
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Stille krachten van de verzorgingsstaat: De precaire professionalisering van de
sociaal-culturele beroepen

Spierts, M.J.S.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Spierts, M. J. S. (2014). Stille krachten van de verzorgingsstaat: De precaire
professionalisering van de sociaal-culturele beroepen. [, Universiteit van Amsterdam]. Marcel
Spierts Onderzoek & Ontwikkeling.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/stille-krachten-van-de-verzorgingsstaat-de-precaire-professionalisering-van-de-sociaalculturele-beroepen(de8f33b4-5e38-40c4-aecb-ce73a3b5526d).html


 | 99

4 De (de)constructie van een professie (1965-1980)

4.1 Inleiding

In oktober 1966 vond er opnieuw een tweedaagse conferentie plaats over de verhou-
ding tussen cultureel werk en maatschappelijk werk. Onder de naam ‘Eenheid en 
eigenheid’ – in zekere zin een bezweringsformule die moest bijdragen aan het beslech-
ten van de onderlinge grensgevechten76 – borduurde de conferentie voort op de ont-
moetingen in 1955 en 1957.

‘De gezamenlijke bespreking van de verschillende vraagstukken heeft het cul-
tureel werk en het maatschappelijk werk dichter bij elkaar gebracht. Er is een 
groeiend besef te constateren dat in de gezamenlijke gerichtheid op het welzijn 
van individu en samenleving de wederzijdse aanvulling van elkaars functies de 
basis moet zijn van een cordiale samenwerking, waarin eenheid en eigenheid 
volledig tot hun recht kunnen komen’ (Eenheid en eigenheid 1967: 8; cursive-
ring ms).

Het adagium uit het citaat – ‘de gezamenlijke gerichtheid op het welzijn van individu 
en samenleving’ – bevat een aardige typering van de beleidsfilosofie van het in 1965 
nieuw gevormde ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM). 
CRM was een zwaarder ministerie dan zijn voorganger, MaWe, hetgeen ten koste ging 
van het ministerie van OKW. Naast ‘cultuurbeleid’ nam CRM het jeugdwerk en het 
vormings- en ontwikkelingswerk van OKW over.77 De ‘gerichtheid op welzijn’ had bij 
aanvang van deze periode enorm aan politiek belang gewonnen. Vanaf 1965 kreeg 
het ‘welzijnsdenken’ de overhand. Het zou uitgroeien tot het centrale begrip van het 
ministerie van CRM. De instituties en praktijken die men eronder schaarde, gingen 
voortaan door het leven onder de noemer ‘welzijnswerk’ (Michielse 1989: 145; Koenis 
1993: 69; Te Poel 1997: 45). 

Vanuit het cultureel werk gezien was de verhouding tot ‘welzijn’ inmiddels een veel 
heikeler kwestie dan die tot het maatschappelijk werk. Het ‘brede welzijnskader’ was 
vanuit het perspectief van cultureel werk door CRM opgedrongen en daarmee ook de 
‘eenheid’ die de naam van de conferentie suggereerde. Velen binnen het cultureel werk 
meenden er de ‘imperialistische ideologie’ van het ministerie van MaWe in te herken-
nen (Hajer 1981: 167). Over de ruimte die CRM overliet voor de ‘eigenheid’ van het 

76 De landelijke organisaties voor cultureel werk (NCC, NJG en NOGC) organiseerden de conferentie deze keer 
niet alleen, maar in samenwerking met de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk (NRMW). Die samen-
werking was bedoeld als stimulans voor de wederzijdse verstandhouding – zo valt althans op te maken uit de 
verslaglegging van de conferentie. Kort na de conferentie veranderde de naam van de raad – met behoud van de 
afkorting – in Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

77 Deze ‘overnames’ verliepen niet zonder slag of stoot (zie De Haan & Duyvendak 2002: 97).
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cultureel werk hadden deze criticasters zo hun bedenkingen.78 Roessingh, een van de 
inleiders van de conferentie, behoorde ook tot deze groep, ook al zag hij in dat deze 
werksoort niet om het ‘welzijnskader’ van CRM heen kon. Roessingh was er vooral 
op gespitst de eigen inbreng van het cultureel werk bij de ‘welzijnsbevordering’ veilig 
te stellen. Op deze wijze kon het volgens hem ruimte bieden voor een kritische bezin-
ning op het ‘welzijn’. Roessingh zag dus wel mogelijkheden voor de ‘eigenheid’ van 
cultureel werk binnen de ‘welzijnsfilosofie’, maar plaatste ook kanttekeningen. Zo was 
het de vraag of CRM ertoe bereid was de ‘polyvalentie en veelvormigheid’ die de acti-
viteiten van het cultureel werk kenmerkten, te erkennen. Die pluriformiteit kwam de 
herkenbaarheid van de werksoort weliswaar niet ten goede, maar vormde een onver-
vreemdbaar deel van de ‘eigenheid’, simpelweg omdat het een afspiegeling was van de 
pluriformiteit van het (culturele) leven zelf (Eenheid en eigenheid 1967: 42). 

Communicatie versus conflict
In zijn bijdrage aan de conferentie roerde Roessingh nog een andere kwestie aan die 
tot veel reuring zou leiden. Cultureel werk kon volgens hem mogelijkheden voor com-
municatie scheppen en de betrokkenheid van mensen bij de ‘publieke zaak’ bevor-
deren. ‘Cultuur’ was echter niet alleen synoniem met ‘communicatie’; het kon even-
goed staan voor ‘conflict’. Cultureel werk moest in de ogen van Roessingh dan ook 
tegemoetkomen aan ‘conflictbehoeften’ in de samenleving, bijvoorbeeld van jonge-
ren die zich kritisch verhielden tot de ouderlijke tradities en de gevestigde machten in 
de samenleving. De verhouding tussen ‘communicatie’ en ‘conflict’ zou in deze peri-
ode uitgroeien tot inzet van een heftige strijd binnen én buiten de sociaal-culturele 
beroepen.

De conferentie uit 1966 vormde achteraf gezien de opmaat voor een woelig decen-
nium. Wat was de betekenis van de verhouding tussen welzijn en cultureel werk in 
deze periode? En welke rol speelde de strijd tussen communicatie en conflict? Bij 
de behandeling van de maatschappelijke en beleidsarena in paragraaf 4.2 staat ‘de 
opkomst van welzijn’ centraal. De conferentie vormt een aanwijzing voor een nadruk-
kelijker bemoeienis van de omgeving met het cultureel werk. De komst van het minis-
terie van CRM met zijn opgetuigde ‘welzijnsfilosofie’ luidde wat dat betreft een nieuwe 
fase in. De bemoeienis van buitenaf stond niet op zichzelf. Ook van binnenuit bleken 
de aanspraken, doelstellingen en werkwijzen van cultureel werk voor discussie vat-
baar, zoals in paragraaf 4.3 zichtbaar wordt. Binnen de conclusies in paragraaf 4.4 is 
de belangrijkste bevinding dat professionaliteit en vakmanschap het in deze periode 
zwaar te verduren hadden als gevolg van de vele (onderlinge) twisten en de tendens tot 
‘politisering’; desondanks toonden ze de nodige ontwikkeling.
 

78 Binnen het ministerie van CRM zelf waren er ook geluiden dat cultureel werk zich onvoldoende kon herkennen 
in de filosofie van het departement (zie Hueting 1989: 202).

HOOFDSTUK 4 DE (DE)CONSTRUCTIE VAN EEN PROFESSIE (1965-1980)



 | 101

4.2 Maatschappelijke en beleidsarena: de opkomst van welzijn
 
Alhoewel het heersende beeld over deze periode – als zou er een Umwertung aller 
Werte hebben plaatsgevonden – overdreven is (Schuyt & Taverne 2000: 528), veran-
derde het maatschappelijke klimaat ingrijpend. Vooral op het vlak van normen en 
waarden raakte de Nederlandse samenleving danig in beroering. Gezag was niet lan-
ger onomstreden – of het zich nu in de kerk, het onderwijs, de gezondheidszorg, de 
buurt of binnen het gezin manifesteerde. De door De Swaan (1983) zo raak getypeerde 
overgang van bevels- naar onderhandelingshuishouding tekende zich af. Het idee van 
mondigheid van mensen vond meer weerklank, evenals een minder conformistische 
leefstijl. 

Welke gevolgen had deze omslag voor de ontwikkeling van de verzorgingsstaat? 
Deze kon nog steeds op veel steun rekenen en breidde zich vooral in het eerste deel van 
de gegeven periode verder uit. Het karakter van de verzorgingsstaat onderging echter 
wel een verandering. 

In de periode direct na de Tweede Wereldoorlog stond de zorg om de materi-
ele nood en de angst voor geestelijke ontworteling voorop. De gestage economische 
groei bracht weliswaar meer welvaart, maar geen grotere gelijkheid. Integendeel, er 
was sprake van een negatief effect in de vorm van een groeiende ‘psychische welzijns-
nood’ (Schuyt & Taverne 2000: 304). Vandaar dat in de loop van de jaren 1960 de 
aandacht verschoof van het lenigen van materiële nood naar ‘het vergroten van het 
maatschappelijke en culturele welzijn’. ‘Welzijn’ kwam in toenemende mate tegenover 
‘welvaart’ te staan (Koenis 1993: 71; De Haan & Duyvendak 2002: 347). Kil materia-
lisme boette aan belang in, ten faveure van ‘innerlijke waarden’ (ibidem: 104). ‘Aan-
passing’ als doelstelling van sociaal beleid maakte plaats voor ‘de ontplooiing van 
de mens in zijn maatschappelijke situatie’ (Van Tienen 1970: 24). De jeugd die in de 
voorgaande periode nog als ‘verwilderd’ te boek stond, gold nu plotseling als ‘dra-
ger van sociale vernieuwing’. ‘Integratie’ moest wijken voor ‘het opheffen van de ver-
vreemding tussen mensen en structuren’ (De Haan & Duyvendak 2002: 99). ‘Soci-
ale planning’ gold niet langer als complement van ‘economische planning’, maar als 
instrument bij het ontwikkelen van een alternatief voor industriële samenleving en 
consumptiemaatschappij.

In het hart van de verzorgingsstaat
De ontwikkeling van het ministerie van CRM – en voorganger MaWe – stond model 
voor het proces dat de verzorgingsstaat doormaakte. In de loop van de jaren 1960 
kwam CRM steeds meer in het centrum van het kabinetsbeleid te staan. In de rege-
ringsverklaring van het kabinet-Cals nam het ‘maatschappelijk en cultureel welzijn’79 
voor het eerst een centrale plaats in, met als doelstellingen een open en ontspannen 

79 De adjectieven ‘maatschappelijk’ en ‘cultureel’ verwezen uitdrukkelijk naar ‘maatschappelijk werk’ en ‘cultu-
reel werk’ (zie bijvoorbeeld Van Tienen 1970: 24).
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samenleving met gelijke kansen voor iedereen; menselijke ontplooiing en culturele 
ontwikkeling; (sociale) grondrechten en voortgaande democratisering (Koenis 1993: 
79). Vanaf de eerste begroting in 1966 voegde het ministerie van CRM de daad bij 
het woord. Door ruimhartig te investeren in voorzieningen voor het ‘maatschappelijk 
en cultureel welzijn’, zoals dorps- en buurthuizen, wijkcentra, bibliotheken en allerlei 
combinaties van deze voorzieningen in de vorm van multifunctionele centra, zou het 
zich steeds meer nestelen in het hart van de verzorgingsstaat (De Haan & Duyvendak 
2002: 102-104).

Het bewerkstelligen van ‘welzijn’ groeide dus uit tot een zaak van overheidsbeleid. 
De overheid nam in de loop van de jaren 1960 de touwtjes steeds nadrukkelijker in 
handen. Club- en buurthuiswerk, vormingswerk en opbouwwerk kregen met bijna 
volledige subsidiëring te maken en het ministerie van CRM ging zich indringender 
bemoeien met de manier waarop voorzieningen functioneerden. 

Kader 4.1 Het subsidiebeleid van de overheid
Aan de gescheiden subsidiestromen van de ministeries van MaWe, SoZa en OKW kwam in 1966 
een eind. Subsidiëring van de ‘werksoorten’ club- en buurthuiswerk, vormings- en ontwikkelings-
werk en opbouwwerk verliep voortaan voornamelijk via het ministerie van CRM. Daarmee moest 
een einde komen aan de situatie waarbij instellingen hun doelstellingen aanpasten aan de subsidie-
regeling van het departement dat hun het meeste geld opleverde (Nijenhuis 1987).
Aanvankelijk bestonden er aparte rijksregelingen voor de afzonderlijke werksoorten. Hierbij ver-
leende de centrale overheid rechtstreeks subsidie aan de uitvoerende instellingen, op voorwaarde 
dat de gemeente eveneens financierde. In 1978 werd de Rijksbijdrageregeling Sociaal-Cultureel 
Werk ingevoerd. Onder deze regeling vielen onder andere de ‘werksoorten’ vormings- en ontwik-
kelingswerk voor volwassenen, opbouwwerk, club- en buurthuiswerk, jeugd- en jongerenwerk, 
kunstzinnige vorming, amateuristische kunstbeoefening en volkscultuur, sportieve recreatie en 
peuterwerk (Dozy 2008: 189). De rijksbijdrageregeling beoogde een decentralisatie, waarbij de ver-
antwoordelijkheid voor beleid en uitvoering bij de gemeenten kwam te liggen. De provincies kre-
gen de verantwoordelijkheid voor de ‘steunfuncties’, zoals begeleiding, kadervorming, documen-
tatie, onderzoek en werkontwikkeling.

‘Sociale planning’ was een van de instrumenten die de overheid hanteerde om haar 
invloed te doen gelden. Daarbij borduurde CRM voort op wat door het opbouwwerk 
was ingezet in de regionale ontwikkelingsgebieden in de jaren 1950. Waar deze plan-
ning nog paternalistisch van karakter was en het ‘sociale’ betrekking had op het aan-
passen van de bevolking aan de moderne tijden, kreeg het begrip in de jaren 1960 
en 1970 een andere betekenis. Het groeide uit tot ‘democratische planning’, oftewel 
‘planning mét betrokkenen’. Het CRM-ideaal was dat voorzieningen niet van achter 
de tekentafel tot stand kwamen – van bovenaf gedropt – maar vanaf het ‘grondvlak’
van de samenleving (De Haan & Duyvendak 2002: 120).80 Sociale planning mikte in 
dubbele zin op ontplooiing: door de planning van voorzieningen die zich richtten op 
de ontplooiing van mensen (‘de planning van ontplooiing’); en doordat mensen in 
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het planningsproces participeerden, werd hun de mogelijkheid geboden zich te ont-
plooien (‘ontplooiing door de planning’) (Duyvendak 1999: 95)

Ontzuiling
De verandering van het maatschappelijke klimaat manifesteerde zich ook in secula-
risering en ontzuiling – ontwikkelingen die zich na 1965 in hoog tempo voltrokken. 
Aan het eind van deze periode beschouwde de helft van de bevolking zich niet lan-
ger als behorend tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Ker-
kelijke instituties boetten bijgevolg aan belang in en ook politiek sloeg de ontzuiling 
toe, getuige bijvoorbeeld de electorale terugval van de Katholieke Volkspartij (KVP) 
in 1967. 

Ook in de welzijnssector won de ontzuiling snel terrein, waarbij de stijgende 
bemoeienis van de overheid een niet te verwaarlozen rol speelde. Overheidssubsidies 
werden vooral aangewend om beroepskrachten aan te stellen, waarbij opleidingseisen 
steeds meer een voorwaarde voor subsidiëring werden (De Haan & Duyvendak 2002: 
84). Door in te zetten op deskundigheid gaf CRM een krachtige duw aan de profes-
sionalisering van de sector. Deze beter opgeleiden maakten zich echter geleidelijk los 
van de traditionele levensbeschouwelijke kaders waarbinnen het werk tot ontwikke-
ling was gekomen. In plaats van de geborgenheid van een door de zuilen gemarkeerde 
gemeenschap, die mensen trachtte te beschermen tegen uitwassen van de moderne 
tijd, zetten de beroepskrachten in op zelfontplooiing langs zelfgekozen lijnen. Op deze 
manier ondermijnde het overheidsbeleid het verzuilde bestel en werd dit van binnen-
uit uitgehold (Koenis 1993; De Haan & Duyvendak 2002: 105). 

Als gevolg hiervan nam de versnippering van het veld alleen maar toe. Het ver-
zuilde particulier initiatief kenmerkte zich al door een gebrek aan samenhang. In de 
ogen van critici was het ministerie van MaWe er onvoldoende in geslaagd om dat pro-
bleem aan te pakken, terwijl het toch een van de redenen voor de oprichting ervan 
was. In 1974 kwam de door het kabinet-Den Uyl ingestelde Beraadsgroep Harmonisa-
tie Welzijnsbeleid en Welzijnswetgeving in de Knelpuntennota tot de conclusie dat de 
ontzuiling de verbureaucratisering en verambtelijking van ‘het conglomeraat van wel-
zijnsbeleid en welzijnsinstellingen’ versterkte. Dat leidde tot:

‘(…) het gericht zijn op de eigen organisatie, de verstarring van de dienstverle-
ning en het onpersoonlijker worden ervan, het vaak prevaleren van de belangen 
van de beroepskrachten, het heimelijk verschuiven van doelstellingen en het 
losraken van de belangen van hun kliënten. Door deze verschijnselen en door 
ver gaande bureaukratisering verliezen vooral grote organisaties veel van hun 
vroegere identiteit’ (Beraadsgroep Knelpunten 1974: 11). 

80 In de jaren zestig en zeventig waren het vooral de provinciale, regionale en stedelijke raden voor overleg en 
advies (ROA’s) die vorm gaven aan sociale planning. Op educatief vlak kwam het tot voorstellen voor regionale 
en plaatselijke ‘educatieve centra’ die de planning en afstemming van vormings- en ontwikkelingsprogramma’s 
tot taak kregen. 
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De beraadsgroep adviseerde een structurele kaderwet op te stellen om de samenhang 
van activiteiten en voorzieningen af te dwingen. Zo’n wet moest het welzijnsbeleid ook 
dichter bij de mensen brengen. Burgers in de gelegenheid stellen mee te praten en mee 
te denken, zou ook de democratische legitimatie van het welzijnsbeleid en de welzijns-
organisaties ten goede komen. In een elftal proefgebieden vonden experimenten plaats 
met het ‘democratiseren’ en ‘decentraliseren’ van het welzijnsbeleid. Eén algemeen 
planningsmodel dat elementen van lokale en centrale planning combineerde, vormde 
het uitgangspunt. Een onderdeel van dit model was dat gemeenten vierjarenplannen 
bij het ministerie van CRM moesten indienen. Op dit punt kreeg de overheidslogica 
met een ‘sturingsparadox’ te maken (De Haan & Duyvendak 2002: 107). De gedachte 
van CRM was dat de mensen de welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw zelf 
moesten dragen. De ‘planningsplicht’ (Hueting 1989: 364) bracht het welzijnsbeleid 
echter niet naar de mensen, maar naar de bureaucratie. Hoe meer het ministerie de 
verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de welzijnsorganisaties naar 
zich toe trok, hoe meer het idee verbleekte dat ‘de mensen zelf en hun eigen organi-
saties’ de ontwikkeling van het maatschappelijke en culturele welzijn zouden dragen. 
Dat droeg niet bij aan draagvlak voor welzijnsbeleid en welzijnswerk in de rest van de 
maatschappij.

Democratisering
Welzijn, welzijnsplanning en welzijnswerk kwamen in de loop van de jaren 1970 ook 
op een andere manier onder vuur te liggen. In de maatschappelijke arena van de jaren 
1960 kwam een anti-autoritaire en anti-paternalistische stemming op. De alternatieve 
beweging van provo’s, kabouters en studenten uitte niet alleen kritiek op het (poli-
tieke) establishment, maar vestigde ook allerlei nieuwe praktijken. Parlementaire poli-
tiek, universiteiten en vakbonden zagen zich geconfronteerd met de roep om demo-
cratisering. De democratiseringsgolf hield niet stil voor de deuren van de instellingen. 
De oproep tot ‘interne’ democratisering – het openbreken van de bestaande ‘starre’ 
welzijnsinstellingen – ging gepaard met een pleidooi voor ‘externe’ democratisering 
van de maatschappij als geheel (Koenis 1993: 87). Pleitbezorgers van ‘sociale actie’ 
zagen het openbreken van bestaande machtsverhoudingen als voorwaarde om ‘ach-
terstelling’ en ‘vervreemding’ op te heffen. Waar persoonlijke ontplooiing en maat-
schappelijke integratie tot dan toe hand in hand waren gegaan (zie hoofdstuk 3), kwa-
men ze nu tegenover elkaar te staan. Gebrekkige ontplooiingskansen waren het gevolg 
van onrechtvaardige maatschappelijke verhoudingen. De beraadsgroep getuigde in de 
Knelpuntennota van soortgelijke opvattingen: 

‘Welzijnsbeleid mag niet blijven steken in aktiviteiten ter kompensatie van 
de fouten die in de ‘harde’ sektoren van de samenleving worden gemaakt’ 
(Beraadsgroep Knelpunten 1974: 8). 
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Sommige critici vonden dat de beraadsgroep de vinger op de zere plek legde, maar de 
‘harde sectoren’ uiteindelijk buiten beschouwing liet. Zo wees De Wal bijvoorbeeld op 
de miskenning van de centrale functie van arbeid:

‘Een belangrijke functie van het welzijnswerk – in iedere sector op specifieke 
wijze – is het ontpolitiseren van de demokratie: de problemen worden losge-
maakt van hun maatschappelijke oorzaken. Door individualisering, door 
kunstmatige scheiding van arbeidstijd en ‘vrije’ tijd, door de woonsituatie of het 
verkeer of de geluidshinder of de te grote klassen tot afzonderlijke probleemge-
bieden te maken’ (De Wal 1974: 451).

Door vooral ‘technische oplossingen’ aan te dragen, zoals formele wetgeving of andere 
subsidiesystemen, werkte de Knelpuntennota volgens De Wal de ‘ontpolitisering’ in de 
hand. 

Vergeleken met de voorgaande periode was de omkering van de verhouding tus-
sen individu en samenleving compleet: aan het realiseren van ontplooiing ging het 
veranderen van maatschappelijke structuren vooraf. Niet het aanpassen van het indi-
vidu aan de samenleving, maar het inrichten van maatschappelijke structuren met 
het oog op het vergroten van de individuele ‘autonomie’ moest de centrale opgave van 
welzijnswerk zijn (Te Poel 1997: 50; Duyvendak 1999; Tonkens 1999). Dit bleek echter 
ontvankelijk voor het verwijt van paternalisme: het streven burgers tot zelfstandigheid 
op te voeden, leidt onherroepelijk tot ondermijning van de status van de opvoeders 
zelf (De Haan & Duyvendak 2002: 101).

De ‘onttovering’ van welzijn
Het gelijktijdig optreden van de sturingsparadox en het paternalismeverwijt maakte 
het welzijnsbeleid buitengewoon kwetsbaar voor kritiek. ‘Welzijn’ ondervond geen 
problemen zolang er sprake was van economische voorspoed. Op dat moment ver-
drongen de politieke krachten zich die ‘welzijn’ tot brandpunt van de samenleving 
wilden uitroepen. De gevoeligheid voor kritiek kwam pas goed aan het licht toen de 
economische wind in de loop van de jaren 1970 uit een andere hoek ging waaien en de 
economische groei bijgevolg stagneerde. Vanaf dat moment verliep de ‘onttovering’ en 
de ‘ontmanteling’ van ‘welzijn’ even snel als de glorieuze intocht die het had beleefd. 
‘Welzijn’ bleek in de ogen van zowel insiders als outsiders niet aan de hooggestemde 
verwachtingen te voldoen – het werd van succesverhaal tot voorbeeld van de onwense-
lijke wildgroei van de overheid (ibidem: 108).
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De omkering van de verhouding tussen individu en samenleving en de nadruk op de 
verandering van maatschappelijke structuren was bepalend voor de ontwikkelingen 
in beleid en maatschappij in deze periode. De eruit volgende ‘politisering’ hield ook de 
praktijkarena in zijn greep. Doordat deze arena in het teken stond van de strijd over 
de doelen – Was maatschappijverandering de voornaamste opdracht of moest het pri-
maat liggen bij de beïnvloeding van het gedrag van individuen of groepen individuen? 
– leent deze zich bij uitstek om de veranderingen in de maatschappelijke en beleids-
arena te onderstrepen. 

Hoe pakte de strijd over de doelen uit voor de verschillende werksoorten? Aange-
zien het opbouwwerk hiervan de meest verscheurende werking ondervond, is deze het 
eerste aan bod. 

Opbouwwerk81

Het opbouwwerk kende in deze periode drie benaderingen die elk een eigen antwoord 
formuleerde op de vraag naar de verhouding tussen individu en samenleving: een 
sociaal-agogische, een maatschappijkritische en een pragmatische (Broekman 1998; 
Dozy 2008: 167-177).

De sociaal-agogische benadering behelsde de verdere uitwerking van het door Boer 
beschreven opbouwwerk als methodiek van community organization (zie hoofdstuk 
3), waarbij de opbouwwerker de ‘functionele’ of ‘territoriale’ community hielp bij het 
oplossen van problemen. De belangrijkste doelstelling was ‘fundamentele democrati-
sering’ van de samenleving door ‘het bevorderen van de participatie van de bevolking’ 
(Van Tienen & Zwanikken 1969: 33; Peper 1972: 93; Van den Hoven 2002; Dozy 2008: 
166). 

‘Bij het methodisch opbouwwerk gaat het om een vergelijkbare aanpak als in het 
social case- en social groupwork, maar nu is de cliënt een cliënt-systeem, een 
samenleving of een deel van de samenleving. (…) Het gaat er ook hier om in een 
vaak langademig proces van zelfherkenning van de problematiek bij het cliënt-
systeem, via een geleidelijk groeiende motivering het cliënt-systeem te begelei-
den tot eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid aan zijn problemen of 
gestelde doelstellingen’ (Van Tienen & Zwanikken 1969: 57).82

81 In hoofdstuk 3 is erop gewezen dat het ‘maatschappelijk opbouwwerk’ eind jaren zestig meer afstand nam tot 
het maatschappelijk werk. Het adjectief ‘maatschappelijk’ verdween op den duur; men volstond met ‘opbouw-
werk’ als aanduiding van de werksoort. 

82 De term ‘cliënt-systeem’ ontleenden Van Tienen en Zwanikken aan de zogenoemde planned change-theorie. De 
term was ‘geconstrueerd uit een samentrekking van het begrip “cliënt” zoals het vooral ingang heeft gevonden 
in de maatschappelijk werk-literatuur (als aanduiding voor mensen die geholpen moeten worden) en het begrip 
“sociaal systeem” uit de sociale wetenschappen, hetgeen aanduidt het totaal van de onderlinge samenhangende 
structurele en culturele elementen dat specifiek is voor een bepaalde groepering’ (Van Tienen & Zwanikken 

4.3 Praktijkarena: dominantie van doelen en structuren
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Bij het ‘methodisch opbouwwerk’ betrof het in de ogen van Van Tienen en Zwanikken 
een ‘non-directieve’ benadering83 die van de opbouwwerker een ‘democratische instel-
ling’ vroeg, die onder meer tot uiting kwam in:

‘(…) een groot geduld ten aanzien van wat het cliënt-systeem wil, een groot 
begrip voor zijn moeilijkheden en van zijn vaak langzame tempo om tot actie te 
komen, vernuftigheid in het vinden van aanknopingspunten om katalyserend 
en gidsend te kunnen optreden, deskundigheid ten aanzien van samenlevings-
processen en hulpbronnen binnen en buiten het cliënt-systeem, die gemobili-
seerd kunnen worden om het te helpen de groeiende behoeften zelf het hoofd te 
gaan bieden’ (ibidem 57).

Van Tienen en Zwanikken benadrukten bij het opbouwwerk als een sociaal-agogi-
sche methode – door hen beschouwd als een ‘specifieke wetenschappelijk gefundeerde 
methode’ – vooral de sociaal-psychologische aspecten. Groepen of ‘cliënt-systemen’ 
moesten op non-directieve wijze worden gebracht tot ‘zelfinzicht’, ‘zelfverantwoorde-
lijkheid’ en ‘zelfwerkzaamheid’, oftewel ‘gedragsverandering’ (Dozy 2008: 171).

In tegenstelling tot de sociaal-agogische benadering, richtten aanhangers van de 
maatschappijkritische benadering zich niet op gedragsverandering, maar op het wijzi-
gen van de als ‘ondemocratisch’ beschouwde maatschappelijke structuren. Een van de 
belangrijkste methoden hiervoor was ‘sociale actie’, ofwel het ondernemen van activi-
teiten die de bestaande maatschappelijke structuren en verhoudingen democratischer 
moesten maken. Een belangrijke inspiratiebron was S.D. (Saul) Alinsky, een Ame-
rikaanse ‘organisator tegen onrecht’, die zich door het oprichten van people’s orga-
nizations – zelforganisaties in arbeiderswijken – inzette voor de verbetering van de 
materiële leefomstandigheden van het armere deel van de bevolking. Alinsky werd in 
Nederland geïntroduceerd door docent aan de sociale academie en ‘activist’ P. (Piet) 
Reckman. Zijn in 1971 verschenen Naar een strategie en metodiek voor sociale aktie 
ademde de toon van radicale maatschappijverandering en omvatte een kleine zestig 
technieken voor sociale actie, waarbij de auteur het gebruik van geweld niet in alle 
gevallen uitsloot.84 Twee jaar later concludeerde de Nederlandse Bond voor sociaal-
cultureel Vormingswerk (NBV) dat sociale actie een bruikbare methode vormde voor 
het buurtwerk, mits werkers zich richtten op het oplossen van concrete, voor buurtbe-
woners herkenbare problemen. Hoe abstracter de doelen, hoe moeilijker buurtbewo-
ners te activeren waren (Hendriks 1973: 241-243).

1969: 64). Ze wilden ermee aangeven dat opbouwwerk zich niet zozeer op individuele personen richt maar op 
‘collectiviteiten’ en ‘sociale groeperingen’, waartoe ze ‘groepen’, ‘organisaties’ en ‘gemeenschappen’ rekenden.

83 Deze term ontleenden ze aan de psychotherapeutische hulpverlening van Carl Rogers (ibidem: 67).
84 Het boek mocht zich in een grote populariteit verheugen. Binnen een halfjaar verschenen er twee herdrukken. 

Het boek van Van Tienen en Zwanikken kreeg na een jaar een eerste herdruk (Dozy 2008: 172).
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De pragmatische benadering tenslotte kreeg in het opbouwwerk vooral voet aan de 
grond via de probleem-projectmethode (ppm) van A. (Arie) Besteman, stafmedewer-
ker van de Werkplaats Opbouwwerk Noord-Nederland (WONN). In de ppm wer-
den elementen uit de sociaal-agogische en de actiegerichte benadering gecombineerd 
(Broekman 1998 261-262; Dozy 2008: 173). Besteman stond een zakelijke aanpak voor 
teneinde concrete sociale problemen in een bepaald werkgebied op te lossen. Het pro-
jectmatige karakter van de methode behelsde het vaststellen van concrete doelen, een 
tijdpad en werkplannen waarin strategische keuzen, concrete taken en werkzaamhe-
den van het opbouwwerk waren uitgewerkt. Opbouwwerkinstellingen konden hier-
mee zowel de inzet en tijdsbesteding van opbouwwerkers als de resultaten van het 
werk zichtbaar maken. Alhoewel in deze benadering het beginsel van ‘non-directivi-
teit’ werd losgelaten, bleef het betrekken van (delen van) de bevolking die een bepaald 
probleem als bezwaarlijk ervoer(en) een essentieel onderdeel. 

Kader 4.2 Enkele feiten over het opbouwwerk
Dankzij de steun van het ministerie van CRM kon het opbouwwerk ook na 1965 blijven groeien, 
zoals blijkt uit de toename van subsidies (De Haan & Duyvendak 2002: 372). Zoals in hoofdstuk 
3 gememoreerd, bedroeg in 1971 het aantal instellingen 500 en het aantal beroepskrachten ruim 
2000.85 In de tweede helft van de jaren 1970 nam het aantal beroepskrachten af (Dozy 2008: 151).86 
De eerste door het ministerie van O&W erkende hbo-afstudeerrichting opbouwwerk startte in 
1966. In 1970 kwamen de eerste 33 afgestudeerden van de opleidingen. Van 1971 tot en met 1975 
verlieten ruim 150 afgestudeerden het hbo met een specialisatie opbouwwerk en van 1976 tot en 
met 1980 ruim 270 (ibidem: 151).
Door de oprichting van het Nederlands Instituut voor Maatschappelijke Opbouw (NIMO) – 
een onderzoeks-, documentatie- en voorlichtingscentrum voor opbouwwerk – in 1965 werden 
opbouwwerkers uitwisselingsmogelijkheden geboden. Zij konden via NIMO-publicaties, studie-
dagen en conferenties kennis opdoen van wat er op opbouwwerkgebied speelde. Ook de opleidin-
gen en de oprichting van vier regionale ‘Werkplaatsen Opbouwwerk’ voor Noord-, Oost-, West- en 
Zuid-Nederland droegen hiertoe bij.

Naast de verschillen tussen de drie benaderingen zijn er voor deze periode ook een 
aantal constanten aan te wijzen in de ontwikkeling van het opbouwwerk. Wat zich 
al vanaf de experimenten in de jaren 1950 als kern van opbouwwerk had ontwikkeld, 
zette door: het stimuleren van groepen mensen mee te denken en mee te werken aan 
de vormgeving van de eigen woon- en leefomgeving. Opbouwwerk ontwikkelde zich 

85 De bij de provinciale, regionale en stedelijke raden voor overleg en advies – ROA’s (zie noot 5) – werkzame 
beroepskrachten heetten geen opbouwwerkers, maar ‘opbouwconsulenten’ en ‘opbouwadviseurs’ (academici en 
hbo’ers met een aanvullende opleiding, bijvoorbeeld een Voortgezette Opleiding). Zij hielden zich slechts indi-
rect met de bevolking bezig. Ze bepaalden zich tot overleg voeren met instellingen die het plannen en organise-
ren van voorzieningen tot taak hadden. 

86 Evenals over de voorgaande periode zijn er over dit tijdperk weinig gegevens voorhanden aangaande het opbouw-
werk, en de beschikbare gegevens over verschillende jaartallen laten zich moeilijk vergelijken vanwege de wisse-
lende criteria bij de indeling van instellingen en beroepskrachten. De gegevens over 1971 zijn afkomstig van het 
ministerie van CRM en zijn samengesteld ten behoeve van de kabinetsformatie in 1971 (Peper 1972: 144).
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meer en meer tot territoriaal opbouwwerk (De Haan & Duyvendak 2002: 120; Dozy 
2008: 200). Daarmee sloot het ook nauw aan bij de stadsvernieuwing, die diep ingreep 
in het woon- en leefmilieu van velen. Het opbouwwerk vond aldus een niche in de 
fysieke en materiële aspecten van ‘wonen’ (ibidem: 166). Daarnaast richtte het zich 
op de immateriële aspecten van wonen: de onderlinge betrekkingen verbeteren en de 
zelfwerkzaamheid vergroten van de groepen uit de bevolking waarmee het werkte. Dit 
waren – naast bewoners van stadsvernieuwingswijken – bewoners van ‘achterstands-
wijken’ en ‘achterstandsgroeperingen’. Opbouwwerkers ondersteunden bewonersor-
ganisaties en werkten met specifieke groepen, zoals vrouwen, kinderen en ouderen. 
De doelstellingen waren abstract en de betreffende groepen bleken ‘niet altijd erg par-
ticipatiegezind’ (ibidem: 198).

De periode overziend, laten er zich de volgende gedeelde uitgangspunten formule-
ren: opbouwwerk streefde naar (fundamentele) democratisering door participatiebe-
vordering en het opheffen van achterstand (emancipatie). Concretisering leidde in de 
praktijk echter tot grote verschillen tussen vooral ‘gematigden’ en ‘radicalen’; ‘prag-
matici’ namen een tussenpositie in. Dientengevolge waren de beroepsculturele waar-
den pluriform, hetgeen de beroepsgroep geen helder gezicht gaf en het beeld versterkte 
‘dat opbouwwerk is wat een opbouwwerker doet’ (ibidem: 164). Bovendien kreeg het 
opbouwwerk er steeds meer taken bij, wat de afbakening van het domein er niet een-
voudiger op maakte. 

Vormingswerk
De drie stromingen uit de voorgaande periode – de personalistische, de maatschappij-
kritische en de pragmatische – bleven aanvankelijk het beeld van de volwassenenvor-
ming bepalen, al traden er belangrijke verschuivingen op.87 De invulling van de perso-
nalistische lijn werd socialer. De mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing namen 
gezien de maatschappelijke ontwikkeling toe, maar deze keuzemogelijkheden vroe-
gen ook om ‘verantwoordelijkheid’ en ‘sociale verbondenheid’. De maatschappijkriti-
sche lijn nam een radicaler gedaante aan. Conflicterende visies en belangen en de rol 
van macht daarbij, stonden in het middelpunt van de belangstelling. In het vormings-
werk vertaalde zich dat in meer aandacht voor ‘sociale actie’ en de verbinding tussen 
reflectie en handelen. In tegenstelling tot het opbouwwerk, raakte de pragmatische lijn 
binnen het vormingswerk in deze periode steeds meer op de achtergrond (Hajer 1981: 
138-140; Notten 1998: 51).   

De verhouding tussen de drie stromingen was in het vormingswerk minder con-
troversieel dan in het opbouwwerk. Dat kwam mede door een poging eind jaren zestig 
om de stromingen met elkaar te verzoenen. In opdracht van het pas opgerichte Neder-
lands Centrum voor Volksontwikkeling (NCVO) lanceerde een breed samengestelde 

87 De gegeven stromingen vertonen grote verwantschap met de drie onderscheiden benaderingen binnen het 
opbouwwerk.
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studiecommissie in 1969 de nota Functie en toekomst van het vormings- en ontwik-
kelingswerk met volwassenen in de Nederlandse samenleving.88 Het behelsde een 
poging om het vormings- en ontwikkelingswerk in het totale educatieve veld te posi-
tioneren, en was tevens bedoeld om een gemeenschappelijk uitgangspunt te schep-
pen voor de beleidsbeïnvloeding van de overheid. De nota brak met twee oriëntaties 
uit de voorafgaande periode. Inhoudelijk rekenden de samenstellers  af met de vrijwel 
exclusieve gerichtheid op de wereld van de vrije tijd. Vormingswerk moest zich mede 
nadrukkelijk richten op de problemen in de wereld van arbeid en politiek (Hajer 1981: 
167). Ook de overheersende aandacht voor de ‘dialogische uitwisseling van standpun-
ten in de sfeer van ontmoeting’ als kern van de volwassenenvorming kwam onder 
vuur te liggen (ibidem: 148). Het ‘integratiemodel’ werd ingeruild voor het ‘conflict-
model’. Volwassenenvorming moest op maatschappelijke verandering gerichte sociale 
actie niet schuwen en deel gaan uitmaken van bredere op humanisering gerichte soci-
ale en politieke bewegingen (ibidem: 145). Zo ontstond er onder andere een hausse in 
de belangstelling voor vakbondsvormingswerk en vormingswerk voor werkende jon-
geren (Jacobs 1988: 61).

De NCVO-nota sloot aan bij de gerichtheid op het proces van ‘fundamentele demo-
cratisering en humanisering’ (ibidem: 56) en vorming werd daarin gedefinieerd als:  

‘(…) een proces in de persoon waarbij deze komt tot een beter verstaan van zich-
zelf en zijn situatie, tot een kritische waardering daarvan en tot een bewuste en 
gerichte hantering van de mogelijkheden in zijn samenlevingssituatie’ (Functie 
en toekomst 1969: 7). 

Met de nadruk op de samenhang tussen persoonlijke en maatschappelijke vorming 
was de nota een echo van ‘het klassieke Verlichtingsideaal’ (Jansen 1994: 15). De con-
sensus waar het stuk aan bijdroeg, bood echter geen garantie voor het verwerven van 
externe legitimatie. Er was weliswaar eensgezindheid over de noodzaak tot maat-
schappelijke verandering, maar de zwaarte van de doelstellingen stond aansluiting bij 
‘de werkelijke beleving van de deelnemers’ in de weg.

Kader 4.3 Enkele feiten over het vormingswerk
De volwassenenvorming – zoals het vormingswerk tegen het einde van deze periode ook wel ging 
heten – toonde evenals het opbouwwerk een gestage groei. Het aantal volkshogescholen, volksuni-
versiteiten en creativiteitscentra nam verder toe. Het plaatselijke vormingswerk voor werkende jon-
geren en jongvolwassenen nam een hoge vlucht.
Het vormingswerk in internaatsverband kende eind jaren zestig een kleine 40 instellingen (een ver-
dubbeling ten opzichte van het eerste decennium na de oorlog) met in totaal zo’n 90.000 deelne-
mers per jaar (NCVO 1971: 67 e.v.). In 1969 kende Nederland 72 volksuniversiteiten (een groei van 

88 In het vervolg zal de titel in de verkorte vorm ‘Functie en toekomst 1969’ worden vermeld.

HOOFDSTUK 4 DE (DE)CONSTRUCTIE VAN EEN PROFESSIE (1965-1980)



 | 111

zo’n 10 procent vergeleken met het decennium ervoor); over het aantal deelnemers zijn geen gege-
vens voorhanden (ibidem: 18). Het ‘Vormingswerk werkende jongeren’ telde in 1968 zo’n 25.000 15- 
tot 17-jarigen (ibidem: 115). Voor het overige vormingswerk in plaatselijk of verenigingsverband 
ontbreekt het voor deze periode nagenoeg aan gegevens.89 

Van de via de Raad van Europa gepropageerde education permanente bleek wel een 
legitimerende werking uit te gaan. Ook dit concept hield de herinnering aan klas-
sieke vormingsidealen levend (Jansen 1994: 15), maar in een aantal opzichten bleek 
het aansprekender en inspirerender. ‘Permanente educatie’ kreeg vooral de invulling 
van ‘zelfeducatie’ van personen en groepen. Dat had meer ‘openheid naar deelnemers’ 
tot gevolg; er kwam meer oog voor hun motivatie en situatie. Tevens raakten deelne-
mers en vrijwilligers in de vorm van ‘zelforganisatie’ nadrukkelijker betrokken bij het 
beheer van educatieve voorzieningen (Hajer 1981: 163). 

Het beginsel van de ‘permanente educatie’ betekende in zekere zin ook een herori-
entatie van de volwassenenvorming op het onderwijs. Zo hield het tijdschrift Volksop-
voeding begin jaren zeventig twee conferenties over de verhouding tussen vormings-
werk en onderwijs, waarbij ‘educatie’ als het nieuwe koepelbegrip opdook.90 Onder-
wijs en vormingswerk golden als ‘complementaire en elkaar bepalende onderdelen van 
het educatieve systeem’ (ibidem: 168). Bovendien zou de volwassenenvorming door de 
verbinding met onderwijs en scholing een betere toegang hebben tot de ‘hardere’ sec-
toren van de maatschappij, zo was de inschatting (zie ook paragraaf 4.2). De opvatting 
dat educatie en vorming meer omvatte dan het werk van enkele specifieke werksoor-
ten en eerder beschouwd moest worden als een ‘dimensie’ in tal van maatschappelijke 
sectoren, vond steeds meer gehoor (ibidem: 169). 

De gerichtheid op onderwijs stond ondertussen haaks op de overheveling van de 
volwassenenvorming van het ministerie van OKW naar dat van CRM. ‘Welzijn’ stond 
in de ogen van velen binnen het vormingswerk op gespannen voet met het ‘cultuur-
politieke beginsel’ van permanente educatie: educatie als een ‘van overheidswege te 
garanderen grondrecht’, ook voor volwassenen (ibidem: 156). In de NCVO-nota werd 
het ‘cultuurpolitieke beginsel’ van permanente educatie beschreven als:

‘(…) een volledig samenhangende, geïntegreerde en flexibele structuur van 
voorzieningen (…) die aan elke mens gedurende zijn gehele leven de voor hem 
geschikte mogelijkheden moet bieden om overeenkomstig zijn aanleg zijn edu-
catieve, sociale en culturele behoeften te bevredigen en om zijn persoonlijkheid, 
mede door middel van zijn werk en zijn vrijetijdsbesteding, zowel voor zichzelf 

89 De gegevens zijn ontleend aan de Kaart van het vormings- en ontwikkelingswerk met volwassenen in Neder-
land, in 1971 samengesteld en uitgebracht door het NCVO. 

90 Vergeleken met de periode ervoor handelden de artikelen in Volksopvoeding (vanaf 1973 Vorming) in de jaren 
zeventig meer over ‘vorming en volwasseneneducatie’ en minder over sociaal-cultureel werk.

DE (DE)CONSTRUCTIE VAN EEN PROFESSIE (1965-1980)



112 | 

als ten bate van de gemeenschappen waarin hij leeft, te ontwikkelen’ (Functie en 
toekomst 1969: 68).

De vrees was dat via het ‘zachte’ welzijnswerk en de daarbinnen overheersende ori-
entatie op vrije tijd, de maatschappelijke erkenning van de volwassenenvorming nog 
lang op zich zou laten wachten. Midden jaren zeventig bleek het ‘regime’ van CRM 
echter geen beletsel om de relatie tussen volwassenenvorming en onderwijs verder 
te verkennen. Volwassenenvorming werd steeds algemener vervangen door de term 
volwasseneneducatie, waarmee men de ‘integratie van vorming, scholing en onder-
wijs’ voor volwassenen beoogde (Hajer 1981: 203). Het onderwijs aan volwassenen 
kende een sterke groei, vaak in de vorm van tweedekansonderwijs. Zo ontstonden bij-
voorbeeld projecten als Ouders op Herhaling, Moedermavo, Open School en educa-
tieve activiteiten op het gebied van ‘alfabetisering’, ‘prepensionering’, ‘minderheden’ 
en ‘primaire beroepseducatie’ (Jansen & Van den Berg 2000: 66; Houtepen 2004: 18). 
Met name het idee van de Open School – met een sterke gerichtheid op doelgroepen 
met ‘geringe opleidingskansen en een laag opleidingsniveau’ –  behelsde een ‘inhoude-
lijke en methodische vernieuwing’ (Hajer 1981: 177-178). De Open School trok vooral 
vrouwen die ‘de lagereschoolstof niet (meer) actief beheersten’. In de werkwijze van de 
Open School stond het ‘ervarend leren’ of ‘ervaringsleren’ centraal.91 

‘Ervaringsleren komt vooral aan de orde bij het thematisch werken. Dat zijn 
praat-werkuren over onderwerpen die men veelal zelf kiest. Soms komen hier-
bij ook wel vakken aan de orde, zoals Nederlands of rekenen, maar het inhou-
delijke onderwerp staat centraal. Als men zelf kiest, in een overleg binnen de 
basisgroep, dan is dat inderdaad een zoekproces’ (De Vries 1985: 55).   

Dat laatste sloeg op de opvatting van ervaringsleren als een vorm van ‘onderzoekend 
en ontdekkend leren’. 

‘Deelnemers stuiten al onderzoekend ook op de kennis, vaardigheden, waarden 
en talenten die zij binnen hun eigen leefwereld al ontwikkeld hebben, maar nog 
niet als zodanig herkenden en waardeerden’ (geciteerd in De Vries 1985: 55). 

Open School en de andere genoemde educatieve projecten en activiteiten waren de 
voorlopers van de ‘basiseducatie’ die in de loop van de jaren 1980 tot ontwikkeling zou 
komen (zie hoofdstuk 5).

Sociaal-cultureel werk
Na de Tweede Wereldoorlog bleef het club- en buurthuiswerk aanvankelijk vooral 
beperkt tot jeugdwerk. Mede onder invloed van het ministerie van MaWe veranderde 

91 Het ‘ervarend leren’ of ‘ervaringsleren’ komt in hoofdstuk 5 uitvoeriger aan bod.
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dat door de nadruk op het werken met gezinnen, en later ook door de bijdrage van het 
buurthuiswerk aan de opbouw van de lokale samenleving centraal te stellen. ‘Buurt-
huiswerk’ werd zo steeds vaker ‘buurtwerk’ (Nijenhuis 1987: 314). Tevens ontwikkelde 
zich begin jaren zeventig de roep meer aandacht te schenken aan ‘specifieke doelgroe-
pen’, zoals vrouwen, (buitenlandse) arbeiders, bejaarden en groepen kwetsbare jonge-
ren (Spierts 1994: 37; Metz 2011: 51).92 Het aantal ‘sub-werksoorten’ nam navenant toe. 
Het begrip ‘sociaal-cultureel werk’ ging in de loop van deze periode en de jaren 1980 
steeds meer fungeren als ‘verzamelterm’ van al deze werksoorten. Onderdeel daarvan 
vormde het ‘sociaal-cultureel jeugdwerk’, dat op zijn beurt weer uiteenviel in kinder-
werk, tienerwerk en jongerenwerk (Hazekamp et al. 1994: 35 e.v.). 

Kader 4.4 Enkele feiten over het sociaal-cultureel werk
De groei van het club- en buurthuiswerk zette ook na 1965 door. Zo groeide het aantal instellingen 
van 543 in 1965 naar 603 in 1969. Na 1970 nam de overheidssteun nog meer toe; de subsidieregelin-
gen voor sociaal-cultureel werk werden ruimer. Het aandeel subsidie liep op tot 100 procent, ter-
wijl het aantal instellingen voor uitvoerend werk in 1978 zo’n 1000 bedroeg (Nijenhuis 1987: 228; 
Stevense 1987: 51).93 
Door de toegenomen eisen aan de deskundige begeleiding van het werk, nam ook het percen-
tage beroepskrachten toe dat voor het jeugdwerk was opgeleid. In 1970, zo bleek uit een toenma-
lig onderzoek naar de beroepspraktijk van jeugdwerkers, had een derde van de jeugdwerkers in de 
club- en buurthuizen een specifieke opleiding gevolgd voor het jeugdwerk, zoals een jeugdleiders-
opleiding of een studierichting cultureel werk aan een sociale academie. Eveneens een derde had 
een verwante opleiding doorlopen, bijvoorbeeld een cursus kinderbescherming (De Haas 1971: 28).

De onderscheiden benaderingen binnen het opbouwwerk en het vormingswerk speel-
den in het sociaal-cultureel werk een minder prominente rol. Een pragmatische oriën-
tatie had hier in zekere zin de overhand (zie ook bij ‘Theorie- en methodiekontwikke-
ling’). Toch liet de tijdgeest ook het sociaal-cultureel werk niet onberoerd, zoals vooral 
uit de ontwikkeling van het jeugdwerk blijkt.

Deze werksoort evolueerde in deze periode tot ‘open jongerenwerk’, mede onder 
invloed van het in hoofdstuk 3 genoemde COWER-rapport, dat een pleidooi bevatte 
om de ‘leefruimte en leefwijze van de jeugd, individueel en in groepen’ serieus te 
nemen (geciteerd in Van der Zande 1990: 39). De bevindingen van de COWER-com-
missie vonden breed weerklank, getuige bijvoorbeeld de opmerking van minister 
Klompé van CRM in haar Memorie van Toelichting bij de begroting in 1969 dat er:

‘(…) een beweging (is) te constateren waarin jeugd zich met een eigen vorm van 
creativiteit wenst te presenteren en zich daarbij zelfs ostentatief distantieert van 

92 Deze roep was ook te horen in het opbouwwerk en het vormingswerk (Dozy 2008: 197; Hajer 1981: 160).
93 Het aantal beroepskrachten groeide navenant, alhoewel hierover geen exacte gegevens beschikbaar zijn. Naar 

schatting waren er eind jaren zestig enkele duizenden beroepskrachten werkzaam in het club- en buurthuis-
werk (Michielse 1977: 223; Jacobs 1988: 62).
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de huidige maatschappij. (…) Er is een toenemende behoefte aan medezeggen-
schap enerzijds en verlangen naar eigen belevingsruimte anderzijds’ (geciteerd 
in Van der Zande & Gerritsen 1987: 99).

De samenstellers van het COWER-rapport stelden voor om een ‘jeugdservice’ op te 
zetten, gestoeld op een professionele, maar vrijblijvend te benutten dienstverlening 
aan jongeren (Van der Zande & Gerritsen 1987: 98-99; Te Poel 1997: 43-44). Jongeren-
werkers – de nieuwe benaming voor ‘jeugdleiders’ – dienden de ‘autonomie’ van jon-
geren te respecteren en zich te beperken tot voorwaarden scheppen voor de ontmoe-
ting van jongeren onderling (Van der Zande 1990: 45). In ‘pedagogische beïnvloeding’ 
zag de COWER-commissie geen brood meer (ibidem: 39). Jongerenwerkers konden 
zich maar beter op de achtergrond houden.

De doelstellingen van het jongerenwerk verschoven van ‘integratie van de massa-
jeugd’ naar ‘service-verlening’ aan de jeugdcultuur en ‘emancipatie’ van de jeugd. Aan-
vankelijk lag het accent bij de invulling hiervan op ‘zelfontplooiing’ (Te Poel 1997: 46). 
Onder invloed van de idealen van de verschillende emancipatiebewegingen namen de 
ambities toe. Zowel in het jeugdwerk binnen de club- en buurthuizen als in een deel 
van de stedelijke open jongerencentra verschoof de doelstelling van de begeleiding en 
vorming van de jeugd ‘in haar eigen tijd’ naar ‘de bevordering van emancipatie van de 
betrokken jeugdcategorieën in breder verband’ (geciteerd in Koenis 1993: 85).

Met de opkomst van de ‘tegenculturele jeugdbewegingen’ (Te Poel 1997: 44) in de 
tweede helft van de jaren 1960 brak er een nieuwe fase aan in het open jongerenwerk. 
De verschillende opvattingen over het jongerenwerk leidden uiteindelijk tot allerlei 
soorten open jongerencentra met uiteenlopende werkwijzen. In de grote en middel-
grote steden werden semi-commerciële jeugdcentra geopend – zoals Paradiso en Fan-
tasio (later De Kosmos) in Amsterdam en De Kargadoor in Utrecht – waar jongeren 
de gelegenheid kregen hun eigen (sub)culturen vorm te geven. Een deel van de jonge-
renwerkers wilde werken vanuit (nieuwe) vormingsidealen en educatieve elementen in 
het werk inbrengen. Vertegenwoordigers van de nieuwe ‘subculturele’ richting zagen 
het jongerenwerk daarentegen eerder als plaats voor ‘pretentieloze ontmoetingen’. In 
de praktijk kwam dit neer op het organiseren van massale popfestivals en popcon-
certen, terwijl een aantal centra zich in navolging van de Amerikaanse underground-
beweging op meditatieve en spirituele activiteiten stortte. Tevens ontstond een meer 
maatschappijkritische variant, die qua werkwijze aansluiting zocht bij methodieken 
van sociale actie en (maatschappijkritisch) vormingswerk (ibidem: 44). 

Jongerenwerkers ondersteunden jongeren bij het verwerven van medezeggenschap 
in scholen, bedrijven en binnen het jongerenwerk zelf. Methodische concepten over 
hoe pedagogisch-politiek te handelen bleken nauwelijks uitgewerkt. Evenals bij het 
opbouwwerk en het vormingswerk was de kloof tussen het abstracte denken en de 
praktijk van alledag moeilijk overbrugbaar (Hazekamp et al. 1994: 25). Dat gold nog 
sterker voor het clubhuiswerk in de buurten, dat veel van de experimenterende werk-
wijzen van het open jongerenwerk overnam:
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‘De aanpak wordt subcultureler en politieker. Dit wordt niet in het minst in de 
hand gewerkt door de nieuwe jongerenwerkers die net van de sociale academie 
afgekomen zijn. Het gevolg is dat er een cultuurkloof ontstaat tussen het aan-
bod van het clubhuis en de verwachtingen en wensen van de jeugd uit de buurt. 
De vernieuwingen in de jeugdcultuur worden niet gedragen door de jeugd uit 
de arbeidersbuurten. Velen van hen laten zich in de grote steden luidruchtig en 
agressief horen’ (ibidem: 25).

In tegenstelling tot de jaren 1950 – waarin de bezorgdheid om de ‘massajeugd’ de aan-
zet vormde voor uiteenlopende beleidsinspanningen – maakte zowel beleid als prak-
tijk in de tweede helft van de jaren 1960 geen onderscheid tussen groepen jongeren 
(Van der Zande & Gerritsen 1987: 98). Het op ‘autonomie’ en ‘emancipatie’ gerichte 
open jongerenwerk sprak vooral de jongeren uit de midden- en hogere lagen van de 
samenleving aan. Veel jongeren uit de arbeidersbuurten voelden zich niet langer thuis 
in het jongerenwerk dan wel waren niet meer welkom. Begin jaren zeventig ontston-
den ‘nieuwe werkvormen’, zoals streetcornerwork, ‘ambulant jongerenwerk’ en ‘rand-
groepjongerenwerk’, die zich het lot van deze jongeren aantrokken (Hazekamp et al. 
1994: 26). 

Theorie- en methodiekontwikkeling
De ontwikkeling van opbouwwerk, vormingswerk en sociaal-cultureel werk in deze 
periode kende veel overeenkomsten. De nadruk lag op discussies over het beleid, de 
uitbreiding en het functioneren van publieke voorzieningen, waarbij het vooral ging 
om de doelstellingen, doelgroepen en structurele vormgeving ervan (Hajer 1981: 138). 
Welke gevolgen had dit voor het praktische handelen van de beroepskrachten? 

Alhoewel dat in de debatten veel minder aan bod kwam, was er wel aandacht voor 
professionaliteit, vakmanschap en ambachtelijkheid, evenals in de vorige periode toe-
gespitst op methoden als social group work en community organization. Een beschrij-
ving van laatstgenoemde boden A.J.M. (Louis) van Tienen en W.A.C. (Wim) Zwanik-
ken in 1969. Met hun boek Opbouwwerk als een sociaal-agogische methode borduur-
den ze voort op Boer’s Maatschappelijk opbouwwerk uit 1960. Van Tienen en Zwa-
nikken bewogen zich nadrukkelijk tussen beleidsarena en praktijkarena. Van Tienen 
was actief geweest in het sociaal-cultureel werk en het opbouwwerk in Rotterdam. Ten 
tijde van het verschijnen van het boek was hij een van de topambtenaren bij CRM. 
In 1974 trad hij aan als de eerste directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP). Zwanikken had in de Verenigde Staten studie gemaakt van de opleiding voor 
opbouwwerkers en werkte lange tijd als docent aan de Sociale Academie in Sittard. 
Toen Opbouwwerk als een sociaal-agogische methode werd gelanceerd, was hij direc-
teur van het NIMO.94 De auteurs wilden met hun boek ‘de bestaande leemte in theo-

94 Het SCP zou het verwijt krijgen dat het onvoldoende aandacht aan opbouwwerk besteedde. Uit overlevering is 
gebleken dat er een (stilzwijgende) afspraak bestond tussen SCP en NIMO dat onderzoek over opbouwwerk aan 
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rievorming in Nederland’ voor het opbouwwerk opvullen en het ‘professionele karak-
ter’ van de werkwijze van de opbouwwerker demonstreren. 

Kader 4.5 Opbouwwerk als een sociaal-agogische methode
Opbouwwerk definieerden Van Tienen en Zwanikken als ‘een specifieke sociaal-agogische methode 
om de bevolking te activeren op democratische wijze tot zelfwerkzaamheid te komen’. Behalve 
‘zelfwerkzaamheid’ golden ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘betrokkenheid’ daarbij als centrale 
waarden. Bij hun beschrijving van opbouwwerk als methode, presenteerden ze achtereenvolgens 
enkele ‘essentiële elementen’ van de methode en gingen ze in op ‘instrumenten’, ‘technieken’ en 
‘strategieën’ van de opbouwwerker. 
Als essentiële elementen van de methode onderscheidden ze ‘cliënt-systeem’, ‘rol van de werker’ 
en ‘principes’. Als ‘cliënt-systeem’ beschouwden Van Tienen en Zwanikken zowel ‘collectiviteiten’ 
als ‘sociale categorieën’. Bij de ‘rol’ van de opbouwwerker lag de nadruk op ‘het op non-directieve 
wijze verlenen van hulp aan een cliënt-systeem om zichzelf te helpen’. Die ‘rol’ kon in het gedrang 
komen door ‘verkeerde’ rolverwachtingen bij opdrachtgever of ‘cliënt-systeem’. Om conflicten te 
voorkomen was het volgens Van Tienen en Zwanikken cruciaal om vanaf het begin openheid over 
die ‘rol’ te betrachten. Een belangrijk ‘principe’ was het aanvaarden van de waarden van het ‘cli-
ënt-systeem’, zonder dat men deze zelf behoefde te onderschrijven. Dit was noodzakelijk om ver-
trouwen te winnen en met enige kans op succes het ‘cliënt-systeem’ te beïnvloeden. Een tweede 
principe betrof het meer begeleidende dan leidende karakter van het opbouwwerk (zie hoofdstuk 
3). De opbouwwerker was vooral ‘katalysator’, ‘gids’ en ‘therapeut’ die het ‘cliënt-systeem’ op gang 
hielp en in voorkomende gevallen liet zien welke ‘machtsstructuren’, ‘remmingen’ en ‘gevoelens 
van machteloosheid’ de eigen werkzaamheid tegenhielden. 
‘Intergroepswerk’ en ‘zelfonderzoek’ waren volgens Van Tienen en Zwanikken de kenmerkende 
‘instrumenten’ van het opbouwwerk. Bij ‘intergroepswerk’ was het streven representanten van 
de bevolking te betrekken bij het vormgeven van de samenleving. Bij ‘zelfonderzoek’ trachtte de 
opbouwwerker of opbouwadviseur de bevolking te betrekken bij ‘sociaal onderzoek’. Hij of zij 
adviseerde overheden en instellingen inzake de onder de bevolking levende behoeften en infor-
meerde tevens de bevolking over beleidsplannen.
De voornaamste ‘technieken’ betroffen ‘verkenning en diagnose’, ‘sociale motivering en stimule-
ring’, ‘programmering en organisatie’ en ‘evaluatie’.
Bij ‘strategieën’ ging het om de werkzaamheid van de opbouwwerker op de lange termijn. Daarbij 
gold: rekening houden met de verwachtingen van de ‘cliënt-systemen’, de opdrachtgever, de subsi-
diërende overheid en de samenleving als zodanig. Het interpreteren van deze verwachtingen kon 
bijvoorbeeld een rol spelen bij de keuze voor een strategie gericht op actie of een meer non-direc-
tieve benadering. Een flexibele opstelling van de opbouwwerker gold daarbij als voorwaarde, al 
bleef het stimuleren van ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘zelfwerkzaamheid’ in alle gevallen de 
voornaamste leidraad. 
In alle projecten van opbouwwerk moesten de vragen waaraan men werkte (‘de indicaties’), met 
wie men werkte (‘de participanten’) en hoe men werkte (‘de instrumenten’) fasegewijs als ‘profes-
sionele elementen’ zijn verdisconteerd.

laatstgenoemde voorbehouden was (De Haan & Duyvendak 2002). Gezien de relatie tussen de beide directeuren 
als ‘co-auteurs’, hoeft dat niet te verbazen. 
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De systematische wijze waarop Van Tienen en Zwanikken de methode van het 
opbouwwerk beschreven, was nieuw voor de Nederlandse situatie. Met name bij het 
aanwenden van technieken onderstreepten de auteurs het belang van wetenschappe-
lijke onderbouwing: 

‘Naarmate men meer methodisch te werk gaat zal men meer nadruk leggen 
op een verantwoorde schatting van de moeilijkheden en mogelijkheden van 
de situatie. Sociaal-wetenschappelijke inzichten en een zekere ervaring met 
onderzoekswerk zijn daarbij belangrijk. Belangrijk ook is een zekere natuurlijke 
bekwaamheid in feiten vergaren en het onderkennen van samenhangen, waar-
bij naast een grote mate van nuchterheid toch ook een zekere mate van verbeel-
dingskracht en invoelingsvermogen een rol spelen. Logisch denken en intuïtie 
zijn beide onontbeerlijk omdat men zowel met verstandelijke als met emotio-
nele krachten en processen te doen krijgt’ (Van Tienen & Zwanikken 1969: 78).

Behalve deze combinatie van ‘logisch denken en intuïtie’ – een typerende aandui-
ding voor professionaliteit, vakmanschap en ambachtelijkheid van het opbouwwerk 
– valt ook de vasthoudendheid op waarmee Van Tienen en Zwanikken ‘eigen ver-
antwoordelijkheid’ en ‘zelfwerkzaamheid’ tot inzet maakten van de methode van het 
opbouwwerk:

‘Een methode – “een weg ergens heen” – moet gericht zijn. Wij vinden die 
gerichtheid in de activering van eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaam-
heid. Die verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid kunnen op praktische 
concrete (sub)doelen worden gericht. Essentieel is dat de vrijheid van het cliënt-
systeem, noch in de keuze van deze (sub)doelen, noch in die van de middelen, 
wordt gehinderd in zijn eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid, maar 
juist wordt gestimuleerd’ (ibidem: 68).

In een bespreking in Volksopvoeding betoonde Hajer (1971: 205) zijn instemming met 
de bijdrage van Van Tienen en Zwanikken. Hij was echter ook van mening dat de 
auteurs te zeer in de ban bleven van de Amerikaanse oorsprong van het opbouwwerk. 
De relatie van het opbouwwerk met het ‘bestuurlijke en politieke proces’ kwam naar 
zijn idee te weinig aan bod, zeker gezien de beoogde ondersteuning van het ‘democra-
tiseringsproces in de samenleving’ door het opbouwwerk. ‘Macro-processen op lange 
termijn’ legden het daardoor af tegen ‘micro-problemen op korte termijn’.

Er was dus wel aandacht voor specifieke methoden, maar reikwijdte, nut en nood-
zaak ervan stonden voortdurend ter discussie. Bij het social group work was een com-
plicerende factor – hoofdstuk 3 indachtig – dat het vele terreinen kon bestrijken. Dat 
het terrein van toepassing doorslaggevend was bij het aanwenden van de methode, 
maakte het lastig deze te beschrijven (Dibbits 1969: 88-90). Ook de ‘verwetenschap-
pelijking’ van de werkwijzen in het welzijnswerk was onderwerp van kritiek. De 
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ontwikkeling van methoden en technieken – social group work, social casework, com-
munity organization – zou belangrijker zijn geworden dan de reflectie op de vraag 
naar toepassing en gebruik ervan. Ook de neutrale opstelling van de professional in 
maatschappelijke controverses gold als een fictie (Koenis 1993: 88). Het werk zou daar-
door te zeer op aanpassing zijn gericht en fungeren als ‘stilzwijgende handhaver van 
de status-quo’ (geciteerd in ibidem: 88). 

In de andragologie kwam deze controverse onder andere aan het licht bij de pole-
miek tussen Ten Have en Nijk. De theoloog en andragoloog A.J. (Arjo) Nijk volgde 
Ten Have in 1971 op als hoogleraar theoretische andragologie aan de Universiteit van 
Amsterdam.95

Kader 4.6 Andragologie
Ten Have’s pogingen om de ‘grondslagen voor sociale paedagogiek’ uit te werken (zie hoofdstuk 3) 
brachten hem er onder andere toe een naamswijziging voor te stellen. Hij wees erop dat wanneer 
het werk zich ook op volwassenen richt, men deze activiteiten ‘tamelijk onnadenkend’ als sociale 
ped-agogie bestempelt (immers Gr. pais, paidos = kind). Ten Have pleitte dan ook voor een onder-
scheid tussen sociale pedagogiek en sociale andragogie (naar aanleiding van Gr. anèr, andros = vol-
wassene). Later verdween het accent op het ‘sociale’ uit zijn omschrijvingen96 en gebruikte hij de 
termen ‘pedagogiek’ en ‘andragogie’ om het onderscheid tussen de agogische arbeid ten behoeve 
van kinderen en volwassenen aan te geven (Van Gent 1998: 70). De wetenschap die het werk met 
volwassenen tot object van studie heeft, noemde hij ‘andragologie’.
De inspanningen van Ten Have vonden gehoor bij de curatoren van de Universiteit van Amster-
dam, die in 1966 besloten om naast de bestaande studie der pedagogische wetenschappen, de studie 
der andragogische wetenschappen een zelfstandige plaats te geven. In datzelfde jaar arriveerde de 
eerste lichting studenten andragologie in het nieuwe Instituut voor de Wetenschap der Andrago-
gie (IWA). De leeropdracht van Ten Have was inmiddels gewijzigd in ‘wetenschap der andragogie’. 
Ten Have gaf zijn leeropdracht invulling door een ‘wetenschap van het (niet therapeutische) wel-
zijnswerk en welzijnsbeleid van de grond te helpen en om te zorgen dat er doctorandi komen die 
zo goed als thans mogelijk is zijn voorbereid om deze wetenschap verder uit te bouwen èn om het 
praktisch-agogische werk wetenschappelijke steun te geven’ (Ten Have 1968/1986: 153). Korte tijd 
later volgde de landelijke erkenning van de studierichting der andragogische wetenschappen via de 
opname in het Academisch Statuut. 
De Nota van Toelichting bij het Koninklijk Besluit van november 1970 wees op de rol van de 
beroepsopleidingen, die ‘met steeds meer klem naar voren (hebben) gebracht, dat ze voor hun 
arbeid de steun behoeven van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek’ (geciteerd in Van Gent 
1991: 60).97 In de Nota van Toelichting kwam tevens expliciet de verbinding met de praktijkvel-
den van het welzijnswerk aan de orde. Als specifieke onderdelen daarvan golden ‘de sociale hulp-
verlening aan volwassenen’, ‘de sociale en culturele begeleiding van volwassenen in het kader van 
het opbouwwerk’, ‘de sociale begeleiding van volwassenen in arbeidssituaties’ en ‘de sociale en 

95 Vier jaar later zou Nijk het veld ruimen om een vergelijkbare reden als Ten Have: interne strubbelingen en twis-
ten op het Instituut voor de Wetenschap der Andragogie (IWA).

96 Dat liet in ieder geval de ruimte open om naast een ‘sociale agogie’ ook een ‘culturele agogie’ te onderscheiden 
(zie hoofdstuk 3).

97 Daarmee vond de cri du coeur van De Jongh uit 1964 (zie hoofdstuk 3) alsnog gehoor. 
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culturele vorming van volwassenen’. De ‘echte’ sociale pedagogiek, met arbeidsterreinen als kin-
derbescherming en jongerenwerk, vond onderdak bij de studie der pedagogische wetenschappen 
(ibidem). In de periode vlak voor en na het verschijnen van het Academisch Statuut ontstonden er 
in Nederland behalve aan de Universiteit van Amsterdam ook nieuwe studierichtingen of afstu-
deerrichtingen andragologie aan de universiteiten van Groningen, Leiden, Nijmegen, Utrecht en 
Amsterdam (Vrije Universiteit). 

De polemiek tussen Ten Have en Nijk spitste zich toe op een ‘systeemtheoretische’ 
benadering van andragogische problemen. Ten Have wees zo’n benadering af. De con-
text waarin andragogen mensen benaderden mocht dan verschillend zijn, het ging 
om het beïnvloeden van mensen en niet om het veranderen van structuren.98 Nijk zag 
dat anders en zocht de ‘gestalte’ van de andragogie wel degelijk in een wisselwerking 
met ‘wat zich in de samenleving aan daadwerkelijke strijd en bevrijding manifesteert’ 
(Nijk 1975: 190; Baart 1983: 75). 

Ook buiten de andragologie ontspon zich een fel debat tussen ‘radicalen’ die de maat-
schappelijke structuren ‘daadwerkelijk’ wilden veranderen en ‘gematigden’99 die ble-
ven geloven in de mogelijkheden om de bestaande structuren om te zetten in ‘open’ 
structuren (Hajer 1981: 140).

De ‘radicalen’ plaatsten tegenover de, in hun ogen op aanpassing gerichte, indi-
viduele benadering een structurele benadering. Tegenover het werken vanuit een 
samenwerkingsmodel stelden ze het werken vanuit een conflictmodel, dat het belang 
van ‘het creatieve conflict’ voor maatschappelijke verandering onderstreepte. Waar 
welzijnswerk tot medio jaren zestig werd beschouwd als een activiteit waarbij ‘maat-
schappelijke integratie’ en ‘autonomie’ hand in hand gingen, kwamen beide functies 
in het conflictdenken tegenover elkaar te staan. Het realiseren van autonomie ver-
eiste eerst verandering van maatschappelijke structuren (Te Poel 1997: 48; Duyvendak 
1999: 53-54). 

De ‘gematigden’ keerden zich tegen de beschuldiging dat ze louter op aanpassing 
uit waren. Van Tienen trachtte de beschuldiging te weerleggen voor het opbouwwerk: 

‘Het is waanzin te beweren dat opbouwwerk in principe vanuit een aanpassings-
mentaliteit gebeurt en sociale actie niet, dat opbouwwerk de bestaande normen 
aanvaardt, dat het berusting predikt en de dynamiek doodt en sociale actie 
niet. (…) Dat opbouwwerk een non-directieve methode is, betekent niet dat de 
opbouwwerker helemaal passief is en waardevrij handelt. Hij werkt zich lam, hij 
hanteert bewust de waarden van activering tot zelfwerkzaamheid, maatschap-
pij-verbetering etc…, alleen, wanneer het over de richting van verandering gaat 

98 Overigens rekende Ten Have (1962a: 18) aanvankelijk ook het ‘maatschappelijke en culturele veld’ tot studieob-
ject van de andragologie, maar dat liet hij later vallen.

99 Ook wel aangeduid als ‘gevestigden’ (Koenis 1993: 92) of ‘reformisten’ (Hajer 1981: 140).
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treedt de opbouwwerker terug en laat hij het cliënt-systeem kiezen, uit een reeks 
alternatieven waar hij het systeem zelf bewust van gemaakt heeft’ (geciteerd in 
Dozy 2008: 156-157).

Van Tienen (evenals Zwanikken) beschouwde sociale actie als een zinvolle aanvul-
ling op het methodisch repertoire van opbouwwerkers; hij keerde zich vooral tegen 
de ideologische noties en het ongeduld die ermee gepaard gingen. Het veranderen van 
taaie maatschappelijke structuren vereiste een heel wat langere adem dan waarover de 
meeste actievoerders beschikten. De opstelling van de ‘radicalen’ doorkruiste het stre-
ven naar professionalisering van Van Tienen c.s., wier streven weinig weerklank vond 
aangezien ze te zeer de ‘oude beroepselite’ representeerden (Dozy 2008: 199). De jon-
gere garde had geen boodschap aan hun opvattingen over maatschappelijke verande-
ringen: wetenschappelijk gefundeerd en langs lijnen der geleidelijkheid, in plaats van 
door middel van protest (ibidem: 157).

Sociale actie transformeerde in deze periode van een methode in een mentaliteit. In de 
aanvankelijke definitie ervan lag de nadruk op het methodische aspect: 

‘(…) het planmatig en methodisch onderbouwd beïnvloeden van machtsstruc-
turen met het doel grotere mogelijkheden te scheppen voor gedepriveerde groe-
pen door middel van wijzigingen in de bestaande machtsverhoudingen en/of in 
het sociale beleid van de overheid’ (Koenis 1993: 88). 

In de loop van de jaren 1970 gold sociale actie meer als vehikel voor maatschappij- en 
professiekritiek. De maatschappijkritiek had een algemeen karakter. Van een vertaling 
van abstracte doelen in inhoudelijke en programmatische voorstellen was nauwelijks 
sprake. Het werk vond weliswaar aansluiting bij sociale en politieke bewegingen, maar 
wist nauwelijks draagvlak te creëren onder de bevolking. Het bleef in dit opzicht toch 
een min of meer ‘geseculariseerd domineesland’ (Hajer 1981: 145). 

Wat betekende dit ondertussen voor de beroepskrachten in de praktijk? Bleef er 
in de strijd tussen ‘radicalen’ en ‘gematigden’ nog ruimte voor praktisch handelen? In 
hoeverre moesten professionaliteit en vakmanschap het onderspit delven? Deze vra-
gen laten zich beantwoorden door twee beroepskrachten uitgebreider aan het woord 
te laten. Personen speelden als ‘symbolische en normatieve modellen’ (Noordegraaf et 
al. 2011: 33) in deze periode een belangrijke rol. Twee van hen fungeerden als ‘publieke 
voorbeelden’: A. (Ad) Vester werkte van 1968 tot 1973 als ‘agogisch werker’ in het 
buurthuis van een oude arbeiderswijk in Haarlem; P. (Piet) Willems was tussen 1965 
en 1989 actief in Den Bosch, aanvankelijk als groepswerker en teamleider, vanaf 1972 
als opbouwwerker.

Ad Vester was opgeleid als filosoof, theoloog en sociaal-cultureel werker. In 1974 stelde 
hij zijn ervaringen op schrift in De agogische werker in het klub- en buurthuis. Hoe 
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metodisch te werken vanuit een eigen mensvisie. Vester wilde naar eigen zeggen laten 
zien hoe je in de ‘microsituatie’ van de buurt en het buurthuis kon werken aan ‘funda-
mentele democratisering’:

‘Door samen bezig te zijn en door samen na te denken over de gezamenlijke 
activiteiten, werken mensen aan hun ontplooiing en aan vernieuwing in hun 
kontekst. Ik vind, dat we op het kleine buurtniveau mee moeten werken aan 
humanisering van de samenleving, maar dat we niet de pretentie moeten heb-
ben dat bewoners totale strukturen kunnen veranderen’ (Vester 1974: 60).

‘Fundamentele democratisering’ hield voor Vester in dat mensen de gelegenheid kre-
gen in hun situatie ‘eigen verantwoordelijkheid’ te nemen. Als ze daartoe niet in staat 
waren, moest de beroepskracht hen ‘helpen met en uitnodigen tot het (terug)nemen 
van de eigen verantwoordelijkheid’ (ibidem: 10). Vester sloot aan bij de radicale maat-
schappijkritiek. Om hieraan in de praktijk uitdrukking te geven, probeerde hij dat te 
combineren met de ‘eigen verantwoordelijkheid’ waar de gematigden op hamerden.

Voor de vraag wat een en ander voor de ‘werker’ betekende, ging Vester onder 
andere te rade bij de theorie van het groepswerk, waaraan hij de notie van ‘metodische 
terughoudendheid’ ontleende: 

‘Metodische terughoudendheid is iets anders dan een “laissez faire”-houding, 
waarbij iedereen maar moet zien wat er gebeurt. De vaardigheid bestaat hierin, 
dat de werker op het juiste moment aanvoelt, wanneer hij aktief moet ingrijpen 
en wanneer hij de deelnemers ruimte en kansen moet laten. Door metodische 
terughoudendheid ontstaat ruimte. Dat betekent, dat er ook iets fout kan gaan. 
Dat is tevens het risico dat de werker neemt’ (ibidem: 70).

‘Metodische terughoudendheid’ geeft wellicht weinig richting aan het praktische han-
delen, gezien de nadruk op een door oefening en ervaring ingeslepen beroepshouding, 
op de timing van de beroepskracht, die ‘op het juiste moment aanvoelt’ of hij wel of 
niet moet ingrijpen. De consequentie van deze manier van werken was dat de beroeps-
krachten moesten aansluiten bij ‘dichtbij liggende’ behoeften en belangen van deelne-
mers, dat deelnemers het tempo bepaalden, dat concrete ervaring bepalend was voor 
de volgende stap, dat je als ‘werker’ wel invloed had maar ook steeds verantwoording 
moest afleggen aan de deelnemers.

‘Het gaat niet om de aard van de activiteiten. Als mensen recreatie willen – 
of wat dan ook – dan moet die er komen. Maar de mensen moeten het zelf 
doen. Zelf denken, zelf praten, zelf beslissen bij zaken waarbij ze zelf betrokken 
zijn. Wij als werkers moeten de mensen daarbij helpen. En als mensen werk-
zaam worden, dan moeten ze leren plannen maken, zaken bekijken en afwegen, 
problemen oplossen, beslissingen nemen. Mensen doen dan ervaringen op in 
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gesprekken, in vergaderen, in organiseren’ (ibidem: 111).

Vester had kritiek op het bestaande club- en buurthuiswerk en experimenteerde van 
daaruit met andere uitgangspunten en een andere grondhouding. Dat deed hij zonder 
zich te bekennen tot ‘radicalen’ of ‘gematigden’.100 

De boerenzoon Piet Willems101 kende in zijn jonge jaren een bewogen beroepsleven. 
Zo was hij onder andere actief als grondwerker, glasmenger en verkoper van stof-
zuigers en gordijnstoffen. Hij werkte voor de vakbond, deed vrijwilligerswerk en zat 
gedurende vier jaar voor de KVP in de gemeenteraad van Veldhoven. In de avond-
uren volgde hij de mulo. Op 37-jarige leeftijd ging hij parttime studeren aan de Soci-
ale Academie in Breda. Na zijn studie radicaliseerde Willems. In Den Bosch verbond 
hij zich met actiegroepen van bewoners die ageerden tegen hun slechte woonsitua-
tie. De bewoners boekten succes, onder andere door met oude auto’s een doorgangs-
route in de stad te blokkeren – een actie die uitgebreid de plaatselijke en landelijke 
pers haalde. Willems gold als een ‘lastige’ werknemer en ontslag bleek onvermijdelijk. 
Dankzij financiële steun van het ministerie van CRM kreeg hij de ruimte om in Den 
Bosch-Oost te experimenteren met ‘aktie- en basisgericht opbouwwerk’.102 Twee jaar 
na de start ging de experimentsubsidie over in een reguliere dotatie. Het zogenoemde 
‘Welzijnsprojekt Oost’ functioneerde van 1975 tot 1989.

Den Bosch-Oost, na de Tweede Wereldoorlog opgetrokken, stond bekend als een 
‘echte volkswijk’. Er waren weinig voorzieningen, afgezien van de ‘woonscholen’ die er 
waren gebouwd ten tijde van de ‘onmaatschappelijkheidsbestrijding’ (zie hoofdstuk 3). 
De ervaringen met ‘betutteling’ in de woonscholen maakten dat de bewoners argwa-
nend stonden tegenover instanties, waaronder het welzijnswerk. Onder deze omstan-
digheden zocht Willems naar aansluiting met de bewoners. 

‘Willems ging de buurt in, zocht mensen op en ging met ze praten. Ging bij sleu-
telfiguren langs. De een verwees naar de ander. Al snel kreeg hij inzicht in de 

100 Vester claimde gedurende zijn vijfjarige verblijf in Haarlem succesvol te zijn geweest. ‘Het klubhuis de Fjord 
funktioneerde niet meer. In de buurt wist men amper van het bestaan van het klubhuis af. De ouders die erva-
ringen hadden opgedaan met het klubhuis, verboden hun kinderen om er naar toe te gaan. Het was een trieste 
zaak. (…) Nu, na vijf jaar, is de situatie totaal veranderd. Er is een grondige democratisering gaande. De Fjord is 
bekend bij de buurtbewoners (én in de stad). (…) Op dit moment wordt er een nieuw buurtcentrum gezet. “Het 
duurste klubhuis van Nederland”, zegt dhr. Gustenhove (inspektie C.R.M.)’ (Vester 1974: 7).

101 De reconstructie van de casus van Willems is voornamelijk gebaseerd op twee bronnen. In een themanummer 
van het tijdschrift Marge uit 1986, ‘Een buurt buitenstebinnen’, deed Arjen Dieleman verslag van tien jaar wel-
zijnsproject Den Bosch-Oost. In de met medewerking van Harrie Broekman verzorgde publicatie Radicaal kie-
zen voor opbouwwerk blikte Piet Willems in 2001 terug op zijn leven en werk.

102 Die steun kwam er vooral dankzij P. (Paul) Kuypers, directeur van het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Bra-
bant (PON). Kuypers wilde in Den Bosch verandering op gang brengen in de wijze waarop het welzijnswerk 
functioneerde. Als voorzitter van een experimentencommissie van het ministerie van CRM speelde Kuypers 
een vooraanstaande rol bij de toekenning van het project in Den Bosch-Oost (Broekman, in Willems 2001: 24). 
Kuypers maakte ook deel uit van de beraadsgroep die in 1974 verantwoordelijk was voor de Knelpuntennota 
(zie paragraaf 4.2).
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verhoudingen en problematieken. Wat op hem afkwam dat pakte hij aan, altijd 
met de mensen samen. Hij koos niet voor een doelstelling of een uitgestippeld 
programma. Hij koos voor een positie: dicht bij de mensen en met hen werkend’ 
(Broekman, in Willems 2001: 24).

Van daaruit wilde Willems nieuwe voorzieningen opstarten, en wel ‘primair vanuit 
de bevolking zelf (…) zonder een direkte gerichtheid op bepaalde door anderen opge-
stelde doelstellingen’ (geciteerd in Dieleman 1986a: 357). Het idee was een ‘open aan-
pak van onderop’ waarbij opbouwwerk en vormingswerk hand in hand gingen. De 
taak van de opbouwwerker diende in de ogen van Willems een heel andere te zijn 
dan ten tijde van de ‘onmaatschappelijkheidsbestrijding’. Hij moest de verlangens van 
de bewoners serieus nemen en hen ondersteunen bij hun initiatieven, ook als dat tot 
acties leidde die gemeente en andere instellingen onwelgevallig waren. In de uitgangs-
punten van het project was ook de notie terug te vinden dat ‘veel zal afhangen van de 
werker en zijn vakbekwaamheid. De zwakte maar tegelijkertijd vooral de kracht van 
dit experiment ligt in de wijze waarop de werker vanuit zijn betrokkenheid met de 
bevolking werkt aan de zelfaktualisering van die bevolking’ (ibidem: 357).

De eerste jaren moesten bewoners en opbouwwerker zich keer op keer schrap zet-
ten tegen de gemeente en knokken voor iedere nieuwe voorziening.

‘In de begintijd was de inslag van de bewoners: “We zijn tegen”. De gemeente 
kon eigenlijk niets goed doen. In het begin van het Welzijnswerk Oost lag het 
accent dus op verzet tegen de gemeente en andere instituties’ (Broekman, in 
Willems 2001: 25). 

De afwijzende houding van ambtenaren en instellingen versterkte bij de bewoners een 
‘wij-zijgevoel’. Elk behaald succes versterkte hun onderlinge solidariteit en hun hechte 
band met de opbouwwerker (Dieleman 1986a: 358). Onder begeleiding van Willems 
wonnen de actieve bewoners bij iedere actie aan zelfvertrouwen, leerden ze hun mond 
open te doen en ‘verruimden ze hun blikveld’. Een ex-militair verwoordde het zo: 
‘Mijn vrouw zegt weleens: jouw mond kon je vroeger niet open krijgen, vanaf toen 
kreeg je hem niet meer dicht’ (geciteerd in ibidem: 358). Aanvankelijk liep bijna alles 
in het ‘Welzijnsprojekt Oost’ via Willems en zijn secretariaat. Bijna alle vrijwilligers 
kenden hem en hadden regelmatig met hem te maken. Gaandeweg veranderde de aan-
pak en was het niet langer Willems die alles regelde en bestuurde. 

‘Men (richtte) zich meer op zelforganisatie, zelfhulp en het bevorderen van zelf-
redzaamheid, aanboren en ontwikkelen van talenten. Zo werd onder meer het 
wijkgezondheidscentrum Samen Beter opgericht en werd het alfabetiserings-
werk aangepakt’ (Broekman, in Willems 2001: 25).
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Het project stimuleerde de bewonersgroepen om een zekere zelfstandigheid te bewa-
ren ten opzichte van het opbouwwerk. Men wilde niet dat het opbouwwerk als ‘inter-
mediair’ ging fungeren tussen gemeente-instanties en de verschillende wijkgroepen. 
Toch vervulde de opbouwwerker ongewild een belangrijke schakelfunctie die hem tot 
grotere spil maakte dan vanuit de ‘autonomiegedachte’ was voorzien. Zolang iedere 
vrijwilliger Willems gemakkelijk wist te vinden, leverde dat nauwelijks problemen op. 
Maar het succes van het project had een magneetwerking tot gevolg. Het trok ‘actie-
gerichte’ studenten aan, terwijl de door strijd verkregen subsidies voor steeds meer 
beroepskrachten zorgden. De ‘nieuwe bureaucratische eisen’ waarmee dat onvermij-
delijk gepaard ging, strookten niet met de vaardigheden en de ‘levensinstelling’ van de 
meeste vrijwilligers, wat resulteerde in wrijvingen en irritaties tussen vrijwilligers en 
beroepskrachten. 

De problemen met ‘zelfbeheer’ betroffen niet alleen de nieuwe ‘formele bureau-
cratische cultuur’. Bij nieuwe voorzieningen, zoals een wijkcentrum, kwamen belan-
genverschillen aan het licht. Verschillende groepen bewoners betwistten elkaar het 
gebruiksrecht – biljartende mannen die geen ruimte wilden afstaan aan een vrouwen-
groep, jongeren die ‘zelfstandigheid en zeggenschap’ opeisten. Het viel het opbouw-
werk zwaar die verschillen te hanteren. Het ‘radicaal basisme’ van het opbouwwerk 
leek minstens in één opzicht op de ‘onmaatschappelijkheidsbestrijding’ waartegen het 
zich zo afzette. Het ging uit van hetzelfde ‘parochiale wereldbeeld’, het idee van de 
buurt als een ‘homogene gemeenschap’ (Dieleman 1986b: 16). De nadruk op de solida-
riteit tussen buurtbewoners tegenover de gemeente, leidde tot een soort gelijkschake-
ling: het ‘gemeenschappelijk belang’ tégen de ‘gemeenschappelijke vijand’. Allerlei ver-
schillen die er in de buurt leefden – zowel tussen groepen bewoners onderling als tus-
sen bewoners en beroepskrachten – bleven daardoor onderbelicht (ibidem: 13). 

Kwaliteit opleidingen onder kritiek
Binnen de studierichting cultureel werk van de sociale academies werd aanvankelijk 
veel aandacht besteed aan de zogenoemde ‘visie-vakken’.

‘Vragen als “wat is cultuur”, “om welke inhouden gaat het in de educatieve, recre-
atieve en pedagogische werksoorten”, “welke functie vervult een cultureel wer-
ker” stonden centraal (…). Er werd een middenweg gezocht tussen een nieuw-
humanistisch vormings- of opvoedingsideaal en de pragmatische Amerikaanse 
opvoedingsfilosofie zoals deze tot uitdrukking kwam in social groupwork, social 
casework en community development’ (Te Poel 1997: 49-50).

De oriëntatie op methodische kwesties – die in de voorgaande jaren zo moeizaam voet 
aan de grond had gekregen – moest wijken voor discussies over grondslagen en doel-
einden van het beroep (Neij & Hueting 1989: 128). Oud-directeur De Jongh van Sociale 
Academie De Karthuizer hekelde de geringe aandacht voor kennis en deskundigheid. 
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Deze viel in zijn ogen in het niet vergeleken met de aandacht voor visie- en houdings-
aspecten. Bij het 75-jarig jubileum van De Karthuizer in 1974 sprak De Jongh over de 
‘controverse tussen vorming en kennisoverdracht’. Het minimaliseren van de kennis-
component tastte in zijn ogen de beroepsscholing aan. Behalve over bepaalde waarden 
en attituden moest men over kennis en methodische vaardigheden beschikken ‘om 
mensen te helpen uit de maatschappelijke verwikkelingen en persoonlijke verwarrin-
gen hùn eigen weg te vinden’ (ibidem: 143). 

De democratiseringsstrijd die eind jaren zestig van de universiteiten overwaaide 
naar de sociale academies en de Mikojel-opleidingen was mede debet aan de door De 
Jongh geuite klacht. Studenten politiseerden en bekritiseerden de methoden van case-
work, group work en community organization om hun aanpassende en maatschappij-
bestendigende functies. De radicale methode van sociale actie kreeg daarentegen een 
enthousiast onthaal. Er waren veel parallellen met ontwikkelingen in de praktijk. Ook 
daar mondden maatschappijkritiek en politisering uit in een omarming van sociale 
actie. Toch overheerste het beeld van sociale academies die zich nauwelijks richtten 
op de uitvoerende functies in de welzijnssector. De geloofwaardigheid van de kwali-
teit van de opleidingen was ernstig aangetast. De beroepsopleidingen waren in de ogen 
van velen verworden tot instellingen waar ‘maatschappij-ideologie’ het zwaarste woog 
en die het aan maatschappelijke realiteit ontbrak (Neij & Hueting 1989: 150; Te Poel 
1997: 51). Ondanks de gegeven parallel-processen binnen praktijk en opleiding con-
vergeerden deze niet. Hoe valt deze verwijdering te begrijpen? 

Op de eerste plaats beschouwde een deel van de studenten ‘professionele deskun-
digheid’ als verdacht. ‘Politiek en maatschappelijk engagement’ gold voor hen als enige 
relevante factor (Roessingh 1971: 88). Waar Willems nog professionele vaardigheden 
ontwikkelde om zijn radicaliteit kracht bij te zetten, zwoer een deel van de studenten 
deze af. Roessingh, op dat moment hoofd van de studierichting cultureel werk van De 
Karthuizer, merkte dat zijn opleiding bezig was zichzelf uit de markt te prijzen. Hij 
zag:

‘(…) een zodanig verlies aan inhoudelijk en methodisch gehalte en (…) een dus-
danige toespitsing op maar een enkele vorm van problematiek (namelijk de hele 
actie- en revolutieproblematiek), dat veel van het bestaande werk weinig meer 
met deze mensen kan beginnen’ (Roessingh 1971: 89).

Een tweede factor schuilt in de funeste uitwerking die de democratiseringsstrijd op 
den duur had op het dagelijkse reilen en zeilen van de sociale academies. Er was niet 
alleen sprake van grote onoverzichtelijkheid doordat studenten hun eigen leerroutes 
probeerden uit te stippelen (Te Poel 1997: 50). Dat de opleidingen zelf tot ‘oefenplaat-
sen van democratisering’ uitgroeiden, ging gepaard met grote interne spanningen en 
conflicten. Neij en Hueting rapporteren aldus over de opleiding cultureel werk van De 
Karthuizer:
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‘Sommige studenten beleefden (…) de academie niet langer als een opleidings-
situatie, maar als een “existentiële” leefsituatie. Het democratiseringsoverleg 
stelde de opleidingsactiviteiten in de schaduw en bracht voor alle betrokkenen 
een slopend bestaan met zich mee’ (Neij & Hueting 1989: 131). 

De democratiseringsgolf binnen de sociale academies en de Mikojel-opleidingen 
(Willemsen 2007: 182) trok daarbuiten alleen de aandacht bij ruzies en conflicten, die 
soms inderdaad hoog opliepen. Ook vernieuwingen als het ‘thema- en projectonder-
wijs’ – dat voor meer samenhang zorgde in de studie-inhoud – kon buiten de sociale 
academies nauwelijks op herkenning en verdediging rekenen (ibidem: 140).

In de verhouding tussen hoger beroepsonderwijs en universiteiten deed zich onder-
tussen een belangrijke ontwikkeling voor. De Commissie Coördinatie Wetenschap-
pelijk Onderwijs - Sociale Academies (COWOSA) sprak zich in 1969 in een interim-
advies positief uit over het recht van abituriënten van sociale academies om univer-
sitaire examens af te leggen, ongeacht hun vooropleiding. Dit voorstel kreeg uitein-
delijk ook een wettelijk beslag, met als gevolg dat ongeveer een derde van de afge-
studeerden aan sociale academies verder ging studeren aan de universiteit (ibidem: 
153). Velen kwamen terecht op de pedagogische en andragogische subfaculteiten. Dit 
leidde evenwel niet tot nauwere samenwerking en inhoudelijke afstemming tussen 
hoger beroepsonderwijs en universiteiten. Uit de reacties van de universiteiten was op 
te maken dat deze zich boven een dergelijke samenwerking verheven voelden. Ook het 
hoger beroepsonderwijs stond niet te springen, vanuit angst voor verlies van eigenheid 
(ibidem).
Het ministerie van CRM ging zich in de loop van de jaren 1970 nadrukkelijker met 
de gang van zaken op de opleidingen bemoeien. Zo verscheen in mei 1977 de noti-
tie ‘Subsidiëring bevordering deskundigheid’ waarmee het ministerie wilde tegengaan 
dat het opleidingssysteem ‘al te zeer ten dienste stond van de eigen belangstelling en 
carrière van welzijnswerkers’. De belangen van de ‘werkvelden’ moesten in de ogen 
van CRM centraler komen te staan (ibidem: 152). Een jaar later deed het ministerie 
een poging meer duidelijkheid te krijgen over de waarde van het diploma van de soci-
ale academie. Welke garanties gaf dat voor de aanwezigheid van kennis en vaardig-
heden? Het ministerie stelde voor dat het beroepenveld een aantal eisen voor begin-
nende beroepsbeoefenaren in het welzijnswerk zou aandragen. Deze eisen gingen – na 
samenspraak met het ministerie van Onderwijs – een rol spelen bij de voorbereiding 
en toetsing van leerplannen. De betrokken koepelorganisaties – de Nationale Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn, de Voorlopige Landelijke Raad voor Cultureel Werk en 
de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers – moesten per studierich-
ting landelijke eisen formuleren (ibidem).
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Open beroep
Wat is het beeld van de sociaal-culturele professie in deze periode op grond van de 
voorgaande schets van theorie- en methodiekontwikkeling en de ontwikkelingen 
die zich voltrokken binnen de werksoorten en opleidingen? Eind jaren zestig diende 
professionalisering zich binnen het cultureel werk voor het eerst aan als een serieuze 
kwestie. De conclusie luidde dat het zich wat betreft professionaliseringsgraad niet 
met de ‘klassieke professies’ kon meten. De voorstanders van een voortgaande pro-
fessionalisering zagen het bereiken van een dergelijke status ook niet als het einddoel. 
Zowel de geschiedenis als de aard van het cultureel werk vereiste een specifieke vorm 
van professionalisering. Dit kwam vooral tot uitdrukking in de notie van een ‘open 
beroep’, die onder andere opdook in de nota Functie en toekomst van het vormings- 
en ontwikkelingswerk met volwassenen in de Nederlandse samenleving van het NCVO:

‘De toegang tot het vormings- en ontwikkelingswerk als beroep is een veelsoor-
tige. Zij is niet zoals bij vele andere beroepen (vgl. het zgn. uitvoerende maat-
schappelijk werk) gebonden aan één type opleiding. Dit is geen tekort’ (Functie 
en toekomst 1969: 98).

Een ‘open beroep’ behelsde in de ogen van de pleitbezorgers evenwel geen ontken-
ning van duidelijke deskundigheidseisen. Het werk kon echter niet volstaan met één 
soort taakopvatting, met één type kennis en vaardigheid (Roessingh 1977: 107). Daar-
mee liet men de facto wel de claim los om cultureel werk als een exclusief domein van 
bevoegdheid en deskundigheid te beschouwen. ‘Open beroep’ hield volgens de opstel-
lers van de nota ook een herwaardering in van de rol en positie van vrijwilligers. Het 
veld oefende met succes invloed uit om het door vrijwilligers verrichte werk erkend te 
krijgen in subsidieregelingen. Tevens dwong men de conditie af om daarbij een beroep 
te kunnen doen op deskundige begeleiding. 

Vrijwilligers moest men volgens Van Enckevort (1975: 8) niet langer beschouwen 
als ‘assistenten van de professional’, doch als veelal uit de doelgroep voortkomende 
en daarmee verbonden ‘para-professionals’. Ze vervulden een geheel eigen rol bij het 
initiëren van het vormingsproces en de afstemming van het educatieve aanbod op 
de situatie van de deelnemers. Het honoreren van de vrijwilligerspositie vereiste een 
vorm van professionalisering die er niet uitsluitend op was gericht de rechtspositie van 
professionals vast te leggen en hun ‘expert-macht’ te beschermen (ibidem: 6). Het ver-
onderstelde ook een beroepsorganisatie waarin de professionals zich vooral richtten 
op onderlinge ondersteuning en kritiek (ibidem: 11).

De noodzaak van een beroepsorganisatie was al iets eerder onderkend. In januari 1969 
vond in Utrecht de oprichting plaats van de voorlopige variant, een jaar later officieel 
uitgeroepen tot Beroepsorganisatie Kultureel Werk (BKW). De BKW was gericht op 
toename van de onafhankelijkheid van het beroep – en dus van de eigen verantwoor-
delijkheid voor de beroepsuitoefening. Het streven was van binnenuit de inhoud van 
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het beroep en de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen. Binnen korte tijd 
telde de BKW zo’n 200 leden – ongeveer 10 procent van de naar schatting enkele dui-
zenden beroepskrachten die op dat moment werkzaam waren binnen het cultureel 
werk. 

In een poging de professionalisering van het cultureel werk vooruit te helpen, zette 
de BKW vooral in op een beroepscode. Uit de inleiding en pre-ambule hiervan valt op 
te maken dat de BKW een drieledig doel voor ogen stond. In de eerste plaats diende de 
code om het cultureel werk een duidelijker gezicht in de samenleving te geven. Op de 
tweede plaats moest de code een garantie bieden voor een relatief zelfstandige en pro-
fessionele uitoefening van het beroep. De code moest de grenzen trekken waarbinnen 
nog sprake kon zijn van een verantwoorde beroepsuitoefening en die grenzen moesten 
erkenning vinden bij collega’s, opdrachtgevers en samenleving. De derde en belang-
rijkste reden voor invoering van de beroepscode was gelegen in het belang van de cli-
ent of deelnemer:

‘Het gaat erom dat bij de toenemende professionalisering, bij onafhankelijkheid 
van de werker, bij inspraak van werkers in beleidsvoering en bij het benadruk-
ken van de verantwoordelijkheid van de werker toch in de allereerste plaats het 
recht van de deelnemers aan het werk gewaarborgd kan worden: recht op des-
kundige beroepsuitoefening, recht op vertrouwelijkheid en verantwoording 
enz.’ (Beroepskode 1972: 280).

Bij de uitwerking van de ‘beroepskode’ in een veertigtal artikelen bleek inderdaad de 
sterke gerichtheid op de deelnemer en de deskundigheid van de professional. Het uit-
gangspunt was dat cultureel werkers met beroepsgenoten in een groter werkverband 
opereerden, opdat ze elkaar onderling konden aanvullen en corrigeren. Tevens werd 
aan individuele cultureel werkers een verantwoordelijkheid toegekend bij de bevorde-
ring en ontwikkeling van het beroep, bij het inzichtelijk en bespreekbaar maken van 
het beroep in de samenleving en bij de toetsing van de ‘beroepskode’ (ibidem: 287). 
Bovendien werd vastgelegd dat deskundigheid geen verworvenheid is voor eens en 
voor al. De code kende aan de cultureel werker het recht en de plicht toe om in een 
periode van vijf jaar minimaal gedurende 40 dagen deel te nemen aan bijscholings- of 
studiebijeenkomsten (ibidem: 286).

Het ‘recht op deskundige beroepsuitoefening’ dat de ‘beroepskode’ de deelnemers 
aan het cultureel werk in het vooruitzicht stelde, leidde tot een apart hoofdstuk over de 
deskundigheid van de cultureel werker. Artikel 14 van dat hoofdstuk luidde als volgt:

‘Tot de deskundigheden van de kultureel werker behoren minimaal: 
•	 bewustheid	van	eigen	functioneren	en	eigen	rol	in	de	beroepsuitoefening	

en in relatie tot de deelnemers;
•	 het	 kunnen	 stellen	 van	 een	 diagnose	 met	 de	 deelnemers	 van	 de	 situ-

atie waarin de deelnemers aan het werk zich bevinden zowel wat de 
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tekortkomingen en de kansen ten aanzien van kultuurvorming van hun 
samenlevingsverbanden betreft als wat de mogelijkheden van de personen 
betreft;

•	 het	kunnen	formuleren	van	werkdoelstellingen	in	relatie	tot	de	deelnemers	
die dienstbaar zijn aan de fundamentele doelstellingen van het kulturele 
werk; 

•	 het	 kunnen	verwerven,	hanteren	 en	beheersen	van	de	middelen	om	het	
werkdoel te realiseren; 

•	 het	kunnen	beschikken	over	toetsingsmiddelen	om	te	bepalen	of	de	werk-
wijze nog dienstbaar is aan het doel; 

•	 het	 kunnen	 leveren	 van	 een	 zelfstandige	 bijdrage	 aan	de	 processen	 van	
organisatie en beleid’ (ibidem: 285-286). 

De aandacht voor deskundigheid in de code was in zekere zin een statement. Velen die 
welzijnswerk ter harte ging of die het verrichtten, hechtten weinig belang aan ‘agogi-
sche deskundigheid’. De verzuchting van De Jongh betreffende de kenniscomponent 
op de opleidingen (zie ‘Theorie en methodiekontwikkeling’) bleek een bredere strek-
king te hebben. Ten Have (1974: 137) waarschuwde voor uitholling van de eigen pro-
fessie wanneer men de specifieke kennis, kunde en vaardigheid die een vakbekwame 
uitoefening van taken veronderstelde onvoldoende zou koesteren. Een onderzoek naar 
de behoefte aan professioneel kader in het plaatselijk vormingswerk bevestigde het 
bange vermoeden van Ten Have, De Jongh en anderen. Bij de typering van beroep-
seisen bleken de ‘persoonskenmerken’ een hogere waardering te ondervinden dan de 
‘inhoudelijke (dus ook wetenschappelijke) deskundigheidselementen’ (Doerbecker 
1976: 59). De conceptie van het ‘open beroep’ en de accentuering van de rol van de 
‘cliënt’ had geleid tot een verschuiving van ‘specifieke kennis en kundigheden’ naar 
‘algemene grondhouding en engagement’ (Van Enckevort 1975: 12). De deskundig-
heidsvereisten in de ‘beroepskode’ waren bedoeld als een correctie op die trend. Deze 
legden de nadruk op de kundigheden en niet op de ‘algemene houding’, ‘kritische ide-
alen’ of ‘goede bedoelingen’. Meer dan een aanzet vormden ze echter niet. Van Encke-
vort typeerde de in de ‘beroepskode’ geformuleerde kundigheden als:

‘(…) erg vaag of oppervlakkig en mager van inhoud. Zij hebben dan ook slechts 
betekenis als basisdeskundigheden. Dat wil zeggen: zij dienen verbonden te 
worden met de noodzaak om bijzondere methoden theoretisch en praktisch uit 
te diepen en met de noodzaak zich inhoudelijke deskundigheid eigen te maken 
omtrent te begeleiden problemen. (…) Die noodzaak betekent praktisch een 
recht op en plicht tot bijscholing, als een complement van het open beroep en de 
ontspecialisering’ (Van Enckevort 1975: 13).103

103 ‘Ontspecialisering’ hield voor Van Enckevort in dat ‘opbouwwerkers, vormingswerkers, jeugdwerkers, buurt-
werkers’ gezamenlijk aan ‘professionele groepsvorming’ moesten werken. ‘Binnen de professie zijn wel 
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Er was in de loop van de jaren 1970 wel aandacht voor een aantal specifieke methoden, 
maar de verbinding daarvan met inhoudelijke kennis en deskundigheid kreeg minder 
aandacht, zoals eerder in deze paragraaf al naar voren kwam bij de passage over het 
social group work.

De artikelen van de ‘beroepskode’ waren evenmin toegespitst op het praktische 
handelen van beroepskrachten, in de zin dat ze advies boden bij het hanteren van 
concrete dilemma’s in de beroepspraktijk. Ze waren ook niet verplichtend, bijvoor-
beeld door het opleggen van regels en het verbinden van sancties aan het niet-navolgen 
van regels. Kortom: de ‘beroepskode’ was niet ‘adviserend’ of ‘disciplinerend’, maar 
voornamelijk ‘aspirationeel’ (Procee 1997: 120) – appellerend aan nastrevenswaardige 
waarden, idealen en belangen. De BKW mikte met de ‘beroepskode’ niet alleen op het 
erkennen en naleven van bepaalde verantwoordelijkheden, maar riep vooral op tot 
reflectie en discussie.

Bij het losweken van discussie kwamen de opstellers van de code voor een dilemma 
te staan. In een bespreking in het nummer van Volksopvoeding waarin de code ook 
integraal was opgenomen, wees Roessingh op dit dilemma tussen enerzijds grenzen en 
regels stellen en anderzijds de grondslag verdiepen:  

‘De opstellers hebben zich niet beperkt tot enkele gemakkelijk te aanvaarden 
algemeenheden ten aanzien van het gedrag van de cultureel werker, enkele 
vuistregels waar je moeilijk bezwaar tegen kunt hebben; integendeel, in z’n uit-
voerigheid wil het stuk de eigenlijke kode op een ontwerp van theorie van cul-
tureel werk doen steunen (…) Deze aanzet tot theorievorming kan echter even-
zeer de eigenlijke bedoeling van de kode te niet doen, namelijk om een zekere 
eenheid in verwachting ten aanzien van het gedragspatroon van de cultureel 
werker te creëren en hem als lid van een beroepsgroep aanspreekbaar te maken 
op een aantal rechten en plichten’ (Roessingh 1972: 292). 

Roessingh was bang voor een oeverloze discussie over de theoretische uitgangspunten 
van de code, waardoor er nooit sprake zou kunnen zijn van enige ‘stabilisatie en weer-
baarheid’ van het beroep. De angst van Roessingh valt achteraf te begrijpen, getuige 
bijvoorbeeld artikel 3 van de ‘beroepskode’: 

‘De kultureel werker stelt alle menselijke produkten op het terrein van infor-
matie en kennis, opinies, vaardigheden, sociale strukturen en resultaten van 
scheppende arbeid, zowel van de deelnemers als van de samenlevingsverbanden 
waarvan zij deel uit maken, onder kritiek zodat zij veranderd kunnen worden’ 
(Beroepskode 1972: 284). 

specifieke bekwaamheden en taken verbonden aan speciale functionarissen maar de functie wordt niet verhe-
ven tot een specifieke professie met een beschermde autonomie’ (Van Enckevort 1975: 7).
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De pretentie die uit dit soort passages sprak, gaf inderdaad de nodige discussie, maar 
die bracht het beroep nauwelijks verder. Dat het angstige vermoeden van Roessingh 
gegrond was, bleek al meteen in hetzelfde nummer van Volksopvoeding. Zo kozen de 
opstellers van de ‘beroepskode’ uitdrukkelijk voor het hanteren van een ‘dynamisch 
kultuurbegrip’. Het ging hen bij cultureel werk niet om ‘participatie of deelname aan 
een (gegeven) cultuur’, maar om ‘de vorming van de kultuur door de levende mensen 
zelf ’ (ibidem: 283). Dit ontlokte aan mr. J. (Hansje) Hillenius-van Draanen – verbon-
den aan de landelijke koepel SALCO104 – de reactie dat ze ‘kultuurvorming door de 
deelnemers’ geen geschikte optie vond om ‘een duidelijk gezicht te geven aan het cul-
tureel werk’ (geciteerd in Duyvendak 1972: 290). 

De ‘beroepskode’ bevatte weliswaar de nodige aanwijzingen voor een ontluikende 
ethiek en ideologie van het beroep; desondanks vond ze niet de weerklank die de BKW 
ervan had verwacht. De code droeg dan ook nauwelijks bij aan de ‘stabilisatie en weer-
baarheid’ van het beroep. De BKW ging net zo snel ter ziele als ze was opgericht. De 
‘beroepskode’ bleek uiteindelijk haar enige wapenfeit.

4.4 Beschouwing: tussen politisering en professionalisering

Het beeld van vernieuwing en vooruitgang verbonden aan deze periode gaat niet op 
voor professionalisering, gezien de politieke polarisering en strijd over de professiona-
lisering in dit tijdvak. Ondanks de vele onderlinge twisten geven professionaliteit en 
vakmanschap een zekere ontwikkeling te zien, al ligt op geen van beide een duidelijk 
accent. 

Professionaliteit
Beroepskrachten kregen in deze periode meer te zeggen over de arbeidsdeling. Zo kon-
den Willems en Vester ‘relatief autonoom’ functioneren. De controle over de arbeids-
markt en de opleidingen kwam niet dichterbij. Sterker: van binnenuit streefde men 
die ook niet na – het pleidooi voor een ‘open beroep’, dat de overhand kreeg, stond er 
juist mee op gespannen voet. Pièce de résistance van de gedachte van het open beroep 
was dat de toegang tot de sociaal-culturele professies veelsoortig moest zijn, en niet – 
zoals bij zo veel andere – gebonden aan één type opleiding. De invloedrijke nota Func-
tie en toekomst van het vormings- en ontwikkelingswerk met volwassenen in de Neder-
landse samenleving maakte in dit opzicht zelfs van de nood een deugd. Het karakter 
van ‘open beroep’ vormde een troef, aangezien de professionele uitoefening van vor-
mings- en ontwikkelingswerk gediend was met teamwork tussen mensen met uiteen-
lopende beroepsachtergronden (Functie en toekomst 1969: 98-100). Een pleidooi voor 

104 SALCO was de landelijke koepel voor wijk-, buurt- en clubhuiswerk, in 1969 ontstaan door een fusie van zeven 
landelijke centrale organen. Alleen de NBV bleef zelfstandig. In 1978 gingen SALCO en NBV alsnog samen in 
één organisatie: Gamma (Nijenhuis 1987: 258).
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interdisciplinariteit en integraliteit avant la lettre.
Ook de sterke verwevenheid van het werk met het dagelijks leven pleitte niet voor 

een gesloten professionaliseringsmodel. Het professionele karakter van het werk was 
daardoor geen vanzelfsprekendheid (Spierts 2005: 17). De omschrijving van arbeidsta-
ken van sociaal-culturele professionals en de arbeidsdeling tussen professionals, vrij-
willigers en deelnemers was dientengevolgde telkens weer onderwerp van discussie en 
onderhandeling. De beroepskrachten ‘emancipeerden’ binnen de instellingen wel en 
kregen meer ruimte om – al dan niet in overleg met bewoners en vrijwilligers – hun 
eigen taken en werkzaamheden vorm te geven. 
De notie van het open beroep vormt achteraf gezien een overtuigender verklaring voor 
het ontbreken van controle over arbeidsmarkt en opleiding & training dan de in de 
professionaliserings-theorieën gangbare verklaring van grensgevechten met aanpa-
lende professies. Zo claimden cultureel werk en maatschappelijk werk bijvoorbeeld 
over en weer geen monopolie op het uitoefenen van bepaalde arbeidsverrichtingen. 

Wat betreft de body of knowledge and skills bleven in de jaren 1960 en 1970 social 
group work en community organization belangrijk en maakten deze methoden een 
verdere ontwikkeling door. Er raakten ook nieuwe werkconcepten en methodieken 
in zwang. Sociale actie kreeg in alle werksoorten voet aan de grond, in het opbouw-
werk deed de probleem-projectmethode zijn intrede en in het vormingswerk kwam 
het ervaringsleren op.105 Toch leidde dat niet tot een robuuste body of knowledge and 
skills. Zo bleef de reflectie vanuit de andragologie aan grenzen gebonden, bang als 
men was om zich ‘uit te leveren aan de praktijk’. Ook de kritiek op de ‘verwetenschap-
pelijking’ van de werkwijzen – waarbij formele, abstracte kennis als verdacht gold – 
droeg niet bij aan een prominente rol van de andragologie. 

De kwaliteit van de opleidingen stond in deze periode sterk onder kritiek. De radi-
calisering die op de opleidingen nog sterker toesloeg dan in het werkveld, zorgde voor 
een verwijdering tussen beide. De in de voorgaande periode moeizaam verworven ori-
entatie op methodische kwesties maakte binnen de opleidingen plaats voor discussies 
over grondslagen en doeleinden van de sociaal-culturele beroepen. Dat gold overigens 
op dat moment niet alleen voor de sociaal-culturele opleidingen, maar – zij het niet 
altijd in even sterke mate – ook voor de andere sociaal-agogische opleidingen (Neij & 
Hueting 1989: 128 e.v.). Voor sommige studenten had de ‘solidarisering met de arbei-
dersklasse’ de consequentie dat ze zich afkeerden van studie en welzijnswerk (Te Poel 
1997: 50).

Beroepsideologie en beroepsethiek kregen in deze periode een impuls door het opstel-
len van een beroepscode onder auspiciën van de Beroepsorganisatie Kultureel Werk 
(BKW). Deze code ademde sterk de geest van het ‘open beroep’, ondanks het streven 
de deskundigheidsvereisten scherper in beeld te krijgen. De ‘beroepskode’ vond uit-
eindelijk niet de weerklank die de BKW ervan had verwacht. Ook hierin speelde maat-
schappij- en professiekritiek een belangrijke rol. Veel professionals twijfelden over hun 

105 In hoofdstuk 5 komt het ervaringsleren uitgebreider aan bod.
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beroepsidentiteit en zelfopvatting en stelden het streven naar professionalisering zelf 
ter discussie. 

Vakmanschap
De discussies over de doelen gaven kleur aan deze periode; ‘zelfontplooiing’, ‘parti-
cipatie’, ‘democratisering’ of ‘maatschappijverandering’ – vooral de absolute termen 
waarmee het stellen en nastreven van deze doelen gepaard ging, is opmerkelijk. Zoals 
bij de body of knowledge and skills geschetst, raakten er nieuwe werkwijzen in zwang, 
zoals sociale actie, probleem-projectmethode en ervaringsleren. De opbrengst ervan 
in termen van vakmanschap bleef echter beperkt. Dat lag niet zozeer aan de werkwij-
zen an sich. Over alle drie kwam een aanzienlijke hoeveelheid theoretisch én prak-
tisch bruikbaar materiaal beschikbaar, wat nog sterker gold voor social group work en 
community organization. De kwestie was veeleer dat de werkwijzen onderwerp waren 
van een strijd tussen ‘gematigden’ en ‘radicalen’. De discussies tussen deze groepen 
hadden een hoog ‘ideologisch’ gehalte en spitsten zich toe op grondslagen, doelstellin-
gen en structuren. Het vakmanschap verdween in die discussies naar de achtergrond. 
Niettemin laten er zich voor de verschillende soorten vakmanschap – ‘agogisch vak-
manschap’, ‘strategisch en organisatorisch vakmanschap’ en ‘reflectiviteit’ – opbreng-
sten formuleren.

Voor het agogisch vakmanschap is de opbrengst het minst eenvoudig vast te stellen. 
Hoe zat het bijvoorbeeld met de oriëntatie op de leefwereld van bewoners? Veel profes-
sionals in deze periode – die claimden het voor bewoners op te nemen – geldt de vraag 
of ze zich daadwerkelijk in de deelnemers verdiepten. De ‘oriëntatie op de leefwereld’ 
ging bij hen immers vaak gepaard met het idee dat zij wisten wat ‘de’ bewonersbelan-
gen waren en hoe die het beste behartigd konden worden (Duyvendak 1997: 106). Bij 
de ‘publieke voorbeelden’ Willems en Vester lag dat anders. Zij oriënteerden zich op 
de behoeften van de deelnemers en hadden aandacht voor hun situatie en de context 
waarin zij leefden. 

Willems stond voor een radicale oriëntatie op de ‘leefwereld’ van de bewoners. Hij 
stond ‘achter de mensen met hun zorgen en nood’ (Willems 2001: 29). Voor hem bete-
kende dat ook ‘een duik in onbekende werelden’:

‘Luister daarom naar de belevingen van mensen en wees geïnteresseerd in 
nieuwe ontmoetingen. Door een open opstelling komen mensen naar je toe en 
nemen zij geen blad voor de mond. Vertrouwen scheppen, dat is een actieve 
zaak. Het vereist van de werker dat hij betrouwbaar is, toegankelijk, interesse 
toont en goed kan luisteren’ (ibidem: 48).

Uit dit citaat spreekt de manier waarop Willems openheid en betrokkenheid aan de 
dag legde. Al zat hij er bij tijd en wijle zo ‘kort op’ dat verschillen tussen bewoners 
onderling en tussen de positie van bewoners en zijn eigen positie als opbouwwerker 
hem ontglipten. 
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Vester nam een minder radicaal standpunt in dan Willems, al onderschreef hij de 
absolute doelstelling van ‘fundamentele democratisering’, die hij probeerde te verta-
len naar de ‘microsituatie’ van de buurt en het buurthuis. Uitgangspunt daarbij was 
dat beroepskrachten moesten aansluiten bij ‘dichtbij liggende behoeften en belangen 
van deelnemers’. Tevens pleitte hij voor ‘eigen verantwoordelijkheid’ en claimde hij dat 
bij veel buurtbewoners te kunnen realiseren. Het is opmerkelijk hoe vaak het begrip 
‘eigen verantwoordelijkheid’ in dit hoofdstuk voorkomt, aangezien het indruist tegen 
een tijdgeest waarin het heil vooral werd verwacht van het veranderen van maatschap-
pelijke structuren.106 Een ander kenmerk van het vakmanschap van Vester was zijn 
aan het groepswerk ontleende notie van de ‘metodische terughoudendheid’, waarbij 
‘de werker op het juiste moment aanvoelt, wanneer hij actief moet ingrijpen en wan-
neer hij de deelnemers ruimte en kansen moet laten’ (Vester 1974: 70).

Ook bij Van Tienen en Zwanikken en in de ‘beroepskode’ zijn elementen waar te 
nemen die corresponderen met het vakmanschap bij Willems en Vester. Zo was er veel 
aandacht voor de diagnose van de situatie van de deelnemers, ook mét de deelnemers 
samen. In het verlengde van de ‘methodische terughoudendheid’ lag bijvoorbeeld 
de oproep van Van Tienen en Zwanikken om ‘geduldig’ en ‘behoedzaam’ te werk te 
gaan bij het versterken van de mogelijkheden van het ‘cliënt-systeem’. In andere geval-
len valt de zakelijke toon op, bijvoorbeeld bij het formuleren, operationaliseren en 
hanteren van ‘werkdoelen’ bij groepswerk en community organization (vooral bij de 
probleem-projectmethode).

De aandacht voor strategisch en organisatorisch vakmanschap nam in deze periode 
toe. Het strategisch vakmanschap stond vooral in het teken van de stromingen zoals 
onderscheiden in de praktijkarena bij opbouwwerk en vormingswerk. Zo hanteerde 
Goezinne-Zijlman (1976: 82) bijvoorbeeld een indeling in ‘samenwerkingsstrategieën’, 
‘vechtstrategieën’ en ‘campagnestrategieën’. Hierin zijn moeiteloos respectievelijk de 
sociaal-agogische, de maatschappijkritische en de pragmatische benadering te her-
kennen. Ook Van Tienen en Zwanikken (1969: 88) maakten een onderscheid tussen 
strategieën bij ‘actiegerichte projecten’ en bij ‘non-directieve sociaal-agogische projec-
ten’. Van Willems werd bijvoorbeeld strategisch vakmanschap gevraagd bij de oprich-
ting van het gezondheidscentrum Samen Beter. Hij ondervond hierbij veel weerstand 
van huisartsen:

‘Die weerstanden of die tegenstrategieën van anderen, daar moet je zeker in 
deze laatste fase, heel bewust mee omgaan. Ik vind dat typisch een bekwaam-
heid van een opbouwwerker. 
Je moet die weerstanden goed kunnen hanteren. Dit impliceert veel wikken en 
wegen, inschatten, en met bondgenoten de situatie doorpraten’ (Willems 2001: 46).

106 Op een ander punt bleek Vester wel een kind van z’n tijd; de ondertitel van zijn boek luidde Hoe metodisch te 
werken vanuit een eigen mensvisie. De ‘mensvisie’ was voor hem en veel van z’n tijdgenoten doorslaggevender 
dan het methodische instrumentarium.
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Willems laat zien dat hij niet aan één type strategie vastzit. Ook hier blijkt dat hij zich 
niet gemakkelijk in een van de stromingen laat indelen.

Bij het strategisch vakmanschap vormde ‘partijdigheid’ een sleutelwoord. In situaties 
waarin verschillende belangen speelden, kozen professionals veelal de kant van ‘de’ 
bewoners. Met deze ‘politisering’ dreven ze de verhouding met politici en bestuurders 
bewust op de spits.

Belangrijk was ook dat de rol van professionals in de organisaties gaandeweg een 
centraler karakter kreeg (zie ook onder ‘Professionaliteit’). Ondanks dat de zeggen-
schap bij de vrijwillige besturen lag, hadden de professionals de leiding, zowel over de 
dagelijkse gang van zaken als over de strategische besluiten. Het strategisch en orga-
nisatorisch vakmanschap kreeg dus ook in die zin een groter gewicht, getuige bijvoor-
beeld de formulering in de ‘beroepskode’: ‘het kunnen leveren van een zelfstandige 
bijdrage aan de processen van organisatie en beleid’. 
Reflectiviteit trad in deze periode vooral meer op de voorgrond doordat aan ‘onder-
zoek’ bij sommige methoden een expliciete rol werd toebedeeld. Bij Van Tienen en 
Zwanikken was dat zichtbaar voor het opbouwwerk. Ook in het vormingswerk gold 
onderzoek door professionals naar de ‘levenssamenhang’ van de deelnemers en naar 
thema’s uit de ‘aktualiteit van de maatschappelijke strijd’ als een belangrijke voor-
waarde om tot inhoudelijk verantwoorde programma’s te komen (Berkers et al. 1981: 
365 e.v.). Tevens waren er vanuit de koepels zogenoemde ‘werkbegeleiders’ actief die 
professionals op locatie bijstonden en adviseerden over zowel de inhoud van het werk 
als de organisatie ervan (Van der Zant 2003). Toch geldt voor deze periode dat voor 
zover er sprake was van ‘reflectie’, deze vooral betrekking had op doelen en structuren 
en minder op de inhoud van het werk.

De verhouding tussen de  arena’s
In deze periode stond de praktijkarena veelal in het teken van maatschappelijke doe-
len en structuren. Dit bracht de sociaal-culturele beroepen echter niet dichter bij de 
samenleving. Twee vormen van politisering zijn daar debet aan.

Enerzijds gaf deze periode ten aanzien van de bemoeienis met het welzijn van men-
sen de definitieve verschuiving te zien van het particulier initiatief naar de overheid. 
Stap voor stap vergrootte zij haar greep op het welzijnswerk en de sociaal-culturele 
beroepen als onderdeel daarvan. Deze eerste vorm van ‘politisering’ droeg bij aan de 
verwijdering tussen het welzijnswerk en ‘de rest van de maatschappij’. Anderzijds was 
er binnen het welzijnswerk zelf sprake van een drastische verruiming van de doel-
stellingen. Deze vorm van ‘politisering’ ging gepaard met een stevige polarisatie met 
de overheid. Of men nu aanhanger was van het welzijnsdenken van CRM – vooral 
gericht op de ‘geordende planning van ontplooiing’ (Duyvendak 1999: 107) – of van de 
meer maatschappijkritische variant van het welzijnsdenken, het gevolg van deze ‘dub-
bele politisering’ was dat de ambities en pretenties hoog opgestuwd raakten.
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Ondanks dat het klimaat dat zo ontstond niet bevorderlijk was, hebben we in de 
loop van dit hoofdstuk kunnen zien dat er in deze periode op onderdelen wel dege-
lijk sprake was van ontwikkeling van professionaliteit en vakmanschap. Maar de 
opbrengst in termen van een samenhangende  professionalisering viel echter tegen. 
Een kenmerk van dit tijdvak is dat er tegelijkertijd constructie én deconstructie van 
de professie plaatsvond. De pleitbezorgers van verdergaande professionalisering roer-
den zich, maar hadden er moeite mee boven de woelige baren uit te komen. Het ‘open 
beroep’ leek op het eerste oog een adequate notie bij de vormgeving van professiona-
lisering, rekening houdend met het specifieke van de sociaal-culturele beroepen. In 
de gegeven omstandigheden was het echter onvoldoende krachtig, aangezien de nage-
streefde professionalisering ook vanuit de eigen beroepsgroep ondergraven raakte. 

De opstelling bij de werksoorten, waarbij individuele problemen in toenemende 
mate als maatschappelijke en zelfs als politieke kwesties gingen gelden, bracht soci-
aal-culturele professionals in een spagaat. Op grond waarvan wisten professionals het 
beter en konden ze pretenderen te weten wat goed was voor anderen? Waren ‘derden’ 
wel in staat om zelfontplooiing te bevorderen? Professionals bleken ontvankelijk voor 
het verwijt van paternalisme (Duyvendak 1999; De Haan & Duyvendak 2002). Het-
zelfde mechanisme trad op als bij de sturingsparadox, evenwel op individueel niveau: 
het streven de zelfstandigheid van burgers te vergroten door diep in te grijpen in hun 
persoonlijke leven. Deze ‘participatieparadox’ bracht sommige professionals tot de 
vaststelling dat hun status de gebruiker van de welzijnsvoorzieningen eerder in een 
afhankelijkheidspositie dreef, terwijl in de zelfopvatting van de professie de beroeps-
krachten juist de ‘autonomie’ van de gebruiker moesten bewerkstelligen. De beroeps-
krachten stelden het streven naar professionalisering op die manier zelf ter discussie. 

Anderen hadden minder last van het paternalismeverwijt. Zij bleven zoeken naar 
manieren om als cultureel werk een ‘tegenbeweging’ te vormen. De historicus H.C.M. 
(Henk) Michielse, op dat moment directeur van de Volkshogeschool Valkenburg, 
relativeerde de mogelijke rol van cultureel werk bij ‘de nieuwe mode’ van ‘het sleutelen 
aan strukturen’. Volgens Michielse was cultureel werk niet opgewassen tegen ‘de wer-
kelijkheid van de kapitalistische maatschappijstruktuur’. Als cultureel werkers en vor-
mingswerkers wilden functioneren als een tegenkracht tegen de gevestigde orde, dan 
moesten zij zich volgens hem:

‘(…) aansluiten bij die veel bredere beweging, die uiteindelijk een politiek karak-
ter zal dragen, omdat tegenover macht alleen maar macht is te plaatsen. Een 
kulturele tegenbeweging op zich is een onmogelijkheid. Maar vormingswerkers 
kunnen wel hun eigen middelen in dienst stellen van de tegenkracht, die de 
arbeidersbeweging is’ (Michielse 1973: 136).107

107 Enkele jaren later – Michielse was inmiddels wetenschappelijk hoofdmedewerker bij het Instituut voor de 
Wetenschap der Andragogie (IWA) te Amsterdam – kwam hij via zijn beroemde these over ‘het dubbelka-
rakter van de andragogie’ tot een aanscherping van de marxistische theorievorming over het welzijnswerk. 
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Sommige beroepskrachten gaven gehoor aan deze oproep en sloten zich aan bij de 
vakbond.108 Hun vakbondsoriëntatie impliceerde onder andere grote aandacht voor 
de voorwaarden van het werk, de rechtspositie, de betekenis van ‘loonafhankelijkheid’ 
en het recht op beïnvloeding van het institutioneel kader via democratisering van de 
beheers- en bestuursvorm. Volgens Roessingh ging deze gerichtheid ten koste van de 
oriëntatie op het beroep:

‘De beroepsrol wordt vanuit de loonafhankelijke arbeid in het algemeen (en de 
daarin verdisconteerde tegenstelling tussen kapitaal en arbeid) gedefinieerd, 
niet vanuit een specifiek te ontwikkelen competentie. Daarmee wordt het stre-
ven naar professionalisering expliciet of impliciet opgegeven. Doorredenerend 
zou dit ook het prijsgeven impliceren van de ambitie, zeggenschap over de eigen 
taakinhoud en werkopvatting te verkrijgen en komt het werk open te liggen 
voor externe controle’ (Roessingh 1977: 120-121). 

Om deze consequentie te vermijden, moest men in de optiek van Roessingh op z’n 
minst een evenwicht zoeken tussen de professionele en de vakbondsoriëntatie inzake 
het agogisch werk, onder andere door aansluiting van de beroepsorganisatie bij de 
vakbonden, waarbij het behartigen van professionele aspecten van de taakuitvoering 
bij de beroepsorganisatie bleef liggen. Gezien de teloorgang van de BKW ging de wens 
van Roessingh niet in vervulling. Zo bevonden de sociaal-culturele professies zich hal-
verwege de jaren 1970 in de paradoxale situatie dat ze – in een verslechterend econo-
misch klimaat – de politieke steun voor een late professionalisering nog moesten zien 
te verwerven (Hajer 1981: 166). Dat de voorstanders van het open beroep die professi-
onalisering op grond van de eigen uitgangspunten moesten relativeren en anderen die 
op hetzelfde moment van binnenuit ondermijnden, maakte het er niet eenvoudiger op.

Waar Michielse in 1973 cultuur, cultureel werk en welzijnswerk nog opvatte als ‘instrument van de heersende 
macht’, bestond de functie van welzijnswerk nu niet uitsluitend uit ‘beheersing van de arbeidersklasse’, maar 
beschouwde hij het ook als ‘een resultaat van strijd’ en in die zin ‘een verworvenheid van de arbeidersklasse’ 
(Michielse 1977).

108 Binnen de publieke sector zijn sociaal-culturele professionals tot op de dag van vandaag verhoudingsgewijs 
goed vertegenwoordigd bij de vakbond.
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