral veel te bieden als het gaat om het 
beschrijven en begrijpen van ‘professionaliteit’: de wisselwerking tussen samenle-
ving en beroep. Hij reikt ‘attenderende begrippen’ aan om de relatie met de institutio-
nele en maatschappelijke omgeving te beschrijven en te duiden, evenals de ‘strijd’ met 
andere beroepen. Daartoe maak ik gebruik van het ‘logische model’ dat Freidson heeft 
ontwikkeld in Professionalism. The third logic (2001). Dit omvat vijf ‘institutionele 

24 Freidson verwijst hierbij naar discussies over patenten, intellectueel eigendom en copyright.
25 Zie bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 de consequenties van invoering van de Wmo, waarbij taken van professionals 

niet alleen toevallen aan minder gekwalificeerde arbeidskrachten, maar ook aan vrijwilligers of mantelzorgers. 
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basiskenmerken’ van ideaaltypisch professionalisme: body of knowledge and skills; 
arbeidsdeling; arbeidsmarkt; opleiding en training; beroepsideologie. 

Het door Freidson ontwikkelde ideaaltype vertoont overeenkomst met de in para-
graaf 2.2 geschetste ‘kenmerkenbenadering’. Zijn model legt echter niet zozeer het 
historische proces bloot dat professies doorlopen, maar haalt juist de structuur naar 
voren. Dat biedt in zijn optiek de mogelijkheid om te ordenen en te classificeren, niet 
om te achterhalen waarom bepaalde beroepen op bepaalde plaatsen en tijden er wel of 
niet in slagen om op het model te gelijken. Voordeel van zo’n ‘logisch model’ is dat het 
samenhang creëert en een ijkpunt kan vormen voor empirische studie (Freidson 2001: 
5). De vijf basiskenmerken geven richting bij de reconstructie van de sociaal-culturele 
beroepen: 

•	 Body of knowledge and skills – Freidson omschrijft de body of knowledge and 
skills als de formele kennis die in de vorm van abstracte concepten en theorieën 
de specificiteit van een beroep uitmaken en de vaardigheid daarvan gebruik te 
maken bij het volbrengen van een taak. Veel van de betreffende kennis en vaar-
digheden zijn contextafhankelijk en zijn ontwikkeld en geleerd in specifieke situ-
aties. Het vereiste praktische denken – de vaardigheid om kennis en vaardighe-
den flexibel aan te wenden – om het probleem de ene keer zus en de andere keer 
zo op te lossen, geeft het werk een discretionair karakter. Alleen nieuwelingen 
hanteren in hun beroepsuitoefening algoritmische procedures om problemen op 
te lossen (Freidson 2001: 31).

•	 Arbeidsdeling – Wanneer bepaalde taken bij voortduring aan bepaalde mensen 
en niet aan anderen worden toevertrouwd, dan ontstaat er op den duur een over-
eenkomst tussen de mensen aangaande de activiteiten die ze uitoefenen, de aan-
pak van het werk en de oplossingen die ze voor de problemen gevonden hebben. 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat mensen die dezelfde taken binnen de 
arbeidsverdeling verrichten ook met dezelfde arbeidsproblemen geconfronteerd 
worden. Het streven naar arbeidstaakbeheersing (eigen domein, werkaanpak en 
overzicht totaliteit arbeidsproces) is een belangrijk kenmerk van degenen die zich 
een beroep willen verwerven. In het ideaaltypische geval van professionalisme 
bezitten beroepen een monopolie waar het de verdeling van arbeidstaken en de 
wijze van beroepsuitoefening betreft. Tevens beschikken ze over de macht om 
onderling over hun jurisdicties te onderhandelen, wat tot een substantieel andere 
inhoud en organisatie van de arbeidsdeling leidt dan in het geval van vrije markt 
of bureaucratie.

•	 Arbeidsmarkt – Een volgend kenmerk van professionalisme is dat een beroeps-
groep in staat is een beschermde positie op de arbeidsmarkt te claimen. Door 
eisen te stellen op het gebied van kwalificering en certificering houdt de beroeps-
groep controle op de toegang tot de arbeidsmarkt en het verloop van loopbanen. 
Tevens biedt het de individuele beroepsbeoefenaar bescherming tegen de korte-
termijnfluctuatie op de markt van goederen en diensten en maakt het continuïteit 
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in de beroepsuitoefening mogelijk. Het bereiken van een beschermde positie op 
de arbeidsmarkt en het verkrijgen van een monopolie ten aanzien van de verde-
ling van arbeidstaken veronderstellen elkaar. Beroepsbeoefenaren moeten daar-
toe bepaalde vaste structuren ontwikkelen rond hun activiteiten, de doeleinden 
vaststellen die zij in en door deze structuren willen bereiken en hiervoor steun 
zoeken in de omgeving. Die steun kan afkomstig zijn van de overheid, maar ook 
van ‘ondernemingen, individuele cliënten of afnemers en andere beroepen’ (Mok 
1999: 178).

•	 Opleiding, scholing en training – De voor de toegang tot de arbeidsmarkt zo 
belangrijke kwalificering en certificering liggen grotendeels in de handen van 
instituties voor opleiding, scholing en training. Freidson kent aan deze instituties 
een essentiële rol toe bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden en daarmee 
voor de ontwikkeling van de professionele logica. 

•	 Beroepsideologie – In vergelijking met de ideologie van markt en bureaucratie 
draait het bij de ideologie van professionalisme vooral om de verdediging en legi-
timering van de discretionaire ruimte en het eventuele monopolie op het ver-
richten van bepaalde handelingen en taken. Beroepsbeoefenaren streven ernaar 
dat opdrachtgevers, klanten, overheid en de samenleving als geheel hun beroeps-
activiteiten erkennen en aanvaarden. Inzet daarbij vormt de ‘zingeving’ van het 
beroepsmatig handelen, die antwoord geeft op vragen van beroepsbeoefenaren 
als: Wat is mijn plaats in de maatschappij? Waarvoor dient mijn beroepsarbeid? 
Wat draag ik bij tot het welzijn van mensen? Van legitimering is sprake wanneer 
‘relevante anderen’ de antwoorden van de beroepsbeoefenaren op dat soort vra-
gen aanvaarden en bevestigen (ibidem: 179).

Juist vanwege Freidson’s claim dat zijn vijf basiskenmerken een ijkpunt kunnen vor-
men voor vergelijkingen tussen professies, blijft zijn theorie tamelijk ‘formalistisch’. 
Vanwege het algemene karakter van Freidson’s noties – ze zijn immers voor toepas-
sing op alle professies bedoeld – verwacht ik het specifieke van de sociaal-culturele 
beroepen maar voor een deel in beeld te kunnen krijgen. Freidson’s invalshoek is van 
belang, omdat het model de mogelijkheid biedt om op enige afstand naar de ontwik-
keling van de sociaal-culturele beroepen te kijken. De aan Freidson ontleende attende-
rende begrippen helpen om in deze studie antwoord te krijgen op een aantal vragen: 
Hoe krijgt de ontwikkeling van ‘professionaliteit’ binnen de sociaal-culturele beroe-
pen na 1945 vorm, en hoe is deze te begrijpen en te beoordelen? Hoe ontwikkelen 
autonomie en afhankelijkheid van de sociaal-culturele beroepen zich in de loop van 
de tijd ten opzichte van opdrachtgevers, financiers en leidinggevenden? In hoeverre 
kan het onderscheid tussen professionele logica, bureaucratische logica en marktlo-
gica behulpzaam zijn bij het beschrijven en begrijpen van de praktijken waarin soci-
aal-culturele professionals werkzaam zijn? Welke ‘strijd’ voeren de sociaal-culturele 
beroepen met ‘aanpalende’ beroepen zoals het maatschappelijk werk?
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2.4 De verhouding tussen beroep en individuele beroepsbeoefenaar: 
vakmanschap

Het ‘klassieke’ professionaliseringsdiscours waaruit Freidson deels put, is nodig om 
de ontwikkeling van ‘professionaliteit’ bij de sociaal-culturele beroepen te beschrij-
ven en te begrijpen. Het is echter ontoereikend voor het doorgronden van de profes-
sionaliserings-projecten ervan. Dat vraagt niet alleen oog voor ‘extrinsieke’ kwalitei-
ten, zoals ‘erkenning en legitimering door de buitenwacht’, maar ook om aandacht 
voor ‘intrinsieke’ kwaliteiten, zoals die met name tot uitdrukking komen in ‘vakman-
schap’. Ideeën over vakmanschap en de wisselwerking tussen beroep en individuele 
beroepsbeoefenaar ontleen ik aan werk van Sennett en Schön.

De bekwaamheid om dingen vakkundig te maken
De Amerikaanse socioloog Richard Sennett houdt in The craftsman (2008) een plei-
dooi voor de herwaardering van vakmanschap. Sennett beperkt vakmanschap niet tot 
vaardig uitgevoerd handwerk, maar geeft er een moderne invulling aan: 

‘“Craftmanship” may suggest a way of life that waned with the advent of indu-
strial society – but this is misleading. Craftmanship names an enduring, basic 
human impulse, the desire to do a job well for its own sake. Craftmanship cuts a 
far wider swath than skilled manual labor; it serves the computer programmer, 
the doctor, and the artist; parenting improves when it is practiced as a skilled 
craft, as does citizenship. In all these domains, craftmanship focuses on objec-
tive standards, on the thing in itself ’ (Sennett 2008: 9).

Sennett laat niet alleen zien hoe vakmanschap teloor dreigt te gaan, maar ook welke 
nieuwe mogelijkheden zich aandienen. Volgens de socioloog krijg je door vakman-
schap, door het leren van een complexe vaardigheid, een ‘innerlijk besef van zelfres-
pect’ (Sennett 2003: 23). Erkenning door anderen – zoals vooropstaat in het ‘klassieke’ 
professionaliseringsdiscours – is daarvoor niet zozeer nodig. De beloning ligt ook niet 
in materiële zaken zoals loon, maar is inherent aan het werk zelf. In de zinsnede ‘de 
wens om je werk goed te doen omwille van dat werk zelf ’, wordt de kern van het ethos 
van de vakman verwoord (zie ook hoofdstuk 1).26

Het citaat maakt nog iets anders duidelijk. De moderne invulling die Sennett aan vak-
manschap geeft, is tevens een brede invulling. Ook ouderschap en burgerschap vallen 
bijvoorbeeld eronder. De kern van vakmanschap schuilt voor Sennett in de bekwaam-
heid om dingen vakkundig te maken. Mensen die hun werk goed doen, ontwikke-
len in zijn ogen een bepaald gevoel voor complexiteit. Een vakman of vakvrouw weet 
heel goed dat er vaak geen eenvoudige oplossingen bestaan voor ingewikkelde proble-
men. Hij of zij weet dat je de zaak nauwkeurig moet onderzoeken en dat er veel erva-
ring aan te pas komt. Vakmensen ontwikkelen op die manier ‘gevoel voor de juiste 
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verhoudingen’ (Jansen et al. 2009: 407). Een kwaliteit die ook van pas komt bij het uit-
oefenen van burgerschap en ouderschap. 26

Wat leert Sennett ons over het vakmanschap van sociaal-culturele professionals? 
Op de eerste plaats dat ontwikkeling van vakmanschap persoonlijke ontwikkeling 
veronderstelt. Het gaat erom het vak steeds beter te beheersen en permanent naar 
kwaliteit te streven. De vereiste vaardigheden hiervoor vragen veel oefening. Op de 
tweede plaats benadrukt Sennett dat de ontwikkeling van vakmanschap niet altijd 
lineair verloopt. Het bewerken van de ‘materie’ die de vakman onder handen heeft 
– en dat kunnen zowel objecten zijn als (interactie)processen tussen mensen – gaat 
gepaard met weerstanden of ambiguïteit. Het leren hanteren hiervan vraagt nieuws-
gierigheid, betrokkenheid, concentratie, inzicht, ervaring en doorzettingsvermogen. 
Op de derde plaats leert Sennett ons dat vakmanschap ervoor zorgt dat de vakman 
naar buiten is gericht (Sennett 2008: 288). De werkplaats bijvoorbeeld laat zien hoe 
vakmanschap gedijt bij uitwisseling en hoe professionele standaarden en kwaliteits-
normen daar werkzaam zijn. De belichaming van die standaarden en normen door de 
meester (het verpersoonlijkte, rechtstreekse gezag van kennis) valt te prefereren boven 
een levenloze, statische, van buitenaf opgelegde norm. 

Sennett analyseert vakmanschap zowel vanuit het praktische, fysieke, materiële 
handelen van mensen als vanuit de sociale verbanden waarin dat plaatsvindt (Van 
Daalen 2010). Hij heeft niet alleen oog voor de weerbarstige praktijk, die ‘dwingt’ 
om de inhoud van het vak, de ‘materie’ die professionals onder handen hebben, cen-
traal te stellen, maar ook voor de wisselwerking tussen de individuele vakman en zijn 
vak(genoten). Met de aan het eind van deze paragraaf te introduceren attenderende 
begrippen voor vakmanschap probeer ik daaraan recht te doen. Maar eerst ga ik nog 
te rade bij Schön, die wijst op het belang van ‘reflectie’.

Expert versus reflectieve professional
In paragraaf 2.2 is beschreven hoe de aanhangers van de ‘machtsbenadering’ radicale 
kritiek uitten op de ‘bevoogding door experts’. In de jaren 1980 leidde dat onder aan-
voering van bijvoorbeeld Illich tot pleidooien voor ontprofessionalisering. De Ame-
rikaanse filosoof en hoogleraar voor Urban Studies Donald A. Schön rekende in zijn 
klassieker The reflective practitioner. How professionals think in action (1983) af met 
zowel de technische rationaliteit waarop het ‘expertmodel’ berust als het ‘lekenper-
spectief ’ van Illich en consorten. Het expertmodel en de roep om deprofessionalisering 

26 Met zijn eerherstel van vaklieden gaat Sennett in tegen het onderscheid dat zijn leermeester Hannah Arendt 
maakte tussen de mechanisch en reproductief werkende animal laborans en de creatieve en constructieve homo 
faber. Dit onderscheid is volgens Sennett niet houdbaar, omdat beide vormen van arbeid berusten op vaardighe-
den die al doende verworven moeten worden en waarin hoofd en hand door langdurige oefening met elkaar zijn 
verbonden. Ook de verbeelding die nodig is om technische problemen op te lossen, draagt bij aan de verbinding 
tussen hoofd- en handarbeid. Sennett benadrukt het lichamelijke aspect dat zowel bij oefening als verbeelding 
komt kijken. 
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zijn in de ogen van Schön spiegelbeeldig: beide hebben een utopisch karakter. Hij stelt 
daar het concept van de ‘reflectieve praktijkwerker’ of ‘reflectieve professional’ tegen-
over.27 Schön nam daarmee in 1983 al een geheel eigen positie in tegenover het ‘klas-
sieke’ professionaliseringsdiscours. In zekere zin kan hij als een voorloper gelden van 
hybridized professionalism.28

Schön richt zijn pijlen vooral op het expertmodel. Waaruit bestaat zijn voornaam-
ste kritiek? Volgens de filosoof zijn veel professies in een legitimiteitscrisis beland 
doordat ze te zeer vasthouden aan geijkte methoden en vaste regels bij het oplossen 
van problemen. En dat terwijl veel problemen waarmee professionals in aanraking 
komen zich in toenemende mate manifesteren als complex, onzeker, instabiel, uniek 
en doordrenkt met waarden. Dat staat haaks op de technische rationaliteit waarop 
het expertmodel is gebaseerd. Technische rationaliteit gaat uit van een wijze van pro-
bleemoplossing waarbij overeenstemming bestaat over doelen en middelen. Wanneer 
de doelen helder zijn en vaststaan, doet de keuze voor het handelen zich voor als een 
instrumentele kwestie. Maar gegeven de complexiteit, uniciteit en onzekerheid die 
aan veel problemen kleeft, kan problem solving niet zonder problem setting, een pro-
ces waarbij doelen, middelen en de besluitvorming daarover onderdeel zijn van onder-
zoek en beraadslaging:

‘Problem setting is a proces in which, interactively, we name the things to which 
we will attend and frame the context in which we will attend to them’ (Schön 
1983: 40). 

De reflectieve professional die Schön voor ogen heeft, maakt net als de expert gebruik 
van wetenschappelijke kennis, maar deze kennis maakt de discussie over handelings-
opties niet overbodig. Integendeel, de reflectieve professional confronteert weten-
schappelijke kennis met de lokale kennis van cliënten en de eigen ervaringskennis en 
die van collega’s. In het dilemma rigor or relevance verkiest de reflectieve professional 
de ‘relevantie voor de praktijk’ boven de ‘gestrengheid van de wetenschap’. Schön’s 
pleidooi voor een ‘epistemologie van de praktijk’ waardeert praktijkkennis en schept 
ruimte voor elementen van het handelen die het positivisme met de technische ratio-
naliteit juist dacht te hebben uitgebannen, zoals kunstvaardigheid (artistry) en intuï-
tie. Waar het handelen van de expert vooral ‘regelgeleid’ is, laat de reflectieve profes-
sional zich bij het handelen vooral leiden door de context, de specifieke situatie van de 
gegeven casus en de ervaring met eerdere gevallen.

De eenzijdigheid in de oriëntatie op en de omgang met kennis door de expert 
schuilt vooral in het monopolie dat wetenschappelijke kennis krijgt toegedicht en in 
het ‘zeker weten’ en ‘beter weten’ van de expert. Waar de expert in de relatie met de 

27 Dit concept heeft veel navolging gekregen aan universiteiten en hogescholen, vooral bij opleidingen voor artsen, 
psychiaters, onderwijzers, architecten en sociale professionals.

28 Zie ook Noordegraaf 2005: 83 en Van der Meulen 2009: 62, die Schön op een vergelijkbare manier positioneren.
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cliënt vertrouwt op zijn of haar autoriteit (zie paragraaf 2.2), is bij de reflectieve profes-
sional wederzijds vertrouwen niet op voorhand gegeven, maar iets wat in de loop van 
het contact moet ontstaan en groeien. Bijvoorbeeld door als ‘professionele hermeneut’ 
samen met de cliënt zijn of haar ‘werkelijkheid’ te onderzoeken. Waar bij de ‘klassieke 
professies’ accountability vooral plaatsheeft tussen professionals onderling, zoekt de 
reflectieve professional accountability vooral bij de cliënt en zijn of haar omgeving. 
Schön spreekt in dit verband over a reflective conversation with the situation, waarmee 
hij bedoelt dat de professional in de interactie met de cliënt voortdurend de mogelijk-
heid van reflectie toelaat over noden, aspiraties en wederzijdse verwachtingen: 

‘It is important to note, first of all, that reflective practice does not free us from 
the need to worry about client rights and mechanisms of professional accounta-
bility. My concern is to show how the professional-client contract may be trans-
formed, within a framework of accountability, when the professional is able to 
function as a reflective practitioner. (…) Here the professional recognises that 
his technical expertise is embedded in a context of meanings’ (Schön 1983: 295).

De verschillen tussen expert en reflectieve professional laten zich als volgt samenvatten:

Expert Reflectieve professional 

Probleemoriëntatie Technisch-instrumentele
probleemoplossing

Naming and framing

Kennisontwikkeling Positivistische epistemologie Epistemologie van de praktijk

Kennisgebruik Zeker weten en beter weten Meerdere eigenaren en bronnen 
van kennis 

Handelen Regelgeleid Situatie- en contextgebonden

Beroepshouding Functionele autoriteit Professionele hermeneut

Beroepsethiek Cognitief-instrumentele ethiek Reflectieve ethiek

Verantwoording Professionele peers In dialoog met de cliënt en de 
omgeving

Figuur 2.1 Expert en reflectieve professional
 
Welke inzichten biedt Schön voor de ontwikkeling van het vakmanschap van de soci-
aal-culturele beroepen? Waarin schuilt zijn oplossing voor de toegenomen complexi-
teit en onzekerheid die het vakmanschap van professionals op de proef stellen? Schön 
zoekt een antwoord in de manier waarop professionals kennis verwerven in en van de 
praktijk, en legt daarbij de nadruk op de rol van reflectie bij hun handelen. 
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Vakmanschap: attenderende begrippen 
Als attenderende begrippen bij ‘vakmanschap’ onderscheid ik ‘agogisch vakman-
schap’, ‘strategisch en organisatorisch vakmanschap’ en ‘reflectiviteit’. Bij de wijze 
waarop ik de begrippen hanteer, laat ik me inspireren door Sennett en Schön. Bij ‘ago-
gisch vakmanschap’ en ‘strategisch en organisatorisch vakmanschap’ vooral door Sen-
nett’s nadruk op het geduld en herhaalde oefenen dat ‘weerbarstige materie’ vraagt. Bij 
‘reflectiviteit’ door Schön met diens oog voor de verschillende betekenissen die reflec-
tie voor professionals kan hebben.

De indeling in soorten vakmanschap zelf ontleen ik aan beroeps- en opleidings-
profielen die voor de sociaal-culturele beroepen circuleren. Of het nu de ‘beroepspro-
fielen’ van sociaal-cultureel werker (Vlaar et al. 2006), jongerenwerker (Van Dam & 
Zwikker 2008) en opbouwwerker (Gerrits & Vlaar 2010) betreft of het ‘opleidingspro-
fiel’ van Culturele en Maatschappelijke Vorming (Landelijk Opleidingsoverleg CMV 
2009), telkens komt een vergelijkbare driedeling in competenties terug.29 In de onder-
staande beschrijving van de attenderende begrippen put ik deels uit deze beroeps- en 
opleidingsprofielen. 
•	 Agogisch vakmanschap – Bij het agogisch vakmanschap gaat het om communi-

ceren, mensen ‘aanvoelen’, weten wat ze willen en hoe ze denken en leren. Dat is 
slechts mogelijk op basis van daadwerkelijk contact met hun leefwereld. Daarin 
schuilt de kracht van dit werk, zeker in vergelijking met organisaties die vooral 
van achter hun bureau werken, zoals arbeidsbureau of woningbouwvereniging. 
Dat vraagt van sociaal-culturele professionals dat ze de leefwereld en de bijbeho-
rende (sub)cultuur van de mensen met wie ze werken serieus nemen. De professi-
onal maakt van binnenuit, als betrokken participant in plaats van als waarnemer, 
contact met de perspectieven van de ‘klant’ en zijn of haar situatie. Dat betekent 
niet noodzakelijk identificatie daarmee, maar wel het tot stand brengen van een 
bepaalde ‘normatieve’ verstandhouding. Daartoe legt de sociaal-culturele profes-
sional contacten, zet signalen en vragen om in een aansprekend aanbod en stimu-
leert mensen om van dat aanbod gebruik te maken. Maar dit betekent ook: vrij-
willigers inschakelen en begeleiden. Sociaal-culturele professionals ondersteu-
nen men sen om weer greep te krijgen op hun leven, zodat ze in zelfstandigheid 
en onafhankelijkheid verder kunnen. Zelfwerkzaamheid is niet vanzelf sprekend 
aanwezig, maar moet geleerd worden. Het handelen van sociaal-culturele profes-
sionals is erop gericht een verbinding te leggen tussen het leren van mensen en 
hun (collectieve) handelen. De sociaal-culturele professional kan arrangemen-
ten ontwerpen die mensen uitnodigen tot zelfwerkzaamheid en samenwerking. 
Dit vereist inzicht in het verloop van interactieprocessen. De sociaal-culturele 

29 Zo is in de profielen voor sociaal-cultureel werker en jongerenwerker sprake van ‘cliëntgebonden taken’, ‘orga-
nisatiegebonden taken’ en ‘professiegebonden taken’. Het profiel voor de opbouwwerker hanteert dezelfde inde-
ling, alleen heten de ‘cliëntgebonden taken’ hier ‘bewonersgerichte taken’. Het ‘opleidingsprofiel CMV’ onder-
scheidt ‘agogisch handelen’, ‘ondernemend handelen’ en ‘beroepsontwikkeling’.
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professional kan deze processen hanteren en structureren.
•	 Strategisch en organisatorisch vakmanschap – Sociaal-culturele professionals 

bewegen zich steeds binnen een arena waar verschillende actoren met hun belan-
gen, interesses en oriëntaties op elkaar botsen. Bij het anticiperen op wat er in 
die arena plaatsvindt, zijn voor sociaal-culturele professionals behalve inhoude-
lijke ook strategische overwegingen in het spel. Bij het bepalen van zijn strate-
gie, het plan waarlangs hij te werk gaat, is hij vooral op zoek naar werkwijzen 
die voordeel geven voor meerdere partijen. In situaties waarin de sociaal-cul-
turele professional met ongelijke machtsverhoudingen te maken krijgt, onder-
steunt hij bij voorkeur de zwakkere partij. In zoverre schuwt de sociaal-culturele 
professional het niet om ‘normatief stelling te nemen’. Strategisch vakmanschap 
betekent ook betrokkenheid bij wat er in de directe omgeving omgaat, zodat de 
sociaal-culturele professional tijdig kan inspelen op actuele vragen. Het gaat ook 
om leergierigheid, gevoeligheid voor sociale en culturele trends, het intensiveren 
van contacten met burgers, het gebruiken van die contacten om de dienstverle-
ning te verbeteren en om ideeën op te doen voor nieuwe diensten. Het individu-
ele professionele handelen is steeds verbonden met de koers van de eigen organi-
satie. Dat vraagt behalve om strategisch ook om organisatorisch vakmanschap. 
Samenwerking en verbetering van kwaliteit en effectiviteit vormen terugkerende 
onderwerpen in het alledaagse handelen van professionals en stellen eisen op het 
gebied van bedrijfsvoering. Ook het werken in projecten brengt specifieke eisen 
met zich mee, zoals flexibiliteit en veranderingsbereidheid. De onstabiele werk-
omgeving die dat tot gevolg kan hebben, brengt uitdagingen en spanningen met 
zich mee. Zo moet de professional kunnen omgaan met de spanningsverhouding 
tussen continuïteit en vernieuwing, en die tussen autonomie en controle.

•	 Reflectiviteit – Reflectiviteit houdt in dat sociaal-culturele professionals voort-
durend hun handelen bijstellen, mede in overleg met collega’s en vakgenoten. 
Reflectiviteit behelst ook het combineren van agogische, strategische en orga-
nisatorische vakbekwaamheid. De sociaal-culturele professional zal deze steeds 
in hun onderlinge samenhang moeten doordenken. Reflectiviteit veronderstelt 
voorts een coherente visie op problemen en oplossingen in het vakgebied. De 
sociaal-culturele professional put voor het ontwikkelen van die visie uit de brede 
beroepskennis en verbindt die visie aan een uitgebreid repertoire van metho-
den en technieken. Als reflectieve praktijkwerker kan de professional het eigen 
functioneren in een bredere setting plaatsen, met inbegrip van de doelstellingen, 
opvattingen, waarden en normen die in die bredere context gelden. Het voortdu-
rend reflecteren is erop gericht adequaat te kunnen anticiperen op nieuwe, onver-
wachte en onvoorspelbare situaties. 

De beschrijving van de attenderende begrippen is ‘ideaaltypisch’ van karakter. Bij het 
hanteren ervan in deel II zal ook de ‘strijd’ over de invulling van de verschillende 
soorten vakmanschap en hun onderlinge samenhang de nodige aandacht krijgen. 
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Daarnaast zetten Sennett en Schön ertoe aan om bij vakmanschap vooral de inhoud 
in het oog te houden en de verhouding tussen individuele, persoonlijke ontwikkeling 
en de ontwikkeling van het beroep. 

De attenderende begrippen voor vakmanschap helpen om in deze studie antwoord 
te krijgen op de volgende vragen: Hoe ontwikkelen sociaal-culturele professionals 
vanaf 1945 de verschillende soorten vakmanschap (agogisch vakmanschap; strate-
gisch en organisatorisch vakmanschap; reflectiviteit)? Wat is bij de ontwikkeling van 
dat vakmanschap de verhouding tussen de individuele ontwikkeling van de beroeps-
beoefenaar en ontwikkeling van het beroep als geheel? Welke ‘strijd’ vindt er binnen 
en tussen de verschillende sociaal-culturele beroepen plaats over de invulling van het 
vakmanschap?

2.5  Situering en strategie van het onderzoek

In deze studie staan twee perspectieven op professionalisering centraal: professiona-
liteit en vakmanschap. Beide beschouw ik zowel afzonderlijk als in relatie tot elkaar. 
In hoeverre zal de combinatie van professionaliteit en vakmanschap nieuwe inzich-
ten opleveren over de sociaal-culturele beroepen? Door deze studie te situeren ten 
opzichte van haar ‘voorgangers’ en de strategie van het onderzoek te schetsen, licht ik 
alvast een tipje van de sluier op.

Voorgangers
Wat is de plaats van deze studie ten opzichte van de ‘voorgangers’ ervan en tot welke 
nieuwe inzichten wil ze bijdragen? Over de sociaal-culturele beroepen in Nederland is 
een viertal uitgebreide overzichtsstudies verschenen die een historische reconstructie 
beogen of een historiserende inslag hebben.30 In deel II maak ik graag gebruik van de 
schat aan materiaal die deze vindplaatsen bieden. Hajer (1981) beschrijft hoe beleids-
opvattingen over vormingswerk en volwasseneneducatie zich na 1945 hebben ontwik-
keld. Zijn studie is de meest ‘normatieve’ van de vier. Hij onderzoekt hoe ‘volwasse-
nenvorming’ aan haar ‘historische opdracht’ kan blijven beantwoorden: ‘het leveren 
van een educatieve bijdrage aan een breed maatschappelijk proces van democratise-
ring en humanisering’ (Hajer 1981: 261). Twee studies (Nijenhuis 1987; Te Poel 1997) 
handelen over het sociaal-cultureel werk. Nijenhuis schetst de ontwikkeling van het 
club- en buurthuiswerk vanaf het ontstaan van Ons Huis in 1892 (zie hoofdstuk 1). 
Hij is de meest ‘beschrijvende’ van de vier. Bij de reconstructie van de naoorlogse 

30 De vier genoemde studies betreffen alle dissertaties. Er zijn ook enkele minder uitgebreide overzichten of 
beschrijvingen die een deel van een werksoort of beroep bestrijken. Een voorbeeld van de eerste is van Metz 
(2011) over het jongerenwerk. Een voorbeeld van de tweede is een uitputtende beschrijving van de geschiedenis 
van de volkshogescholen in Nederland (Van der Linde & Frieswijk 2013). Deze is helaas pas bij de afronding van 
deze studie beschikbaar gekomen.
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ontwikkelingen (1945-1970) heeft Nijenhuis veel aandacht voor de rol van de rijks-
overheid en de ‘landelijke centrale organen’ die het club- en buurthuiswerk ‘aanstu-
ren’. Te Poel beschrijft en analyseert de professionalisering van jeugd- en jongeren-
werk tussen 1945 en 1975. Zij richt zich vooral op de veranderingen in de pedago-
gische verhouding tussen jeugdwerkers en jongeren. Haar speciale aandacht gaat uit 
naar de rol van de academische (sociale) pedagogiek in dat proces. Dozy (2008) recon-
strueert de geschiedenis van het opbouwwerk vanaf 1952.31 Zij richt zich daarbij op de 
‘beroepsvorming’ en ‘beroepsontwikkeling’ van het opbouwwerk, waarbij vooral het 
proces van ‘taakdifferentiatie, specialisatie, legitimering en institutionalisering’ aan 
bod komt.

Bij alle vier overzichten betreft het een studie naar een van de afzonderlijke werk-
soorten of beroepen uit het sociaal-culturele domein. In dit boek staat juist de onder-
linge verhouding en vergelijking daarvan centraal. Sociaal-cultureel werk (inclusief 
jeugd- en jongerenwerk), opbouwwerk en vormingswerk kennen overeenkomsten en 
verschillen. Voor beide is in deze studie ruim aandacht. Aan het eind van deel II zal 
blijken dat de verwantschap groter is dan de onderlinge verschillen en dat de werk-
soorten in de laatste decennia naar elkaar toe zijn gegroeid. 

De studies van Hajer en Nijenhuis gaan slechts zijdelings in op het proces van pro-
fessionalisering. De onderzoeken van Te Poel en Dozy hebben professionalisering wel 
expliciet als onderwerp. De laatste heeft hoofdzakelijk oog voor institutionele aspec-
ten. Ze behandelt vooral ‘professionaliteit’. Op ‘vakmanschap’ gaat ze in voor zover 
het iets duidelijk maakt over de profilering en institutionalisering van opbouwwerk 
als beroep. Mijn insteek komt het dichtst in de buurt van Te Poel. Zij gaat eveneens in 
op de verhouding tussen ‘professionaliteit’ en ‘vakmanschap’ en de wisselwerking tus-
sen ‘binnen’ en ‘buiten’, al spreekt ze er niet in dezelfde bewoordingen over.

Strategie en methode
Voordat ik met mijn verhaal begin, schets ik hoe ik in deel II te werk ben gegaan en 
wat de lezer daar kan verwachten. Het historische onderzoek is chronologisch opge-
zet. Het omvat vier hoofdstukken, die elk een periode van tien tot twintig jaar beslaan. 
De vier perioden corresponderen met verschillende fasen in de ontwikkeling van de 
Nederlandse verzorgingsstaat. 
De eerste periode (1945-1960) geeft de opbouw en uitbouw van de verzorgingsstaat te 
zien. Dat gaat gepaard met allerlei nieuwe regelingen en voorzieningen. Op het gebied 
van volksopvoeding en volksontwikkeling komt een uitgebreid netwerk van voorzie-
ningen tot stand. In de tweede periode (1965-1980) groeit ‘het bevorderen van wel-
zijn’ uit tot een centrale maatschappelijke opgave. Het is niet alleen typerend voor 
de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat; het markeert mede de emancipatie van de 

31 Zij situeert het begin van het opbouwwerk ten tijde van het ontstaan van het ministerie van Maatschappelijk 
Werk (1952). Aan de ‘voorgeschiedenis’ van het opbouwwerk besteedt Dozy een apart hoofdstuk, onder de titel 
‘Differentiatie en specialisatie: maatschappelijk werk en volksontwikkeling (1850-1952)’.
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werksoorten vormingswerk, sociaal-cultureel werk en opbouwwerk. Gedurende de 
derde periode (1980-2000) raakt de verzorgingsstaat in een crisis. Deze periode staat 
in het teken van de verzakelijking. Het werk ziet zich geconfronteerd met bezuinigin-
gen, decentralisatie en een terugtredende overheid. De vierde en laatste periode (2000-
2010) laat de contouren van een ‘activerende verzorgingsstaat’ zien. Deze biedt nieuwe 
kansen voor de sociaal-culturele beroepen. Tegelijkertijd confronteert de uitgespro-
ken overheidsagenda de beroepen ook nadrukkelijk met ‘instrumentalisering’.

Over de aangebrachte cesuren valt te twisten. Twee perioden zijn dermate lang – 
1945-1965 en 1980-2000 – dat een verdere opsplitsing te verdedigen zou zijn geweest. 
Soms dreigt de periodisering het zicht op de continuïteit te ontnemen. De gehanteerde 
indeling verdient dus in meer dan één opzicht relativering. 

Het historische onderzoek berust op de bestudering van een groot aantal primaire 
en secundaire bronnen. Bij de primaire bronnen put ik uit boeken, rapporten en nota’s 
van instellingen en overheden, gedenkboeken van instellingen in het beroepenveld en 
opleidingen. Ook heb ik een aantal vaktijdschriften aan een systematische beschou-
wing onderworpen: Volksopvoeding (later Vorming), Tijdschrift voor Agologie (later 
TvA, Sociale Interventie en Journal of Social Intervention), Mededelingen Opbouwwerk 
(later MO/Samenlevingsopbouw), Marge, opgegaan in Tijdschrift voor de Sociale Sec-
tor (TSS, later Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken). Bij de secundaire bronnen betreft 
het onder andere een flink aantal overzichtswerken, soms algemeen over de naoorlogse 
Nederlandse geschiedenis, soms over specifieke onderdelen daarvan, zoals de ‘verzor-
gingsstaat’, ‘verzuiling’, ‘welzijnswerk’, ‘volkshuisvesting’ of ‘cultuur en identiteit’. De 
beschikbare hoeveelheid schriftelijke bronnen is zo omvangrijk en er komen zo veel 
mensen aan het woord, dat aanvullende interviews met sleutelfiguren niet nodig ble-
ken. Bovendien heb ik de geschiedenis niet aan de hand van personen willen schrij-
ven, afgezien van een enkele casus. Evenmin heb ik systematisch archieven doorgeno-
men op zoek naar primaire bronnen. Op de eerste plaats omdat ik via bibliotheken en 
langs andere weg al over de nodige primaire bronnen kon beschikken. Op de tweede 
plaats omdat het onderwerp van studie dermate breed is dat het systematisch natrek-
ken van archieven te bewerkelijk zou zijn geweest en het zicht op de grote lijnen eerder 
zou hebben belemmerd.

In paragraaf 1.5 heb ik een deel van de strategie van dit onderzoek al kort aange-
duid: ik ga op zoek naar uitingen van professionaliteit en vakmanschap en naar de 
samenhang daarvan met ontwikkelingen in maatschappij en beleid. Daartoe maak ik 
voor elke periode een onderscheid tussen ‘maatschappelijke en beleidsarena’ en ‘prak-
tijkarena’. Het begrip ‘arena’ is gekozen om het ‘strijdkarakter’ van ontwikkelingen te 
benadrukken. In de ‘maatschappelijke en beleidsarena’ komen ontwikkelingen in de 
context van de sociaal-culturele beroepen ter sprake. Hier overheerst het ‘buitenper-
spectief ’ van politici, bestuurders en burgers en hun verwachtingen van de sociaal-
culturele beroepen. In de praktijkarena staan de ontwikkelingen op de werkvloeren 
van de sociaal-culturele beroepen en de instituties die hen ‘ondersteunen’ (bijvoor-
beeld de opleidingen) centraal. Hier gaat het erom de werkelijkheid te bekijken vanuit 

HOOFDSTUK 2 DE STRIJD OM DE PROFESSIES



 | 51

het ‘binnenperspectief ’ van sociaal-culturele professionals.32 Het onderscheid tussen 
de beide arena’s helpt niet alleen om de bestudeerde ontwikkelingen te beschrijven, 
maar ook om ze te verklaren. In die zin is deze studie zowel descriptief als analytisch. 
Het analytische aspect komt in deel II het meest expliciet terug in de afsluitende para-
graaf van elk hoofdstuk. Daarin ‘beschouw’ ik de betreffende periode aan de hand 
van de in paragraaf 2.3 en 2.4 ontwikkelde begrippen ‘professionaliteit’ en ‘vakman-
schap’. Tevens ga ik in op de verhouding tussen ‘maatschappelijke en beleidsarena’ en 
‘praktijkarena’.

Er is een tweede kwestie waarop ik bedacht was bij het bepalen van de onderzoeks-
strategie: Hoe kon ik de dynamiek in de geschiedenis van de sociaal-culturele beroe-
pen in beeld krijgen? Zijn er bij alle turbulente veranderingen ook continuïteiten of 
constanten in de professionaliteit en het vakmanschap waar te nemen? Ik wilde ech-
ter niet alleen achterhalen welke veranderingen er optraden en waaruit de constan-
ten bestonden. Mijn nieuwsgierigheid betrof nog een andere vraag: In hoeverre is er 
sprake van een zekere ‘groei’ of ‘ontwikkeling’ van professionaliteit en vakmanschap 
bij de sociaal-culturele beroepen? Tekent zich in de loop van de tijd iets van een ‘har-
dere kern’ af, zonder dat meteen essentialistisch te willen opvatten? Het zoeken naar 
sporen voor ‘groei’ en ‘ontwikkeling’ is een gelukkige keuze gebleken. Bij de recon-
structie van de naoorlogse geschiedenis van de sociaal-culturele beroepen ben ik een 
logica op het spoor gekomen die zich vooral in de tweede helft van de afgelopen bijna 
zeventig jaar langzaam maar zeker heeft ontwikkeld. In deel III verken ik deze ‘logica 
van het activeren’. 

In de hoofdstukken in deel II werk ik geregeld met kaders. Hierin is relevante 
informatie verwerkt die soms dermate gedetailleerd is dat het de lezer het zicht op de 
grote lijn kan ontnemen. Met deze vormgeving in kaders heeft de lezer de mogelijk-
heid om door te lezen.

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 komen ook enkele casussen aan bod. Die zijn steeds 
‘exemplarisch’: ze staan voor een bepaalde ontwikkeling in de betreffende periode. 
Het karakter van de casussen verschilt per hoofdstuk, afhankelijk van de aard van de 
ontwikkelingen in dat tijdvak. In hoofdstuk 4 voer ik een sociaal-cultureel werker en 
een opbouwwerker op als ‘voorbeeldfiguren’ of ‘archetypes’. Dat heeft te maken met 
de rol die zulke professionals als ‘symbolische of normatieve modellen’ (Noordegraaf 
et al. 2011: 33) met name in deze periode spelen. In hoofdstuk 5 zijn de casussen gewijd 
aan twee welzijnsorganisaties. Dat is het gevolg van het op het toneel verschijnen van 
deze organisaties in de jaren 1990 en de cruciale rol die ze op dat moment vervullen. 
In hoofdstuk 6 verbind ik de casussen aan ‘maatschappelijke kwesties’, ingegeven door 
de ‘urgentie’ die deze in de jaren 2000 verkrijgen en de manier waarop sociaal-cultu-
rele professionals daarin ‘meegezogen’ worden.  

32 Zie voor het gebruik van de begrippen ‘binnenperspectief ’ en ‘buitenperspectief ’ onder andere Van der Laan 
(2006) en Piessens (2009).
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