
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


138 | 

5. Activering van het beroep (1980-2000)

‘De geest van de Nieuwe Zakelijkheid was neergedaald op het welzijnswerk 
en nu was het moment aangebroken om orde op zaken te stellen. (…) Na een 
decennium van déprofessionaliseren was het nu tijd om te reprofessionaliseren. 
(…) De koepels, beroepsverenigingen en ondersteuningsinstellingen (…) inter-
preteerden de nieuwe zakelijkheid als een gebrek aan duidelijkheid rondom de 
beroepsuitoefening. Als daar geen verbetering in kwam dan zouden ze wel eens 
in het saneringsgeweld ten onder kunnen gaan. Dus gingen ze aan de slag om de 
welzijnsambachten van hun vaagheid te ontdoen en de welzijnsdeskundigheid 
te profileren’ (Van der Lans 1987: 27). 

5.1 Inleiding

In april 1986 verzamelden zich in Utrecht onder de noemer ‘Van oude ideologie naar 
nieuwe professionaliteit’ vierhonderd maatschappelijk werkers, opbouwwerkers en 
sociaal-cultureel werkers om zich te buigen over de toekomst van de beroepen en de 
beroepsopleidingen. Het voorgaande citaat geeft een sfeertekening van de samen-
komst. Evenals de titel van de conferentie bevat het een typering van de tijd: de ambi-
ties en pretenties van de jaren 1960 en 1970 hadden hun langste tijd gehad; men wilde 
afrekenen met het verleden. De legitimering van het werk zocht men niet langer in een 
‘overidentificatie’ met de groepen waarvoor men werkte, maar in het vak zelf.109 

De ‘nieuwe zakelijkheid’, de ‘reprofessionalisering’ en het afrekenen met de ‘vaag-
heid’ van de welzijnsberoepen vormden het antwoord op de bedreigingen van binnen-
uit én van buitenaf waarmee het welzijnswerk zich geconfronteerd zag. Van binnenuit 
knaagden er krachten aan de professionele identiteit. Veel professionals tobden met 
een negatief zelfbeeld en een duidelijk beroepsbeeld ontbrak. Alom werd gesproken 
over een crisis in de uitvoering van het werk (Te Poel 1987; Van der Zande 1990; Kuy-
pers et al. 1991). Van buitenaf heerste er twijfel over het nut van het welzijnswerk en 
was er kritiek op de ‘effectiviteit, doelmatigheid en doeltreffendheid’ ervan (De Haan 
& Duyvendak 2002: 179). Economische tegenspoed zorgde begin jaren 1980 voor een 
crisisstemming in Nederland. De verzorgingsstaat kwam onder kritiek te staan. Met 
het aantreden van het kabinet-Lubbers in 1982 veranderde het beleid rigoureus; vanaf 
dat moment stond het in het teken van een ‘terugtredende overheid’. Van de arrange-
menten van de verzorgingsstaat lag het welzijnswerk nog het meeste onder vuur. Onder 
leiding van minister Brinkman van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en 

109 De conferentie was georganiseerd door de Nederlandse Organisatie voor Welzijnswerkers (NOW). De NOW 
was in 1978 ontstaan als een samenwerkingsverband van beroepsverenigingen van maatschappelijk werkers, 
opbouwwerkers en sociaal-cultureel werkers.
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Cultuur (WVC) kwam de decentralisatie van het welzijnswerk naar de gemeenten ver-
sneld tot stand. Dit ging gepaard met forse bezuinigingen, met name op het sociaal-
cultureel werk en het vormingswerk.

Bovenstaande korte schets bevestigt het dominante beeld van crisis, neergang en 
uitholling van de professionele identiteit dat zo kenmerkend is voor de welzijnsberoe-
pen in deze periode (Duyvendak 1997: 104; Dozy 2008: 201; Van der Lans 2010: 41-42). 
Ondanks de kritiek, bezuinigingen en zelfondermijning kende dit tijdvak echter ook 
allerlei nieuwe differentiaties en kregen professionaliteit en vakmanschap nieuwe 
impulsen. Hoe deze op het oog tegenstrijdige ontwikkelingen te begrijpen? In hoe-
verre is de waardering van deze periode aan een herziening toe?

Dit hoofdstuk tracht deze vragen te beantwoorden. De beschouwing van de maat-
schappelijke en beleidsarena in paragraaf 5.2 toont hoe de aanval van de filosoof Ach-
terhuis op het welzijnswerk ‘de geesten rijp maakt’ voor de ‘nieuwe zakelijkheid’ en 
de daarmee gepaard gaande herstructureringen en bezuinigingen. In paragraaf 5.3 
komen vervolgens de ontwikkelingen in de praktijkarena aan bod. Bezuinigingen en 
herstructurering leidden tot ingrijpende veranderingen; tegelijkertijd is het opvallend 
dat het werk ook wist uit te dijen en uit te waaieren. In paragraaf 5.4 komen de hoofd-
lijnen uit deze periode bij elkaar, wat resulteert in een typering die recht doet aan de 
weerspannige ontwikkelingen.

 
5.2 Maatschappelijke en beleidsarena: ‘Achterhuis-gevechten’

In hoofdstuk 4 lieten veel van de ontwikkelingen in maatschappij en beleid zich het 
beste in de praktijkarena behandelen, aangezien ze daar zo nadrukkelijk aanwezig 
waren. In deze periode is sprake van het omgekeerde: ontwikkelingen in de praktijka-
rena – in het bijzonder de kritiek op het welzijnswerk – speelden een belangrijke rol in 
de maatschappelijke en beleidsarena. Daarom komt in deze paragraaf eerst de centrale 
rol van welzijn in het maatschappelijke debat aan bod, om vervolgens de algemenere 
ontwikkelingen in maatschappij en beleid te schetsen.

De perverse effecten van het welzijnswerk
De kritiek op het welzijnswerk die zich in de loop van de jaren 1970 ontwikkelde, 
vond zijn culminatiepunt in het boek van H.J. (Hans) Achterhuis, De markt van wel-
zijn en geluk. Een kritiek van de andragogie.110 De belangrijkste boodschap van het 
boek luidde: ‘Hoe meer welzijnswerkers en instellingen er zijn, hoe meer welzijnsnood 
geschapen wordt’ (Achterhuis 1980: 177). Achterhuis – op dat moment werkzaam als 
filosoof bij de Amsterdamse andragologen – borduurde voort op critici als Peper, Van 
Doorn en Vuysje in het midden van de jaren 1970. Zij betoogden dat de overheid een 

110 Van dit boek gingen meer dan 40.000 exemplaren over de toonbank.

ACTIVERING VAN HET BEROEP (1980-2000)



140 | 

welzijnsaanbod in het leven had geroepen waar burgers niet om hadden gevraagd, met 
als gevolg dat het welzijnswerk als een markt functioneerde waar het aanbod primair 
de vraag bepaalde. Achterhuis ging evenwel nog een stap verder. Hij wilde niet alleen 
de discrepantie aantonen tussen ‘de goede bedoelingen’ van overheid en welzijnswerk 
enerzijds en ‘het ware karakter’ van de welzijnspraktijken anderzijds. Het ging hem 
er vooral om het ‘perverse karakter’ van het welzijnswerk bloot te leggen (Duyvendak 
1999: 61). Welzijnswerkers creëerden in de ogen van Achterhuis niet alleen behoeften; 
daarenboven was het welzijnswerk schadelijk. Het pretendeerde dat het problemen en 
welzijnsnood kon opheffen, maar de facto schiep het meer problemen dan het oploste. 
Op die manier verstikte het de autonomie van mensen en maakte het de mensen van 
zich afhankelijk (Gouws 1997: 29). Geplande, ‘heteronome’ interventies konden in de 
ogen van Achterhuis per definitie slechts negatieve effecten hebben. Alleen via ‘zelf-
hulp’ en op basis van ‘zelfkennis’ was het gewenste effect te bereiken: ‘de bevordering 
van autonomie’ (Achterhuis 1980: 235).

De boodschap van Achterhuis vond veel weerklank en riep tegelijkertijd hevige 
reacties op, zoals blijkt uit de talloze debatten in tijdschriften en op conferenties. Eén 
daarvan – een jaar na het verschijnen van De markt van welzijn en geluk – was georga-
niseerd door de sectie andragologie van de NVO, de beroepsorganisatie voor pedago-
gen, ter gelegenheid van ‘tien jaar andragologie’. Een vreugdevolle bijeenkomst was het 
niet, getuige de opgenomen bijdragen in een themanummer van het Tijdschrift voor 
Agologie (1981/1).111 De meeste sprekers – voornamelijk collega-andragologen uit den 
lande en het hoofd van de stafafdeling Beleidsvoorbereiding Maatschappelijke Ont-
wikkelingen van het ministerie van CRM – konden zich wel vinden in delen van de 
kritiek van Achterhuis op het welzijnswerk, maar hekelden zijn ‘grove generalisaties’ 
en de eenzijdige oplossingen van ‘de-institutionalisering’ en ‘de-professionalisering’. 

In een repliek betoonde Achterhuis zich weinig onder de indruk van zijn critici. 
Hij beschuldigde hen op zijn beurt van eenzijdige beeldvorming, van het ‘oproepen 
en manipuleren van beelden’ en van ‘struisvogelpolitiek’ (Achterhuis 1981: 107-108). 
Over de bijdrage van A.P. (Lex) Noyon – tot 1979 eveneens werkzaam bij de Amster-
damse andragologen – was Achterhuis milder. Noyon vroeg zich af of de onderzoeken 
waarop Achterhuis zich baseerde wel een juist beeld gaven van het uitvoerend wel-
zijnswerk. Achterhuis antwoordde met een ‘jij-bak’: ‘Als de door mij gebruikte litera-
tuur de werkelijkheid niet goed weergeeft, ja als niemand mij literatuur kan noemen 
die dat wel doet, dan wordt de vraag steeds nijpender wat er dan toch wel met die wer-
kelijkheid aan de hand is’ (ibidem: 109). Maar Noyon’s kritiek richtte zich ook op Ach-
terhuis’ idee van autonomie: 

111 In meer tijdschriften verschenen themanummers over De markt van welzijn en geluk, bijvoorbeeld in het filoso-
fisch tijdschrift Krisis (1980/2) en in Marge (1980/10).
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‘Een goede hulpverlener neemt het probleem van de cliënt niet over en hij zal 
ook geen passende oplossing voorhanden hebben. In vele gevallen ontstaat nu 
een gevecht, waarin de cliënt – gewend als hij is, dat in onze maatschappij voor-
zieningen er zijn om in zijn behoeften te voorzien – er op aandringt dat de hulp-
verlener zijn probleem oplost, en dat de hulpverlener de cliënt teleurstelt door 
dat niet te doen, in de overtuiging dat alleen de cliënt zijn probleem zelf op kan 
lossen. Waar bestaat die hulp dan uit? De hulpverlening is een poging om op een 
andere manier met de probleemsituatie om te gaan, en wel zó dat een oplossing 
van het probleem mogelijk wordt. Dit leerproces kost tijd, en in die tijd is de cli-
ent afhankelijk van de hulpverlener, zoals wij allen tijdens een leerproces afhan-
kelijk zijn van de leraar’ (Noyon 1981: 47-48; cursivering ms).

Noyon worstelde met de verhouding tussen autonomie en afhankelijkheid. ‘De cliënt 
kan zijn probleem alleen zelf oplossen’ – in feite de positie die Achterhuis innam – 
maar is daarbij tevens ‘afhankelijk van de hulpverlener’. Met andere woorden: de cli-
ent zal de (tijdelijke) afhankelijkheid van de hulpverlener moeten aanvaarden om zijn 
probleemsituatie anders en beter te leren hanteren. Noyon wees er tevens op dat veel 
cliënten zich al in een positie van afhankelijkheid en machteloosheid bevinden voor-
dat ze bij een hulpverlener aankloppen. Voor Achterhuis bestond er geen ambiguïteit 
of ambivalentie tussen autonomie en afhankelijkheid. Ze behelsden ‘gescheiden sfe-
ren’: autonomie was inherent goed, en afhankelijkheid gold het te allen tijde te bestrij-
den (Gouws 1987: 30-31). Op de door Noyon aangesneden kwestie en op door anderen 
aangedragen inhoudelijke bezwaren ging Achterhuis in zijn repliek niet in.112

Latere analyses van de invloed van Achterhuis op de ontwikkeling van het wel-
zijnswerk betreffen vooral de inconsistenties in de opvatting van de filosoof aan-
gaande de these van het ‘perverse karakter’ van het welzijnswerk (Gouws 1987; Duy-
vendak 1999). Gouws en Duyvendak wijzen daarbij vooral op de tegenstrijdigheden 
in Achterhuis’ constructivisme. Tegenover het welzijnswerk dat met zijn ‘heteronome 
interventies’ een eigen werkelijkheid creëerde, stonden de autonome individuen met 
hun ‘ware verhalen’, waarvan Achterhuis het subjectieve, geconstrueerde karakter niet 
wilde onderkennen. 

‘Achterhuis introduceert met andere woorden een problematisch onderscheid 
tussen ware zelfkennis, die oorspronkelijk en onbemiddeld is, en onware, 
want geconstrueerde kennis. Het (selectieve) constructivisme van Achterhuis 
leidt dus niet tot een relativering van alle waarheidsclaims maar, integendeel, 
tot een nieuw criterium om te kunnen onderscheiden tussen ware en onware 
verhalen. Handelen op basis van (…) geconstrueerde kennis leidt tot brokken. 

112 In zijn repliek in het themanummer van Marge ging Achterhuis overigens wel inhoudelijker en gedetailleerder 
in op zijn critici.
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Handelen op basis van zelfkennis daarentegen staat gelijk aan adequate zelf-
hulp’ (Duyvendak 1999: 63).

Achterhuis verabsoluteerde het idee van authentieke, individuele ontplooiing dermate 
dat niemand daarbij meer geholpen kon en mocht worden. 

De debatten ten spijt, bleef het vanuit de welzijnspraktijken zelf relatief stil. 
Waarom boog men daar deemoedig het hoofd? Gouws wierp die vraag in 1987 op en 
gaf ook het antwoord: omdat Achterhuis uitging van het meest fundamentele geloofs-
artikel van het agogische discours, namelijk: ‘de natuurlijke, echte mens’ als maat van 
alle dingen. Als men er maar in slaagde de obstakels en de belemmeringen uit de weg 
te ruimen die de maatschappij opwierp voor het individu om zich te ontplooien, kon 
‘het ware harmonieuze Zelf ’ tevoorschijn komen. Dat was de repeterende gedachte 
van Achterhuis. Welzijnswerkers waren er zo gevoelig voor omdat in het welzijns-
werk gangbare begrippen als ‘assertiviteit’, ‘zelfontplooiing’, ‘groei’, ‘vervreemding’, 
‘mondigheid’, ‘zelfstandigheid’ en ‘identiteit’ op deze gedachte gestoeld waren (Gouws 
1987: 33). 

‘Tussen priester en prostituée’113

Aan het geringe weerwoord van de welzijnswerkers lag nog een andere oorzaak ten 
grondslag, waarnaar bij de analyse van (het effect van) het boek van Achterhuis min-
der aandacht is uitgegaan. Achterhuis had niet alleen kritiek op wat professionals 
deden – au fond stelde hij hun hele bestaan en identiteit ter discussie. In navolging 
van Illich zette Achterhuis het streven van welzijnswerkers naar professionalisering 
en het aannemen van een professionele identiteit in de beklaagdenbank, en dat was 
zeker na de voorafgaande periode een gevoelige plek van de beroepskrachten.114 Welke 
argumenten bracht Achterhuis in stelling tegen het professionaliseringsstreven? Uit 
het hoofdstuk in De markt van welzijn en geluk dat geheel aan professionalisering en 
de positie van professionals is gewijd, valt tegen het streven naar professionalisering 
een vijftal hoofdargumenten te destilleren.115

Het eerste argument sloot nauw aan bij de kritiek die in de jaren 1970 in kringen 
van de beroepensociologie opgeld deed (zie hoofdstuk 2). Professionals ontleenden 
hun bijzondere positie vooral aan de macht die ze als beroepsgroep opbouwden in hun 
interactie met een politieke en economische elite. Hierdoor konden de afzonderlijke 
professionals zelfstandig en in vrijheid werken. Wat professionals deden, werd volgens 

113 Zo luidt een van de tussenkopjes in het hoofdstuk over professionalisering in De markt van welzijn en geluk 
(Achterhuis 1981: 123).

114 In 1977 had Achterhuis onder de titel ‘De-professionalisering van het welzijnswerk lijkt noodzaak’ al een artikel 
gepubliceerd in het tijdschrift Vorming (voorheen Volksopvoeding). Hierin kritiseerde hij onder andere de aan-
pak van de sociaal-cultureel werker Vester (zie hoofdstuk 4): ‘“Het nemen van eigen verantwoordelijkheid”, als 
doelstelling van het buurt- en clubhuiswerk is niet iets wat uit de heteronome sector aan afhankelijke cliënten 
aangeboden kan worden’ (Achterhuis 1977: 370).

115 Zijn argumentatie spitst Achterhuis toe op professionals in het welzijnswerk, maar heeft overwegend betrekking 
op alle ‘publieke’ professionals. 
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Achterhuis daardoor oncontroleerbaar en ongrijpbaar. Inhoud en kwaliteit van het 
werk onttrokken zich aan een maatschappelijke beoordeling (Achterhuis 1981: 116). 

Het tweede argument van Achterhuis betrof de deskundigheid van professionals. 
Waar die precies uit bestond en wat voor resultaten ze ermee bereikten, was ondui-
delijk. Bovendien bleken bij de typering van beroepseisen persoonskenmerken hoger 
gewaardeerd te worden dan inhoudelijke deskundigheid.116 De professional moest ‘zo 
echt mogelijk zijn’, ‘werkelijk zichzelf zijn’ en ‘een warme, positieve aanvaarding naar 
de cliënt uitstralen’. Onderzoek bewees volgens Achterhuis ook dat cliënten bij profes-
sionals vooral algemeen menselijke kwaliteiten zochten als warmte, erkenning, luis-
terbereidheid en geduld. Bovendien twijfelden cliënten sterk aan pretenties van pro-
fessionals dat ze andere vormen van deskundigheid zouden bezitten (ibidem: 118-120).

Wanneer de specifieke deskundigheid van professionals in twijfel moest worden 
getrokken, dan was – en dat vormde meteen het derde argument – het onderscheid 
tussen professionals enerzijds en vrijwilligers en leken anderzijds niet langer van 
belang. Achterhuis zag dit argument bevestigd in de reacties van de vakbonden op 
bezuinigingsmaatregelen van de overheid en de hogere inzet van vrijwilligers waar-
mee bezuinigingen gepaard zouden gaan. In die reactie stond vooral de ‘broodroof’ 
en het negatieve effect op de werkgelegenheid van beroepskrachten centraal, en niet 
zozeer de deskundigheid die voor de uitvoering van het werk vereist was en die leken 
en vrijwilligers zouden ontberen (ibidem: 121).

Het vierde argument betrof de aard van de relatie tussen professional en cliënt. 
Achterhuis vergeleek de relatie van welzijnswerkers met hun cliënten met de relatie 
van priesters en prostituees met respectievelijk hun gelovigen en hun klanten. De ver-
gelijking met priesters ontleende Achterhuis aan Illich, die professionele welzijnswer-
kers typeerde als een nieuw soort geestelijkheid die de mensen eerst wijzen op hun 
nood, hun vervolgens vertellen wat nodig is voor hun heil en hun dat ten slotte zelf 
leveren. De overeenkomst met het werk van prostituees school volgens Achterhuis 
vooral in het gegeven dat professionals zich ‘even laten gebruiken’. De klant mag ‘even 
heel dichtbij komen’ en betaalt daar ook voor. Waar prostituees volgens Achterhuis 
nog behoeften bevredigen die ook in gewone menselijke relaties voorkomen, creëren 
professionele welzijnswerkers behoeften en bepalen ze dat deze zich alleen via hun 
diensten laten bevredigen. De asymmetrie die op die manier in de relatie tussen pro-
fessional en cliënt in stand blijft, verschilde in de ogen van Achterhuis bovendien in 
weinig van de eertijdse neerbuigende liefdadigheid. Nog steeds bepaalt de hulpverle-
ner de inhoud van de hulp, is niet wederkerigheid maar begunstiging de heersende 
norm, en bestaat het enige recht van de ontvanger van de hulp eruit het gegevene 
eventueel te weigeren (ibidem: 123-125).

Het vijfde en laatste argument behelsde de mate waarin het welzijnswerk vooral met 
zichzelf bezig was. Dat bleek volgens Achterhuis niet alleen uit de vele doorverwijzingen 

116 Achterhuis verwijst hier naar het onderzoek van Doerbecker waaraan in hoofdstuk 4 ook is gerefereerd (Achter-
huis 1981: 120).
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waarmee men in het bijzonder zichzelf werk bezorgde. Het professionaliseringsproces 
leidde tot een preoccupatie die vooral bleek uit de toenemende aandacht voor deskun-
digheidsbevordering. Ook het functioneren binnen de eigen instelling vroeg steeds 
meer tijd van professionals als gevolg van participatie in fusiebesprekingen, beleids-
voorbereiding, interne democratisering en allerlei commissies. Achterhuis kwam tot 
de slotsom dat instellingen en professionals zich meer bezighielden met interne vraag-
stukken en bevordering van eigen professionaliteit dan met de belangen van cliënten 
(ibidem: 129-130).

Waarom riep de argumentatie van Achterhuis tegen professionalisering begin jaren 
1980 weinig weerwoord op? Dat is deels verklaarbaar doordat Achterhuis in een aantal 
opzichten parasiteerde op kritische noties die in de loop van de jaren 1970 binnen het 
welzijnswerk ingang vonden.

Op de eerste plaats betrof dat de anti-professionaliseringsstemming die was ont-
staan. Deze kwam niet alleen tot uitdrukking in de vakbondsoriëntatie (zie hoofdstuk 
4). Het streven naar professionalisering en verwetenschappelijking was door uitvoe-
rend werkers zelf al ter discussie gesteld. Daarbij was er nadrukkelijk een verband met 
het principe van zelfbeschikking:

‘(…) juist door de status van de werker als professional wordt de cliënt in een 
afhankelijkheidsrelatie gedreven. In het verlengde van deze professionalise-
ringskritiek wordt de verwetenschappelijking van de hulpverlening bekriti-
seerd. Deze leidt bijvoorbeeld in het maatschappelijk werk tot een eenzijdige 
psychologische aanpak van problemen en tot een ‘vertechnisering’ van de hulp-
verlening: de ontwikkeling van technieken is belangrijker geworden dan reflexie 
op de vraag waar deze technieken voor worden gebruikt’ (Koenis 1993: 87-88).

De professionaliseringskritiek vermengde zich bovendien met de roep om externe en 
interne democratisering. Zo waren uitvoerend werkers in de loop van de jaren 1970 
steeds vaker kritische vragen gaan stellen bij het democratische gehalte van de bestu-
ren van de welzijnsinstellingen, die hun beleid in de meeste gevallen buiten de werk-
nemers om hadden uitgestippeld, terwijl ook de cliënten er niet in waren gekend. Ook 
de ‘neutrale’ opstelling van instellingen en professionals in maatschappelijke contro-
verses gold in toenemende mate als een fictie (zie hoofdstuk 4).

Op de tweede plaats maakte Achterhuis dankbaar gebruik van de kwetsbare 
opstelling die de pleitbezorgers van het ‘open beroep’ in zekere zin kenmerkte. Zij 
streefden naar een verdergaande professionalisering en hadden tegelijkertijd oog voor 
de mogelijke negatieve effecten daarvan, zoals het machtsaspect. Door een pleidooi 
voor onbaatzuchtigheid in de beroepsuitoefening, begrenzing van de professionele 
afstand, het recht op privacy voor de cliënt en het gebod van dienstbaarheid aan de cli-
ent, trachtten zij de ‘schadelijkheid’ van de professionalisering binnen aanvaardbare 
grenzen te houden (Roessingh 1977: 122). Achterhuis vergrootte dit machtsaspect uit, 
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zonder in te gaan op de checks and balances die de pleitbezorgers van het ‘open beroep’ 
voorstonden. Ook hun vaststelling dat de deskundigheid van bijvoorbeeld opbouw-
werkers, sociaal-cultureel werkers en vormingswerkers nog onvoldoende was ontwik-
keld en onderbouwd, interpreteerde Achterhuis niet als een eis aan verdere ontwikke-
ling van de professie maar zette hij in tegen het streven naar professionalisering. 

Het beeld van de tobberige, aangeslagen professie dat in de loop van de jaren 1970 
ontstond, kreeg begin jaren 1980 definitief z’n beslag met de interventie van Achter-
huis. Hij radicaliseerde de kritiek op het welzijnswerk die in de voorgaande periode 
van verschillende kanten was losgebarsten. De verstrekkende gevolgen van Achter-
huis’ kritiek schuilde vooral in de combinatie van de nadruk op het ‘perverse karak-
ter’ van de welzijnsvoorzieningen en de anti-professionaliseringstoon die hij aansloeg. 
Zoals opgemerkt, is de aandacht in latere analyses minder uitgegaan naar de professi-
onaliseringskritiek van de filosoof. Toch is er een parallel met de ‘perversiteitsthese’ , 
waarbij er sprake was van ‘een verabsolutering van het autonome individu’ (Duyven-
dak 1999: 64). In Achterhuis’ professionaliseringskritiek zat een ‘verabsolutering’ van 
de macht van professionals. 

Nieuwe zakelijkheid en decentralisatie
De kritiek van Achterhuis bleek koren op de molen van de politici die zich in de jaren 
1980 opwierpen als hervormers van de verzorgingsstaat. De politicoloog S. (Siep) 
Stuurman wierp Achterhuis in dat opzicht politieke naïviteit voor de voeten. Hij vond 
dat Achterhuis bij de beoordeling van het welzijnswerk te weinig oog had voor de eco-
nomische en politieke crisis en de felle politieke strijd die ontbrand was rond de ver-
zorgingsstaat en het vraagstuk van de staatsinterventie in het algemeen. 

‘De laatste jaren zijn we getuige van een massieve aanval van rechts op het hele 
idee van de verzorgings- en interventiestaat. In de neo-liberale filosofie wordt 
een “teveel aan staat” aangewezen als de voornaamste oorzaak van de huidige 
economische en politieke problemen. (…) In deze crisis van de verzorgingsstaat 
wordt het welzijnswerk met grote regelmaat als “exemplarisch voorbeeld” gehan-
teerd door de critici. Het welzijnswerk is kennelijk in de ideologische strijd de 
“zwakste schakel” in de keten van de verzorgingsstaat. Een aanval op het vage 
welzijnswerkgedoe ligt natuurlijk gemakkelijker dan een directe aanval op de 
werkeloosheidsvoorzieningen. In verschillende kritieken van sociaal-democra-
tische zijde is de kritiek op het welzijnswerk duidelijk gebruikt om de meer alge-
mene stelling van “de wildgroei van de collectieve sector” te onderbouwen. (…) 
De kritiek op het welzijnswerk gaat dus niet altijd over het welzijnswerk. Over 
de hoofden van de welzijnswerkers wordt een ander debat uitgevochten waar-
van de inzet veel groter is: politiek gezien treffen we hier namelijk de kern van 
de huidige controverse over de verzorgingsstaat’ (Stuurman 1981: 4-5). 
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Wat de politieke achtergronden ook waren, links én rechts verkondigden de nood-
zaak om de verzorgingsstaat te herstructureren. Dit was vooral ingegeven door de eco-
nomische crisis die begin jaren 1980 zijn hoogtepunt bereikte, waardoor de betaal-
baarheid van voorzieningen steeds meer onder druk stond. Welzijn vormde daarbij 
een speerpunt, simpelweg omdat binnen het gehele politieke spectrum de gedachte 
had postgevat dat de vele daar werkzame professionals bijdroegen aan afhankelijkheid 
en zelfs aan ‘onwelzijn’. De herstructurering van de verzorgingsstaat trof de welzijns-
sector als ‘zwakste schakel’ het eerste én het zwaarste. Welzijnsvoorzieningen werden 
aangemerkt als ‘niet productief ’, een ‘kostenpost’, hoofdzakelijk betaald uit collectieve 
middelen (De Haan & Duyvendak 2002: 182). Dat het ook mogelijk was uitgaven voor 
welzijn als investeringen te zien waarbij de kosten voor de baat uitgaan, paste niet in 
het klimaat van de ‘nieuwe zakelijkheid’. 

Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) trok in het rap-
port Herwaardering van het welzijnsbeleid de conclusie dat de kritiek op de welzijns-
sector weliswaar vaak eenzijdig en overtrokken was, ‘maar zeker niet van elke rea-
liteit ontdaan’ (WRR 1982: 297). Het welzijnsbeleid ontbeerde volgens de WRR een 
‘richtinggevende visie’. Er was nauwelijks sprake van expliciet en duidelijk geformu-
leerde doelstellingen. Het welzijnswerk slaagde er niet in een adequaat aanbod te doen, 
gericht op het wegnemen van gesignaleerde maatschappelijke problemen. Het moest 
zich naar de opvatting van de WRR anders gaan profileren. 

Brinkman, vanaf 1982 de verantwoordelijke minister voor welzijn op het nieuwe 
ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), formuleerde voorstel-
len voor zo’n ander profiel, die de nodige stof deden opwaaien. Brinkman voelde het 
maatschappelijke en politieke klimaat van die dagen niet alleen goed aan, hij gaf er 
mede vorm aan (De Haan & Duyvendak 2002: 180). Hij was een warm pleitbezorger 
van het idee van de ‘zorgzame samenleving’, het ideologische gedachtegoed waarmee 
het CDA de herstructurering van de verzorgingsstaat tijdens de kabinetten-Lubbers 
ter hand nam. De verzorgingsstaat was te ver doorgeschoten en – mede ingegeven 
door het tegenvallende economische tij – niet langer betaalbaar. Te veel staatsinvloed 
ondermijnde bovendien ‘de zorg voor elkaar’ (Van der Linde 2007: 240). Overheid 
noch welzijnswerk was in de optiek van Brinkman in staat om te helpen bij de ‘werke-
lijke ontplooiing’ van individuen. Zij konden hiervoor hoogstens de randvoorwaarden 
scheppen. Burgers moesten weer meer ‘verantwoordelijkheidsbesef ’ tentoonspreiden 
en zelf zorg dragen voor de vormgeving van de samenleving (De Haan & Duyven-
dak 2002: 181). Met het beroep op ‘eigen verantwoordelijkheid’ leverde Brinkman een 
morele onderbouwing voor de herstructurering van de verzorgingsstaat. 

Het ‘no-nonsense’-optreden van Brinkman leidde tot forse bezuinigingen en her-
structureringen, vooral bij het sociaal-cultureel werk, vormingswerk en opbouw-
werk. Het welzijnswerk kreeg te maken met afslanking en decentralisatie. Na de 
mislukte pogingen in de jaren 1970 zette de decentralisatie naar de gemeenten zich 
in de loop van de jaren 1980 versneld door. Met de Welzijnswet uit 1987 kregen de 
gemeenten de verantwoordelijkheid over openbaar bibliotheekwerk, vormingswerk, 
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sociaal-cultureel werk (inclusief jongerenwerk), opbouwwerk, emancipatiewerk, maat-
schappelijke opvang en hulpverlening, en sport en sportieve recreatie. Dat het niet tot 
een afbraak van het welzijnswerk leidde, was vooral te danken aan de lokale overhe-
den; vele wisten de pijn te verzachten van de forse ‘efficiency-korting’ waarmee de 
overheveling van gelden in 1989 gepaard ging. 

De belofte van markt en management
De door Stuurman gememoreerde ‘neo-liberale filosofie’ domineerde ook in de jaren 
1990 het debat over de verzorgingsstaat en de publieke sector. In de jaren 1980 vormde 
de liberalisering van de economie het hart van de neo-liberale filosofie. De Engelse 
premier Thatcher en de Amerikaanse president Reagan verpersoonlijkten dit door bij 
voortduring het terugdringen van de collectieve uitgaven en het versterken van de 
internationale concurrentiepositie te benadrukken. Daarmee ontwikkelde zich ook 
het klimaat voor de onder de noemer new public management (NPM) bekend gewor-
den beweging, die het vocabulaire van markt en management in de publieke sector 
lanceerde. Het ademde de belofte van efficiëntie, snelheid en keuzevrijheid tegenover 
de traagheid, afstandelijkheid en betutteling van de professionele en overheidsbureau-
cratieën. NPM betekende een fundamentele wijziging in het denken over ‘sturing’ in 
de publieke sector. 

De Paarse kabinetten (1994-2002) experimenteerden onder aanvoering van oud-
vakbondstopman Kok met de invoering van marktwerking, ondernemerschap en 
management-instrumenten in de (semi-)publieke sector. Openbaar vervoer, telefonie, 
zorg, onderwijs, woningbouw – vrijwel geen enkele sector bleef ervan gevrijwaard. 

De welzijnssector viel sinds de decentralisatie weliswaar niet meer onder het 
rijk, maar ook op lokaal niveau vond de taal van markt en management ingang. 
Politici en ambtenaren hadden de mond vol van ‘producten’, ‘vraagsturing’ en 
‘prestatiecontracten’. 

Bij de vormgeving van hun nieuwe verantwoordelijkheid als gevolg van de decen-
tralisatie benadrukten veel gemeenten meer samenhang in de beleidsvoering en leg-
den zij een druk op het uitvoerend werk om meer samen te werken. In veel plaatsen 
forceerde het lokale bestuur de vorming van brede welzijnsinstellingen waar sociaal-
cultureel werk, jongerenwerk en opbouwwerk onderdak vonden. Deze welzijnsorga-
nisaties gingen deels mee in de nieuwe taal, onder andere door zich als ‘maatschappe-
lijke ondernemingen’ te presenteren. Zowel bij de gemeenten als bij de welzijnsinstel-
lingen bleek de retoriek aanvankelijk evenwel sterker dan de praktijk. Het zou nog tot 
halverwege de jaren 2000 duren alvorens er via ‘aanbesteding’ daadwerkelijk sprake 
was van marktwerking in de welzijnssector (Kremer & Verplanke 2004: 18; Gulikers 
2009).

Van de beroepskrachten in de nieuwe, relatief grote welzijnsorganisaties ver-
wachtte men ondertussen een flexibele opstelling. Hun binding met één doelgroep of 
één accommodatie moesten ze steeds meer loslaten. Ook de positie van vrijwilligers 
bleef niet onaangetast. Hun invloed in de besturen van instellingen liep terug, terwijl 
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ze bij de uitvoering van activiteiten steeds meer verantwoordelijkheid moesten dra-
gen. De professional kreeg de opdracht activiteiten en projecten te ontwikkelen, vrij-
willigers te werven en te begeleiden en zorg te dragen voor de continuïteit van de orga-
nisatie (Magnus et al. 1989; Spierts 1994: 39).

Met de decentralisatie in de loop van de jaren 1980 was elke inhoudelijke ambitie 
uit het landelijke welzijnsbeleid verdwenen. Waar welzijn begin jaren 1970 nog gold 
als centrum van het kabinetsbeleid, raakte het gedurende de jaren 1980 in het lan-
delijke overheidsbeleid gemarginaliseerd. Onder het bewind van D’Ancona, minister 
van WVC onder het kabinet-Lubbers/Kok, volgde begin jaren 1990 weer een kleine 
opleving. Zij benutte de sociale vernieuwing – het motto van het kabinet – om het 
welzijnsbeleid landelijk opnieuw een gezicht te geven. Welzijnsbeleid kwam vooral in 
het teken te staan van ‘activering’ en het ‘stimuleren van zelfstandigheid’. D’Ancona 
liet de decentralisatie ongemoeid; desondanks wist zij via haar ‘welzijnsnota’s’ en het 
gericht inzetten van innovatiegelden zowel landelijk als lokaal een beleidsbepalende 
rol te spelen (De Haan & Duyvendak 2002: 196). 

Ondertussen was professionalisering als landelijk aandachtspunt verbleekt. Hoog 
op de politieke agenda had het nooit gestaan, maar met de decentralisatie verdween 
ook het laatste restje landelijke aandacht. De Welzijnswet die de decentralisatie beze-
gelde, was een ‘smalle’ wet. Elke vorm van landelijke sturing, bijvoorbeeld op het punt 
van opleidingseisen, was in de ban gedaan. 

Beroepsprofilering als antwoord
Als reactie op de aan de ‘nieuwe zakelijkheid’ verbonden bezuinigingen en herstruc-
tureringen namen landelijke organisaties, koepels en beroepsverenigingen het initi-
atief ‘beroepsprofielen’ op te stellen. De aan het begin van dit hoofdstuk genoemde 
NOW-conferentie ‘Van oude ideologie naar nieuwe professionaliteit’ vormde daartoe 
het startsein. In de beroepsprofielen moest de ‘harde kern’ van het beroep ‘zakelijk en 
concreet’ naar voren komen (Van der Laan 1990: 159). De profielen konden de toets 
vormen voor de beroepsuitoefening en op termijn een vehikel zijn in de strijd om wet-
telijke erkenning, zo was de gedachte. Tevens maakte een beroepsprofiel het moge-
lijk een voet tussen de deur te krijgen bij de onderwijsinstellingen en zo invloed uit te 
oefenen op de invulling van de beroepsopleidingen. 

Vooral het maatschappelijk werk zette vaart achter het vervaardigen van een nieuw 
beroepsprofiel. De achtergrond daarvan was vooral een strategische. Door het steeds 
verder afkalven van de financiële basis van het welzijnswerk, voelde het maatschappe-
lijk werk zich bedreigd. Met het beroepsprofiel hoopte men een troef op tafel te leggen 
in het steekspel over de toekomstige financiering van de werksoort. De strategie was 
gericht op een switch van welzijnswerk naar gezondheidszorg; onderdeel hiervan was 
de sectie maatschappelijk werk van de NOW weer nadrukkelijker als afzonderlijke 
beroepsvereniging te profileren. Wilde het maatschappelijk werk in de discussie over 
de identiteit het imago van ‘vaagheid’, ‘algemeenheid’ en ‘zachtheid’ kwijtraken, dan 
moest ze af van het idee van ‘de brede welzijnsgedachte’. De poging tot het slechten 
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van de barrières tussen de werksoorten die ten grondslag had gelegen aan de vorming 
van de NOW, werd in die overlevingsstrategie ten grave gedragen (Van der Laan 1990: 
162). In 1988 culmineerde dit in de ondergang van de NOW. Voor sociaal-cultureel 
werk, vormingswerk en opbouwwerk dienden zich in vergelijking met het maatschap-
pelijk werk weinig mogelijkheden aan om op basis van een welomschreven beroeps-
status een veilige financiering te bewerkstelligen (Van der Lans 1987: 29). Als gevolg 
hiervan lieten de eerste beroepsprofielen voor deze werksoorten tot begin jaren 1990 
op zich wachten. 

5.3 Praktijkarena: activeren centraal

De kritiek van Achterhuis op het welzijnswerk vond een gewillig oor bij politici van 
rechts tot links, maar was er ook sprake van een zichtbare doorwerking van diens 
bevindingen in de praktijken van sociaal-cultureel werk voor volwassenen, sociaal-
cultureel jeugd- en jongerenwerk, opbouwwerk en vormingswerk?

Sociaal-cultureel werk voor volwassenen
Rond het sociaal-cultureel werk voor volwassenen en het sociaal-cultureel jeugd- en 
jongerenwerk ontstond in de jaren 1980 een crisissfeer. De kritiek van Achterhuis en 
de daaropvolgende bezuinigingen misten hun uitwerking niet (Van der Zande 1990: 
11; Van der Zant 2003: 82; Metz 2011: 57). Een in die jaren bij een provinciale instelling 
werkzame consulent verwoordt het klimaat als volgt: 

‘In 1982 begonnen de bezuinigingen merkbaar te worden. De instellingen waren 
nog volop in ontwikkeling, maar de problemen in de samenleving, zoals werk-
loosheid, verpaupering, hardheid van acties, buurtcultuur, spanningen tussen 
bevolkingsgroepen, namen toe. Er moest meer gerekend worden om met min-
der middelen toch te kunnen blijven groeien. (…) Steeds meer beroepskrachten 
zeiden echter dat het niet meer lukte om de ambities met minder geld waar te 
maken. Ze begrepen de veranderde houding van de beleidsmakers niet. Ze wer-
den pijnlijk getroffen door laatdunkende uitspraken van gemeenteraadsleden 
over hun werk, die op zoek waren naar argumenten om in dat werk te kunnen 
snoeien. Ze vervielen tot doemdenken: zo kan het niet langer’ (geciteerd in Van 
der Zant 2003: 82).

Het sociaal-cultureel werk voor volwassenen zag zich gedwongen zijn werkwijze bij 
te stellen. De organisatie van activiteiten kwam meer in handen van vrijwilligers. 
Beroepskrachten kregen hierbij vooral een begeleidende rol (Spierts 1994: 39; Van der 
Zant 2003: 82). In de loop van de jaren 1980 bleek de decentralisatie een verzachtend 
effect te hebben op de bezuinigingen. De vrees van tegenstanders van de decentrali-
satie voor het ‘lantarenpaalsyndroom’ – dat gemeenten het welzijnsgeld liever zouden 
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uitgeven aan verlichting van de openbare weg dan aan welzijnswerkers – bleek onge-
grond. Tevens kwamen er binnen het sociaal-cultureel werk voor volwassenen nieuwe 
‘achterstandsgroepen’ in beeld: werklozen en ‘culturele minderheden’, ook wel ‘etni-
sche minderheden’ genoemd. Hierdoor ontstonden er tal van nieuwe specialismen, 
zoals ‘allochtonenwerk’, ‘vrouwenwerk’ en ‘ouderenwerk’. 

Kader 5.1 Soorten sociaal-cultureel werk voor volwassenen117

Het beroepsprofiel sociaal-cultureel werk onderscheidde in deze periode onder andere de volgende 
‘werksoorten en voorzieningen’ voor volwassenen (Hens & Geomini 1996: 105 e.v.)118:
•	 Club- en buurthuiswerk – Dit bleef als het ware de ‘uitvalsbasis’ van het sociaal-cultureel 

werk. Het stond in het teken van activiteiten gericht op ‘ontmoeting, ontspanning en recre-
atie’, maar het kon ook het vertrekpunt vormen voor vormingsactiviteiten, belangenbeharti-
ging enzovoort.

•	 Wijkcentra en dorps- of gemeenschapshuizen – Multifunctionele accommodaties die facili-
taire diensten (huisvesting, onderhoud, apparatuur) boden aan groepen, verenigingen en 
organisaties die sociaal-culturele activiteiten verrichten. Anders dan bij club- en buurthui-
zen droeg men hier geen directe verantwoordelijkheid voor de inhoud van de activiteiten.

•	 Vrouwenwerk – Volgens het profiel stond het ‘emancipatiewerk’ in deze periode minder in 
het teken van ‘zelfontplooiing’ en ‘bewustwording’ en stond het ‘praktisch nut’ voorop, zoals 
taallessen en computerlessen die de kansen op de arbeidsmarkt moesten vergroten.119

•	 Welzijn ouderen – Dit betrof dienstverlening gericht op het ondersteunen van individuele 
ouderen of groepen ouderen. Het kon gaan om ‘sociale, sociaal-culturele, recreatieve, vor-
mende en voorlichtende activiteiten’, vaak met het oogmerk de ‘maatschappelijke participa-
tie’ en ‘zelfredzaamheid’ van ouderen te vergroten.  

•	 Welzijn culturele minderheden120 – Dit werk, ook wel ‘allochtonenwerk’ genoemd, was er 
vooral op gericht migrantengroepen uit hun isolement te halen, onder andere door ‘zelf-
organisatie’ te stimuleren en ‘drempelverlagende’ activiteiten (fietscursussen, naaicursussen 
enzovoort) te organiseren. Daarnaast ondernam men pogingen via ‘intercultureel werk’ de 
confrontatie tussen verschillende culturen te verzachten (Spierts 1994: 182).

•	 Thuislozenvoorzieningen – Deze boden opvang, zorg en begeleiding aan dak- en thuislo-
zen. Een aantal voorzieningen verzorgde ook dagbesteding, recreatief of in de vorm van 
arbeidstrajecten.

117 Kaders 5.1 t/m 5.4 bevatten een weergave van de grote variatie aan (sub)werksoorten. Deze optelsom aan diffe-
rentiaties is hier opgenomen omdat het een belangrijk kenmerk vormt van deze periode. De hoofdtekst is even-
wel ook te volgen zonder kennis te nemen van deze opsommingen.

118 Het profiel onderscheidde in totaal 29 ‘werksoorten en voorzieningen’ voor het sociaal-cultureel werk. Een aan-
tal ervan komt aan bod in kader 5.2 en 5.4 over respectievelijk jeugd- en jongerenwerk en vormingswerk. Het 
profiel noemde ook ‘opbouwwerk’ als een aparte ‘werksoort’. Naast de in het profiel vermelde ‘werksoorten en 
voorzieningen’ rekende men in veel plaatsen ook nog andersoortig aanbod tot het sociaal-cultureel werk (of 
soms tot het opbouwwerk), bijvoorbeeld ‘woonwagenwerk’ en het werken met ‘WAO-groepen’. Ook het buurt-
maatschappelijk werk en de sociaal raadslieden maakten vaak deel uit van het voorzieningenaanbod van het 
sociaal-cultureel werk op wijk- of buurtniveau (Spierts 1994: 37).

119 Andere bronnen uit deze periode spreken dit tegen en benadrukken juist de combinatie van zelfontplooiing, 
bewustwording en praktisch nut, zoals bij de zogenoemde moedercentra (zie bijvoorbeeld Timmer & Van Net-
ten 1997).

120 Dit komt niet als een aparte ‘werksoort’ of ‘functie’ in het profiel terug, maar krijgt wel expliciet vermelding als 
een onderscheiden voorziening in de CAO Welzijnswerk (1994/1995) (Hens & Geomini 1996: 101). 
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•	 Activiteitencentra voor gehandicapten – Het aanbod omvatte ‘zinvolle dagbesteding’, gericht 
op ‘persoonlijke ontplooiing, emancipatie en sociale toerusting’ van de deelnemers. 

De ‘specialisering’ van het sociaal-cultureel werk had voorafgaand aan de jaren 1980 
al ingezet. De kritiek van Achterhuis droeg ertoe bij dat het niet lukte het sociaal-cul-
tureel werk via de Kaderwet Specifiek Welzijn tot ‘basisvoorziening’ te verheffen. Dat 
sociaal-cultureel werk in beleidskringen niet meer als een voorziening voor de ‘hele 
bevolking’ gold, betekende nog niet dat de werksoort ‘implodeerde’. Het leidde daar-
entegen tot een ‘explosie’ van aandacht voor ‘specifieke groepen’. Zo pikte het sociaal-
cultureel werk via de ‘subwerksoorten’ snel het categoriale beleid op van het ministerie 
van WVC aangaande jeugdigen (zie ‘Sociaal-cultureel jeugd- en jongerenwerk’), min-
derheden, ouderen en gehandicapten (De Haan & Duyvendak 2002: 196-204). Aan de 
totstandkoming van de vele varianten binnen het sociaal-cultureel werk lag nog een 
andere ontwikkeling ten grondslag:

‘Men werd geconfronteerd met ontwikkelingen in de maatschappij, waarin 
steeds meer subgroepen werden uitgenodigd om, onder de vlag van emancipa-
tie, een eigen culturele identiteit te ontwikkelen, daarvoor op te komen, en ook 
voorzieningen daarvoor op te eisen’ (Dieleman 1987b: 15). 

Door de aandacht voor ‘specifieke groepen’ en hun ‘identiteiten’ groeide het sociaal-
cultureel werk in de jaren 1980 en 1990 als het ware uit tot een ‘proeftuin voor diver-
siteit’, lang voordat allerlei grote gemeenten in Nederland een ‘diversiteitsbeleid’ gin-
gen voeren (Verhaar 2002: 39). Het gevolg was dat de belangen van deze groepen meer 
erkenning kregen, maar het sociaal-cultureel werk fungeerde tegelijkertijd als ‘een 
aanjager van culturele verschillen’ (Dieleman 1987b: 16). Hierdoor kwamen de zich op 
hun ‘autonomie’ beroepende groepen geregeld tegenover elkaar te staan, getuige het 
voorbeeld van Den Bosch-Oost – Welzijnsprojekt Oost – in hoofdstuk 4. Het sociaal-
cultureel werk beschikte niet over instrumenten om de conflicten die zo ontstonden 
in goede banen te leiden.

‘Er (…) is geen onderhandelingscultuur aanwezig waarin belangen verwoord 
kunnen worden, afgewogen kunnen worden, op een gegeven moment com-
promissen gesloten kunnen worden, die uiteindelijk leiden tot een gezamenlijk 
standpunt dat kan rekenen op een redelijk brede basis in de buurt. Men rede-
neert toch heel erg vanuit het “eigen” gelijk, dat verantwoord wordt door een 
beroep te doen op de “eigen” identiteit’ (ibidem: 19).

Naast het geradicaliseerde ‘parochiale wereldbeeld’ (zie hoofdstuk 4), bood het idee 
van ‘autonomie’ – door Achterhuis op een voetstuk geplaatst en zo sterk genesteld in 
het werk – nu ook geen uitkomst bij het hanteren van de vele verschillen tussen groe-
pen bewoners.
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In de jaren 1990 bleef de aandacht voor ‘specifieke groepen’ bestaan, maar kwam het 
accent minder op autonomie te liggen. In het sociaal-cultureel werk maakte men hoe 
langer hoe meer een onderscheid tussen ‘dienstverlening’ en ‘beïnvloeding’ (Hille-
nius-van Draanen 1996: 25). Bij dienstverlening probeerden sociaal-cultureel werkers 
tegemoet te komen aan vragen en wensen van deelnemers, waarbij ze bewoners aan-
zetten om eventueel in samenwerking met vrijwilligers hun eigen activiteiten te orga-
niseren (Spierts 1994: 20). Bij beïnvloeding stond het opsporen en beantwoorden van 
‘maatschappelijke vragen en behoeften’ centraal. 

‘In het beïnvloedingsmodel ga je na waar manco’s optreden in het maatschap-
pelijk functioneren van (groepen) mensen, en nodig je mensen uit om de dingen 
anders te gaan zien en te doen. De instelling (en haar opdrachtgever) is tevreden 
als er verbetering is opgetreden. De klant moet klantvriendelijk behandeld wor-
den maar zijn wil is geen wet’ (Hillenius-van Draanen 1996: 26).

Sociaal-cultureel werkers mochten dus weer ‘beïnvloeden’. Het mede door Achterhuis 
opgeworpen taboe op ‘heteronome’ interventies kalfde langzaam maar zeker af.

Sociaal-cultureel jeugd- en jongerenwerk
In het sociaal-cultureel jeugd- en jongerenwerk vond een vergelijkbare ontwikkeling 
plaats. Ook jeugd- en jongerenwerkers raakten verward over hun beroep, hun beroep-
sidentiteit en het methodisch handelen (Hazekamp et al. 1994: 69).

‘Doelstellingen, doelgroepen op wie het jongerenwerk zich wil, kan of moet 
richten en de nieuwe taken roepen bij jongerenwerkers vele vragen op. In voor-
afgaande periodes werd aan het jongerenwerk richting gegeven door doelstellin-
gen die het werk een duidelijke identiteit en legitimatie verschaften, zoals vor-
ming en beheersing van gedrag. Momenteel zijn doelstellingen voor het jonge-
renwerk minder eenduidig (…) Uit onderzoek blijkt dat veel jongerenwerkers 
het spoor enigszins bijster zijn. Ze hebben moeite te bepalen “waar hun werk 
goed voor is”. Het is niet overdreven te stellen dat het jongerenwerk in de jaren 
1980 een identiteitscrisis doormaakt’ (Te Poel 1987: 165).

De verwarring over de doelstellingen was illustratief. Van der Zande (1990: 77) telde 
177 doelstellingen in het sociaal-cultureel jongerenwerk. De prioriteit lag bij ‘vor-
ming’, maar weinig jongerenwerkers konden ermee uit de voeten. De crisissfeer was 
niet alleen het gevolg van de druk van buitenaf; de opstelling van jongerenwerkers 
zelf droeg er nadrukkelijk aan bij. Zo hadden jongerenwerkers problemen om aanslui-
ting te vinden bij jongeren (Te Poel 1987; Van der Zande 1990; Baillergeau & Hoitink 
2010). Ze hadden nauwelijks inzicht in ‘de leefwereld en de beleving van jongeren’. Bij 
een aantal jongerenwerkers overheerste negatieve beeldvorming over jongeren. Ook 
de kennis van methoden hield niet over, al werd daarvoor door sommigen het gebrek 
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aan interesse vanuit de wetenschappen als excuus aangevoerd (Te Poel 1987). Veel jon-
gerenwerkers namen een afwachtende houding aan, uit angst om ‘in de ogen van jon-
geren af te gaan’ (Van der Zande 1990: 113).

Evenals in het sociaal-cultureel werk voor volwassenen vielen de gevolgen van de 
bezuinigingen relatief gezien mee. Zo gaf het jongerenwerk tussen 1980 en 1985 een 
daling van gelden te zien van ongeveer 25 procent, waarna er tot en met 1989 een her-
stel optrad tot het niveau van 1980 (SCP 1990). De bezuinigingen in combinatie met 
de afnemende legitimiteit hadden wel een andere verandering tot gevolg. In het jon-
gerenwerk – dat in de jaren 1960 en 1970 nog ‘de jonge generatie in haar geheel als 
potentiële doelgroep’ beschouwde – verschoof de aandacht naar jongeren in ‘maat-
schappelijk problematische situaties’. Bij de bezuinigingen in deze periode zou men 
de ‘achterstandsgroepen’ relatief ontzien. Beleidsmakers liepen minder warm voor 
algemene, recreatieve voorzieningen voor ‘gewone’ jongeren dan voor projecten voor 
‘drugsverslaafden’, ‘werkloze jongeren’, ‘agressieve jongeren’, ‘culturele minderheden’ 
of ‘randgroepjongeren’. De aandacht voor ‘specifieke doelgroepen’ leidde in het jeugd- 
en jongerenwerk – evenals bij het sociaal-cultureel werk voor volwassenen – tot een 
aanzienlijke differentiatie.

Kader 5.2 Soorten sociaal-cultureel jeugd- en jongerenwerk
Het jeugd- en jongerenwerk kende in de jaren 1980 tal van varianten (Veenbaas et al. 1986; Haze-
kamp et al. 1994): 
•	 Peuter- en kinderwerk – Voor peuters (2- tot 4-jarigen) en kinderen (4- tot 12-jarigen) bestond 

er in het sociaal-cultureel werk al langer een aanbod in de vorm van peuterwerk, peuterspeel-
zalen, kinderwerk en speeltuinwerk. Door de grote aandacht voor de oudere jeugd in de jaren 
1960 en 1970 was dit type werk in de schaduw komen te staan. Daardoor kwamen de bezui-
nigingen hier in de eerste helft van de jaren 1980 extra hard aan. Door de toegenomen aan-
dacht voor ‘opvang’ en ‘opvoedingspreventie’ kwam er eind jaren 1980 weer meer aandacht 
voor dit werk. In de jaren 1990 leidde dit tot tal van voorzieningen, variërend van kinderop-
vang en buitenschoolse opvang tot ‘speel-o-theken’ en kinderboerderijen.

•	 Open jongerenwerk – De stedelijke open jongerencentra die midden jaren 1960 tot bloei 
waren gekomen, ontwikkelden zich in de jaren 1980 in verschillende richtingen. Zo ontston-
den er centra voor groepen ‘allochtone jongeren’ en voor doelgroepen met een ‘meervoudige 
problematiek’. Laatstgenoemden zochten vaak aansluiting bij de ‘randgroepjongerenbenade-
ring’. Ook ontstonden er ‘cultuurcentra’ en ‘commerciële centra’. De cultuurcentra stonden 
open voor allerlei leeftijdscategorieën. Ze gaven een verzakelijking van de aanpak te zien, met 
een geringer aandeel vrijwilligers tot gevolg. De commerciële centra verzorgden in het week-
end disco en door de week een aanvullend ‘vormend’ programma. Veel van deze centra gin-
gen aan hun eigen succes ten onder, mede als gevolg van gebrek aan bedrijfsmatig inzicht en 
toenemende ordeproblemen.

•	 Buurtgericht jongerenwerk – Naast de stedelijke jongerencentra kwam in de jaren 1980 ook 
het buurtgerichte tiener- en jongerenwerk weer nadrukkelijker in beeld (Van der Zande 1990; 
Hazekamp et al. 1994; Te Poel 1997). Dit richtte zich meestal op jongeren uit ‘kansarme mili-
eus’ en bood hun een eigen plek. Het vond plaats in het buurthuis, naast andere vormen van 
sociaal-cultureel werk. In de praktijk gaf het zogenoemde ‘ingebouwde jongerenwerk’ veel 
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problemen. Jongerenwerkers staken er veel energie in om de verhouding met het andere soci-
aal-cultureel werk goed te houden. Soms koos men als oplossing voor een aparte ingang naar 
de jongerenruimte. Mede door de ervaren overlast van het jongerenwerk in de buurt, groeide 
de praktijk om het buurtgerichte jongerenwerk onder te brengen in verspreide kleinschalige 
accommodaties in de buurt of wijk.

•	 Jongerenopbouwwerk – Het jongerenopbouwwerk maakte in de jaren 1980 als ‘omgevingsge-
richte manier van werken’ school in het jongerenwerk in de grote steden. Begin jaren 1990 
drong het ook door op het platteland. Bij jongerenopbouwwerk lag de nadruk op het mobili-
seren van krachten in de leefomgeving van jongeren, variërend van hulpverlening, onderwijs 
en politie, tot buurtbewoners, winkeliers en bedrijven.

•	 Straathoekwerk – Dit was erop gericht in contact te komen met ‘jongeren in problematische 
situaties’ die de reguliere instellingen vaak niet wisten te bereiken. Eind jaren 1980 bekom-
merde het straathoekwerk zich om het toenemende aantal thuisloze jongeren en legde het de 
vinger op de problematiek rond het voortijdig schoolverlaten en de toenemende criminali-
teit bij specifieke groepen jongeren. Het straathoekwerk gaf de stoot tot een meer ambulant 
gerichte werkwijze van het jongerenwerk. Ambulante jongerenwerkers hadden de taak con-
tacten te leggen met ‘rondhangende jongeren’ en te bezien in hoeverre een eigen plek dan wel 
activiteiten in het ‘reguliere jongerenwerk’ voor deze jongeren zinvol konden zijn.

•	 Randgroepjongerenwerk – Dit werk richtte zich eveneens op jongeren met een meervoudige 
problematiek. Het onderscheidde zich onder andere door jongeren in ‘leer-werkplaatsen’ 
te koppelen aan ‘werkmeesters’ die gespecialiseerd waren in een bepaald vak en bekwaam 
waren in het omgaan met jongeren met ‘gedragsproblemen en sociale achterstand’. Een pro-
bleem bij dit type werk was dat samenwerking met andere instellingen haperde, waardoor het 
veelal in isolement plaatsvond (Hazekamp et al. 1994: 56).  

•	 Jongeren Informatie Punten (JIP’s) – De JIP’s namen binnen gemeenten de informatievoorzie-
ning voor jeugdigen ter hand. JIP’s ondersteunden jongerenwerkers bij informatie en voor-
lichting, bijvoorbeeld op het gebied van seksualiteit, uitkeringen of alcoholgebruik, onder 
meer door folders te verspreiden en/of bijeenkomsten te organiseren. 

De toegenomen differentiatie binnen het jongerenwerk kende verschillende oorzaken 
en achtergronden.

Deels was de differentiatie het gevolg van specifiek overheidsbeleid, bijvoorbeeld 
gericht op het bestrijden van de hoogoplopende jeugdwerkloosheid. In dat kader 
kreeg het jongerenwerk de opdracht schoolverlaters en spijbelaars op te vangen. De 
overheid zag het jongerenwerk als laatste redmiddel voor jongeren die door ‘nega-
tieve ervaringen’ niet meer te motiveren waren om deel te nemen aan arbeids- of 
onderwijsprojecten. 

‘Jongerenwerk moet zich richten op jongeren die de samenleving het meeste 
last lijken te bezorgen én op jongeren die niet meer in staat geacht worden een 
zelfstandig bestaan op te bouwen. (…) Jongerenwerk wordt steeds minder een 
basisvoorziening waar jongeren recht op hebben, evenals op onderwijs en een 
goede gezondheidszorg. Het wordt ook steeds minder een plaats waar zij kun-
nen experimenteren met nieuw gedrag, culturele voorkeuren en waar zij een 
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sociale identiteit kunnen ontwikkelen. De emancipatiefunctie verdwijnt steeds 
meer naar de achtergrond’ (Te Poel 1987: 172-173).

Het straathoekwerk, het ambulante jongerenwerk en het randgroepenwerk kregen als 
gevolg van het ‘speerpuntenbeleid’ (Van der Zande 1990: 111) steeds vaker het aureool 
van het ‘echte jongerenwerk’ (Te Poel 1987).

Deels was de differentiatie ook een reactie op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo 
kwam er tegen het eind van de jaren 1970 onder invloed van de tweede feministische 
golf meer aandacht voor de ondergeschikte positie van meisjes in het jongerenwerk, 
dat in de praktijk vaak ‘jongenswerk’ bleek te zijn. Vrouwelijke jongerenwerkers orga-
niseerden ‘meisjesgroepen’ waarmee ze probeerden aan te sluiten bij de leefwereld van 
meisjes. In ‘de veiligheid van de eigen groep’ was het gemakkelijker om te praten over 
‘gevoelens, voorkeuren en wensen’. Naast ‘persoonlijke zelfstandigheid’ en ‘weerbaar-
heid’ streefde men ook ‘maatschappelijke zelfstandigheid’ na. Via ‘oriëntatie- en scha-
kelprojecten’, bijvoorbeeld over kleding maken, probeerde men de kansen van deel-
neemsters op de arbeidsmarkt te vergroten. In menig jongerencentrum accepteerden 
jongens en mannelijke werkers de activiteiten voor meisjes niet. Mede om dat isole-
ment te doorbreken, ontwikkelde het meidenwerk zich als variant van het jongeren-
werk naar ‘meidenwerk als methode’. In de jaren 1990 sprak men over ‘seksespecifiek 
werken’: zowel aparte activiteiten voor meisjes en jongens als ‘emancipatorische activi-
teiten’ in gemengde groepen (Hazekamp et al. 1994: 54). 

Begin jaren 1990 herstelde het jongerenwerk zich enigszins van de crisis. Haze-
kamp c.s. constateerde dat er weer ruimte kwam voor professionalisering:

‘Het jeugdwerk verliest zich niet langer in het tot ontwikkeling brengen van 
naast elkaar opererende (quasi)werksoorten of elkaar rivaliserende varianten 
van jeugdwerk. Zowel in het denken als in het praktisch handelen geven jeugd-
werkers er blijk van te zoeken naar de kern van hun werk, ofwel de kern van hun 
professionele bagage’ (Hazekamp et al. 1994: 77).

Zo ontstond er binnen het jongerenwerk discussie over de positie die men innam tus-
sen jongeren én de eisen die de maatschappij aan jongeren stelde. Moest ‘de leefwe-
reld van jongeren’ (‘het leefwereldperspectief ’) óf de maatschappij (‘het systeemper-
spectief ’) centraal staan in het jongerenwerk? De praktijk leerde dat beide benade-
ringen elkaar niet hoefden uit te sluiten. Volgens Hazekamp et al. (1994: 69) bleek het 
jongerenwerk goed in staat een verbinding te leggen tussen ‘de leefwereld van jonge-
ren’ én ‘de maatschappelijke verwachtingen, eisen en controle’. Bij de invulling van 
deze ‘intermediaire positie’ worstelden jongerenwerkers voortdurend met de balans 
tussen enerzijds ‘plezier, ontspanning en ontmoeting’ en anderzijds ‘de eisen, ver-
wachtingen en controle van de maatschappij’. In een poging ‘voorbij Achterhuis’ te 
komen, kwam ‘de pedagogische rol’ van de jongerenwerker weer nadrukkelijker op de 
agenda te staan. Daarbij gold de ‘dialoog’ als het belangrijkste werktuig (Te Poel 1997: 
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170-171). De vraag was niet langer of de jongerenwerker nu ‘wel of niet moest betutte-
len’, maar hoe als ‘slijpsteen’ te dienen. Daartoe moest de werker ‘contact leggen met 
jongeren’, ‘identificatiefiguur zijn’, ‘een actieve rol spelen in de programmering’, ‘vrij-
willigers begeleiden’, ‘jongeren met een zwakke positie ondersteunen’ en ‘optreden 
tegen onderdrukkend gedrag’ (Van der Zande 1990: 122-125). Toch bleken jongeren-
werkers op die manier onvoldoende toegerust voor de inhoud van het werk. Zo botste 
bijvoorbeeld het innemen van een ‘intermediaire positie’ nogal eens met de ‘product-
gerichtheid’ en ‘klantgerichtheid’ die de subsidiërende overheid van de jongerenwer-
kers vroeg (Te Poel 1997: 171).

Opbouwwerk
‘Opbouwwerk is prachtig, maar als je goed kijkt zie je niks’ – deze formulering van 
Peper (1972) in zijn proefschrift is karakteristiek voor de beeldvorming over het 
opbouwwerk in de jaren 1970. Volgens de latere Rotterdamse burgemeester en minis-
ter trachtte het van bovenaf geparachuteerde opbouwwerk zijn onmisbaarheid te 
bewijzen door telkens ‘nieuwe behoeften’ aan te boren.121 In weerwil van die kritiek 
positioneerde het opbouwwerk zich in de jaren 1970 tegenover de overheid, de ‘auto-
riteiten’, en meende het voldoende legitimiteit te kunnen ontlenen aan zijn identifica-
tie met ‘de buurt’ (Duyvendak 1997: 103). Dit gepolariseerde en gepolitiseerde denken 
maakte het opbouwwerk nog ontvankelijker voor de kritiek van Achterhuis dan het 
sociaal-cultureel werk. 

In de jaren 1980 kon het opbouwwerk zich maar moeilijk losmaken van de ontstane 
beeldvorming. De telkens terugkerende ‘ideologische discussies’ (Kuypers 1981) droe-
gen daar het nodige aan bij. Twee stromingen kristalliseerden zich uit om aan deze 
situatie te ontsnappen: de ‘nieuwe zakelijkheid’ en de ‘romantisch vitalisten’ (Kuypers 
1981: 211; Duyvendak 1997: 106).122 

Tot de ‘nieuwe zakelijkheid’ behoorden de pleitbezorgers van de probleem-pro-
jectmethode (ppm, zie hoofdstuk 4). Zij stonden een verdere professionalisering van 
het opbouwwerk voor. Door een specifieke deskundigheid te claimen, probeerden ze 
afstand te nemen van het ‘activistische’ opbouwwerk. De rol van het opbouwwerk defi-
nieerden ze als het ondersteunen van groepen in achterstandsituaties ‘bij het verkrij-
gen van toegang tot collectieve goederen en diensten’ (geciteerd in Schuyt 1985: 109). 
Dat kwam de ppm-aanhangers op kritiek te staan. Volgens de socioloog Th. (Theo) 
Schuyt luidde hun redenatie als volgt: 

121 Bij zijn kritiek op het opbouwwerk beriep Achterhuis (1980: 97) zich mede op Peper.
122 Van de drie benaderingen uit de jaren 1970 (‘sociaal-agogen’, ‘actievoerders’ en ‘pragmatisten’) leek de eerste 

(vooral vertegenwoordigd door ‘modernen’ als Van Tienen en Zwanikken) geruisloos van het toneel verdwenen. 
Dat bleek schijn, want veel van het gedachtegoed keerde telkens terug, bijvoorbeeld in de beroepsprofielen die 
vanaf de tweede helft van de jaren 1980 tot ontwikkeling kwamen (zie o.a. Dozy 2008). In de ‘romantisch vita-
listen’ zijn de ‘actievoerders’ uit de jaren 1970 te herkennen, en in de ‘nieuwe zakelijkheid’ de ‘pragmatisten’.
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‘Het voorzieningenpakket is in Nederland niet voor iedereen toegankelijk; dit 
is een technisch probleem en wanneer dat projectmatig wordt aangepakt is dat 
probleem oplosbaar’ (ibidem: 110). 

In de ogen van Schuyt beschouwde de ppm ‘collectieve goederen en diensten’ als een 
gegeven; als ‘planned change-benadering’ was ze te zeer losgezongen van de omgeving 
en de maatschappelijke dynamiek.

De ‘romantisch vitalisten’ richtten zich op ‘de specifieke belangen van bevolkings-
groepen’ door aansluiting te zoeken bij sociale bewegingen. Deze vorm van opbouw-
werk dreef op ‘de inspiratie van bezielde werkers’. In tegenstelling tot de ‘nieuwe zake-
lijkheid’ kantten zij zich juist tegen verdergaande professionalisering en trachtten ze 
ook aan het opbouwwerk zelf het karakter van een sociale beweging te geven. Dat 
strookte evenwel niet met de inbedding van het opbouwwerk in het welzijnswerk en 
de toenemende verwevenheid met de overheid – anders dan in bijvoorbeeld Engeland, 
waar het opbouwwerk een onafhankelijker positie innam (Van Rees 1981). Bovendien 
zaten sociale bewegingen ook niet altijd te wachten op bemoeienis vanuit het opbouw-
werk (Kuypers 1981: 237). 

Een ander geluid dat in de jaren 1980 binnen het opbouwwerk verder toenam, 
impliceerde een kritiek die zowel op de ‘nieuwe zakelijkheid’ als op de ‘romantisch 
vitalisten’ van toepassing was. In die kritiek had het opbouwwerk niet alleen:
 

‘te weinig oog voor het netwerk van externe krachten, die het territoriale kader 
van de buurt en wijk bepalen en begrenzen. Zij mist vaak ook het analytisch 
vermogen, om de interne verscheidenheid van groepen en belangen binnen de 
wijk en de buurt zelf te onderkennen’ (ibidem: 232). 

De kritiek bij het sociaal-cultureel werk verwoord door Dieleman – het versterken van 
verschillen tussen groepen bewoners en het ontbreken van een onderhandelingscul-
tuur om met die verschillen om te gaan – ging ook op voor het opbouwwerk. 

Welke consequenties had het ‘ideologische geschut’ van ‘nieuwe zakelijkheid’ en 
‘romantisch vitalisten’ voor de praktijk van het opbouwwerk? Op de keper beschouwd, 
bleef die praktijk tamelijk constant (Kuypers & Schuyt 1983), al expandeerde het werk-
terrein ook in deze periode.

Kader 5.3 De aandachtsgebieden van het opbouwwerk
Dozy (2008: 216-218) geeft een beschrijving van de aandachtsgebieden van het opbouwwerk in de 
jaren 1980. Ondanks dat deze werksoort te maken kreeg met bezuinigingen, breidde het terrein 
ervan verder uit. Met onderwijs en werkgelegenheid kwamen er – naast wonen – twee nieuwe pro-
bleemvelden bij, en de ondersteuning van ‘etnische minderheden’ betekende tevens een nieuwe 
doelgroep. 
•	 Wonen – Het thema ‘wonen’ omvatte zowel ‘de bebouwde omgeving’ (zoals achterstal-

lig onderhoud, renovatie en stads- en dorpsvernieuwing) als ‘zaken eromheen’ (zoals 
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groenvoorzieningen, speelgelegenheid, woonlastenproblematiek en verkeersveiligheid). 
•	 Werkgelegenheid – Het thema ‘werkgelegenheid’ betrof de opvang van werklozen in buurt-

huizen, de weg wijzen naar het arbeidsbureau en bemiddelen bij en adviseren over bij- en 
nascholingstrajecten. Tevens ontplooide het opbouwwerk een scala aan activiteiten gericht 
op het aan de slag helpen van werklozen en op projecten die zowel de werklozen als de buurt 
ten goede kwamen, zoals kringloopwinkels, klussendiensten en fiets- en autoreparatie. 

•	 Onderwijs – Op het gebied van ‘onderwijs’ ontplooiden opbouwwerkers – al dan niet in 
samenwerking met scholen – initiatieven zoals huiswerkbegeleiding, speelgoedruilbeur-
zen en kinderopvang. Ze richtten oudercommissies op en gaven voorlichting over zaken als 
drugs, alcohol en beroepskeuze. 

•	 Etnische minderheden – Ten aanzien van ‘etnische minderheden’ nam het opbouwwerk ini-
tiatieven die moesten bijdragen aan hun emancipatie en integratie. Zo werden er taalles-
sen, alfabetiseringscursussen en kadertrainingen georganiseerd. Het opbouwwerk zette zich 
in voor de oprichting van tolkencentra; gaf voorlichting aan ‘werkzoekende allochtonen’ en 
trachtte racisme tegen te gaan door multiculturele manifestaties zoals festivals en markten te 
organiseren. 

Het beroepsprofiel opbouwwerk uit 1987 bekrachtigde het uitdijende werkterrein. Als 
‘kerntaken’ golden ‘sociaal-organisatorische, strategische en educatieve ondersteu-
ning’. In de loop van de jaren 1980 kwam er steeds meer oog voor de bemiddelende rol 
van het opbouwwerk (Duyvendak 1997: 113). Schuyt (1985) dichtte het opbouwwerk 
in zijn proefschrift een ‘intermediaire rol’ toe ‘tussen bevolking, particulier initiatief 
en overheid’. De ‘actorbenadering’ van Schuyt, waarbij de relaties tussen actoren zich 
kenmerkten door ‘interdependentie’, luidde de opkomst in van de ‘netwerkbenade-
ring’. Hierbij ging het om ‘het in kaart brengen van het krachtenveld van organisaties 
die bewoners als mee- en tegenspelers op hun weg vinden bij het verbeteren van hun 
woon- en leefsituatie’. De netwerkbenadering behelsde een van de weinige methodi-
sche vernieuwingen in het opbouwwerk van de jaren 1980 en kreeg in de tweede helft 
van dat decennium steeds meer voet aan de grond (Dozy 2008: 250-251). 

C. (Cees) de Wit (1990: 19), de eerste hoogleraar opbouwwerk in Nederland, zag 
in inhoudelijk en zakelijk ingestelde ‘tussenin-posities als enabler, organisatie-advi-
seur en netwerkontwikkelaar’ kansen op verdere maatschappelijke acceptatie van het 
opbouwwerk. Toch zou de ontwikkeling van deze werksoort in de jaren 1980 op twee 
essentiële punten blijven steken. Vergeleken met de jaren 1970 verrijkte het metho-
dische arsenaal, maar de wetenschappelijke reflectie en theorievorming stagneerde 
(Dozy 2008: 255).123 Hiernaast bleef ‘brede maatschappelijke steun’ voor het opbouw-
werk uit (ibidem: 268). Zo gaf het institutionele veld waarin het opbouwwerk ope-
reerde per saldo een negatief beeld te zien. Er kwam begin jaren 1980 weliswaar een 
nieuwe ‘belangenbehartiger’, het Landelijk Platform Opbouwwerk (LPO); de werk-

123 Dit gold ook voor sociaal-cultureel werk en vormingswerk, al was bij het sociaal-cultureel jeugdwerk via de 
pedagogiek relatief gezien nog het meest sprake van wetenschappelijke reflectie. Onder ‘theorie- en methodiek-
ontwikkeling’ verderop in dit hoofdstuk komt dit terug.
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plaatsen opbouwwerk en het onderzoeksinstituut NIMO verdwenen in de loop van de 
jaren 1980 echter weer van het toneel. 

Ondanks het gebrek aan ‘maatschappelijke steun’ gaf het opbouwwerk in de jaren 
1980 de aanstoot tot twee ‘vernieuwingen’ in de ‘sociale politiek’ van de jaren 1990. De 
netwerkbenadering bleek de facto de wegbereider van de ‘integrale probleemaanpak’ 
en de ppm bleek de opmaat tot de ‘projectaanpak’. Beide ‘vernieuwingen’ nestelden 
zich in alle lagen van het sociaal beleid. Ironisch genoeg zou dat niet altijd uitpakken 
in het voordeel van het opbouwwerk (zie bij ‘theorie- en methodiekontwikkeling’).

Na de bezuinigingen in de jaren 1980 gaf het opbouwwerk in de jaren 1990 weer 
een heropleving te zien (Duyvendak 2000; Van den Hoven 2002). Dat was vooral het 
gevolg van de verschillende overheidspogingen tot stedelijke vernieuwing. Onder noe-
mers als ‘sociale vernieuwing’, ‘grote-stedenbeleid’ en ‘integraal veiligheidsbeleid’ ont-
plooiden opbouwwerkers een scala aan activiteiten, gericht op ‘het tegengaan van ver-
val en verloedering van buurten en wijken’, ‘het versterken van de bindingen tussen 
buurt- en wijkbewoners’ en ‘het bevorderen van de zelfredzaamheid van buurt- en 
wijkbewoners’. Voor het opbouwwerk waren vooral twee speerpunten in het over-
heidsbeleid van belang: ‘sociale activering’ en ‘het bevorderen van leefbaarheid en soci-
ale cohesie’ (Spierts & Van der Sterren 2000). Bij ‘sociale activering’ had de overheid 
vooral oog voor het bevorderen van deelname aan het economisch leven in de vorm 
van een betaalde baan. Opbouwwerk en sociaal-cultureel werk wisten dat in de loop 
van de jaren 1990 op te rekken tot ‘participatie aan zinvolle maatschappelijke acti-
viteiten’, zoals ‘vrijwilligerswerk’ of ‘sociaal-culturele activiteiten’. Onder de noemer 
‘leefbaarheid en sociale cohesie’ kwam de ‘gemeenschapsgedachte’ uit de jaren 1950 en 
1960 weer op de agenda, al was de inzet anders. De nadruk lag nu niet alleen op wat 
mensen bindt, maar evenzeer op ‘het erkennen van en leren omgaan met verschillen’ 
(Duyvendak 1997: 101). Het opbouwwerk meende daaraan te kunnen bijdragen door 
‘ontmoeting mogelijk te maken’, de ‘sociale infrastructuur te versterken’ en ‘hulpbron-
nen te vergroten’. De kritiek van Dieleman en Kuypers op het geringe ‘analytische ver-
mogen’ was daarmee nog niet definitief verwerkt. Uit interviews met opbouwwerkers 
eind jaren 1990 bleek dat ze er nog steeds moeite mee hadden verschillen te onderken-
nen en te hanteren (Duyvendak 2000: 171).

Vergeleken met de jaren 1980 raakten de thema’s werkgelegenheid en onderwijs 
binnen het opbouwwerk op hun retour (Dozy 2008: 226) – opmerkelijk, aangezien 
juist van deze onderwerpen een belangrijke rol te verwachten was bij een ‘integrale 
probleemaanpak’. De aandacht voor ‘wonen’ en ‘leefbaarheid’ bleef in de jaren 1990 
daarentegen onverminderd groot. Het opbouwwerk raakte betrokken bij het opstellen 
van ‘wijkaanpakplannen’ en plannen voor ‘kleine-kernen-problematiek’. Ook was er 
toenemende aandacht voor de ‘immateriële aspecten van wonen’, zoals overlast, vei-
ligheid, sociale cohesie, integratie, opvoeding en milieu (Broekman & Molenaar 2000: 
72; Dozy 2008: 226-227). 
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De opkomst van stedelijke vernieuwing in de jaren 1990 zorgde voor een heropleving 
van het opbouwwerk, maar kende ook keerzijden. Zo nam de invloed van gemeenten 
op de taken en doelgroepen toe. De ‘integrale probleemaanpak’ zorgde er tevens voor 
dat ‘sociale onderwerpen’ hoger op de agenda kwamen van andere beroepen en insti-
tuties, wat voor het opbouwwerk onvoorziene neveneffecten had.

‘Recente ontwikkelingen laten zien dat de opbouwwerkpet tegenwoordig ook 
de politie, de “activerend ambtenaar”, het buurtbeheer, de medewerkers van het 
arbeidsbureau, het preventiewerk op scholen en talloze anderen past. (…) Deze 
ontwikkeling valt samen met een andere: het vertrouwde opbouwwerk in buur-
ten en wijken kan zich niet of nauwelijks meer onder eigen naam handhaven. 
Alleen onder steeds weer andere noemers (stadsvernieuwing, sociale vernieu-
wing, politieke vernieuwing, grote-stedenbeleid) komen opbouwwerkers aan de 
bak. Deze dubbele ontwikkeling – opbouwwerkactiviteiten die uitwaaieren ter-
wijl kernactiviteiten niet meer als opbouwwerk herkenbaar zijn – draagt een 
zeker risico in zich. Het belang van achtergebleven en buitengesloten groepen, 
dat in het opbouwwerk in principe het zwaarste weegt, kan in het politie-uni-
form of achter de balie van het arbeidsbureau niet hetzelfde gewicht hebben 
omdat het daar tegen andere belangen moet worden afgewogen’ (Duyvendak 
1997: 117-118).

Ook de door het opbouwwerk voorgestane ‘projectmatige aanpak’ had niet-voorziene 
effecten. Die bleek zich bij uitstek te lenen voor ‘instrumentaliseren’ van het werk. 
Lokale overheden konden snel van prioriteit switchen en het opbouwwerk dwin-
gen mee te bewegen. Het gevolg was een ‘projectencarrousel’, die ten koste ging van 
zowel de vaste basisfinanciering van het opbouwwerk als de duurzaamheid van de 
inzet ervan (Duyvendak 2000: 182). Een andere ontwikkeling die de herkenbaarheid 
niet ten goede kwam, betrof de door de decentralisatie bevorderde samenvoeging van 
opbouwwerkinstellingen met andersoortige instellingen tot brede welzijnsinstellin-
gen. Eind jaren 1990 vond een kleine 80 procent van het opbouwwerk plaats vanuit 
instellingen met andere agogische werksoorten (Dozy 2008: 229). 

Vormingswerk
Vergeleken met de jaren 1970 was de praktijk van het vormingswerk in deze peri-
ode pragmatischer. Het paternalismeverwijt van Achterhuis c.s. in combinatie met de 
bezuinigingen noopte tot een ‘bescheidener’ opstelling.

‘Het vormingswerk ziet zichzelf niet langer als een uitvalbasis naar een nieuwe 
maatschappij. De pretenties zijn bescheidener geworden. Niet zo gemakkelijk 
wordt de verbinding meer gelegd met de grote opgaven van maatschappij en 
samenleving. Het denken in scherpe tegenstellingen is verdwenen. Het goede en 
het kwade is wat meer gelijk over de maatschappij verdeeld’ (Kuypers 1989: 42).
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De ‘utopische’ beelden van vroeger waren volgens Kuypers op de achtergrond geraakt. 
Daarvoor in de plaats was er meer aandacht gekomen voor de ‘gewone’ problemen van 
het dagelijks leven en voor ‘de dubbelzinnigheid van de maatschappelijke praktijk’. 
Een term als ‘bewustwording’ was vervangen door ‘verbetering van inzicht, vaardig-
heden en houding’ (Goezinne-Zijlman 1989: 7). Men realiseerde zich dat:

‘(…) de deelnemers aan het vormingswerk in hun bestaan van allerlei krach-
ten afhankelijk zijn en hun hoop niet kunnen stellen op het perspectief van een 
bevrijdende ideologie. Trouwens ook over kansen op een beter leven wordt in 
termen van redelijkheid gesproken. De weerbarstigheid van de werkelijkheid 
heeft het geloof in de tegencultuur van een menselijke samenleving aanzienlijk 
gematigd. Woorden als emancipatie, zelfontplooiing en weerbaarheid worden 
niet of slechts met grote omzichtigheid in de mond genomen’ (Kuypers 1989: 43).

Kuypers waarschuwde tegelijkertijd voor het doorschieten van het ‘pragmatisme’. De 
hang naar ‘zingeving’ en ‘spiritualiteit’ die in de loop van de jaren 1980 toenam, kon 
gemakkelijk leiden tot het teruggrijpen op ‘oude begrippen als zelfontplooiing en zelf-
bepaling’. Langs die weg dreigde de ‘autonomiegedachte’ van Achterhuis toch weer via 
de achterdeur binnen te komen.

‘Het aquariustijdperk belooft daarmee meer dan het kan waarmaken. De ecolo-
gie van de new age miskent de tegenstrijdige dialectiek tussen de mens en zijn 
omgeving. Zij gaat voorbij aan de binnen het vormingswerk gegroeide over-
tuiging, dat individuen nooit buiten hun maatschappelijke context kunnen 
bestaan. (…) De hernieuwde aandacht voor het persoonlijke is begrijpelijk na de 
eenzijdige nadruk op de maatschappelijke determinatie in de zeventiger jaren; 
zonder maatschappelijke en politieke betrokkenheid zal zij echter vastlopen in 
een knus en ongevaarlijk spiritualisme’ (ibidem: 44).

De ‘bescheidener’ opstelling kon niet verhelpen dat het vormingswerk het in de loop 
van de jaren 1980 steeds zwaarder te verduren kreeg. In de vorige periode leek de uit-
bouw van de verzorgingsstaat zich ook tot het educatieve terrein te gaan uitstrekken. Bij 
de discussie over ‘permanente educatie’ kwam ‘het sociale grondrecht op vorming en 
educatie’ aan de orde. Voor de overheid behelsde dat een actievere rol. In hoofdstuk 4 is 
te lezen dat de overheid initiatieven ondersteunde voor mensen met weinig opleiding, 
bijvoorbeeld de Open School. Meer dan dat de overheid zich bij zulke ‘spontane’ activi-
teiten van het particulier initiatief aansloot, vroeg permanente educatie om ‘de ontwik-
keling van een passende en wettelijk gefundeerde voorzieningenstructuur’ (Hajer 1981: 
228). In tegenstelling tot bijvoorbeeld Engeland, West-Duitsland en de Scandinavische 
landen kwam het idee van de permanente educatie voor Nederland te laat. Door de eco-
nomische crisis en de daaropvolgende bezuinigingen werd het in de kiem gesmoord. 
Ondanks de ambitie van achtereenvolgende kabinetten om meer samenhang aan te 

ACTIVERING VAN HET BEROEP (1980-2000)



162 | 

brengen in de volwasseneneducatie, bleven de jaren 1980 aanvankelijk gekenmerkt 
door ‘projectenbeleid’ (Hajer 1987: 103; Houtepen 2004: 18). In de ogen van de pleitbe-
zorgers van het ‘grondrecht op vorming’ waren de beleidsaanzetten van de overheid te 
beperkt en bleven de stimuleringsmaatregelen te onsamenhangend (Hajer 1981: 228). 
Van het streven naar een ‘integratie van vorming, scholing en onderwijs’ (zie para-
graaf 4.3) kwam zo weinig terecht. 

Bovendien kwam het overheidsbeleid mede als gevolg van de bezuinigingen in het 
teken te staan van ‘economisch herstelbeleid’ en ‘flexibilisering van de arbeidsmarkt’ 
(Hajer 1987: 105). In het verlengde hiervan ging de aandacht in het beleid van de vol-
wasseneneducatie uit naar ‘cognitieve onderwijselementen’ en ‘scholingsmaatregelen 
gericht op de directe behoeften van de arbeidsmarkt’ (Jacobs 1987: 60). De ‘vormings-
component’ geraakte steeds meer in de marge van het beleid. De prioriteit in de vol-
wasseneneducatie ging uit naar volwassenen met ‘de grootste educatieve achterstand’. 
Die groep werd vooral bediend via de ‘basiseducatie’. In 1986 bracht de landelijke 
overheid een deel van de volwasseneneducatie onder in de Rijksregeling Basiseducatie. 
Na het nodige getouwtrek tussen de beide ministeries, belandde de ‘basiseducatie’ bij 
het ministerie van OCW en niet bij WVC. OCW trok daarmee de verantwoordelijk-
heid voor de gehele volwasseneneducatie – de basiseducatie, de primaire beroepsge-
richte educatie en het dag- en avondonderwijs voor volwassenen – naar zich toe. 

‘Het protest van het sociaal-cultureel werk en het plaatselijk vormings- en ont-
wikkelingswerk was groot. Men vreesde een verschoolsing en verschraling van 
het educatieve werk. Bovendien verdween een groot budget van het sociaal-cul-
tureel werk en daarmee een groot aantal vormingswerk(st)ers naar instellingen 
voor basiseducatie. Het pionierswerk van club- en buurthuiswerkers en plaatse-
lijk vormingswerkers werd door de basiseducatie in dank aanvaard. Het werd 
ingezet ten behoeve van een educatief pakket met sterk functionele en instru-
mentele kenmerken: leren lezen, rekenen, schrijven en sociale vaardigheden. 
De aansluiting van het vormingswerk bij wijkgerichte activiteiten, inclusief het 
opbouwwerk, en bij maatschappelijke vraagstukken dreigde verloren te gaan’ 
(Houtepen 2004: 21).

Niettemin riep de Rijksregeling Basiseducatie gedeeltelijk een halt toe aan de versnip-
pering van (sub)werksoorten die in de jaren 1970 in de volwasseneneducatie en het 
vormingswerk was ontstaan (Van der Kamp 1996). Ondanks dat deze differentiatie 
in de jaren 1980 niet verder opliep, nam de diversificatie van het aanbod verder toe. 
In dat opzicht kon het vormingswerk de vergelijking met sociaal-cultureel werk en 
opbouwwerk min of meer doorstaan. 
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Kader 5.4 De kaart van het vormingswerk
Het vormingswerk kristalliseerde zich in de jaren 1980 uit in drie hoofdstromen: het ‘plaatselijk 
vormings- en ontwikkelingswerk’, het ‘vormingswerk in internaatsverband’ en het ‘ingebouwde 
vormingswerk’ (Jacobs 1987; Goezinne-Zijlman 1989; Broens et al. 1991): 
•	 Vormingswerk in internaatsverband – Dit vond begin jaren 1980 plaats vanuit zo’n veertig 

vormingsinternaten of volkshogescholen. Zij ontvingen jaarlijks in totaal ongeveer 150.000 
cursisten voor een kortere of langere cursus (Jacobs 1987). Door ingrijpende bezuinigingen 
en herstructurering was het aantal instellingen eind jaren 1980 gereduceerd tot dertig. Onder 
andere door het aanbieden van zogenoemde ‘kostendekkende cursussen’ was het aantal cur-
sisten ‘slechts’ met zo’n 10.000 afgenomen (Goezinne-Zijlman 1989: 9). Vanaf 1982 gold voor 
het internaatsvormingswerk een nieuwe subsidiesystematiek, waarbij financiering niet lan-
ger aan de exploitatiekosten was gekoppeld maar geschiedde op basis van een vast bedrag per 
cursistendagdeel. Het ministerie van WVC bepaalde via de vaststelling van vier ‘aandachts-
velden’ de prioriteiten in het cursuswerk: ‘het persoonlijk en maatschappelijk functioneren 
van mensen’, ‘arbeid en niet-participatie in het arbeidsproces’, ‘multiculturele en internati-
onale samenleving’ en ‘vernieuwende maatschappelijke ontwikkelingen’. In de loop van de 
jaren 1980 gingen internaten en volkshogescholen zich afzonderlijk steeds meer specialise-
ren, bijvoorbeeld in ‘etnische minderheden’, ‘gezondheidszorg en maatschappelijke dienst-
verlening’, ‘afscheid van arbeid’124, ‘vrouwenemancipatie’ en ‘natuur- en milieuproblema-
tiek’. Een belangrijk onderdeel van het internaatswerk vormden tevens de cursussen voor 
ondernemingsraden, die een aparte financiering kenden. Behalve cursussen via ‘open wer-
ving’ vonden er steeds meer cursussen plaats voor specifieke groepen en organisaties. De 
internaatsvorm bood hun mogelijkheden tot ‘afstand nemen en intensivering van leererva-
ringen’ (Goezinne-Zijlman 1989: 8).

•	 Plaatselijk vormings- en ontwikkelingswerk – Begin jaren 1980 kenden zo’n 75 gemeenten 
in Nederland een ‘centrum voor plaatselijk vormingswerk’, met een gezamenlijk bereik van 
rond de 35.000 deelnemers. Deze centra legden zich in de loop van de jaren 1980 steeds meer 
toe op specifieke doelgroepen, zoals ‘vrouwen’, ‘ouderen’, ‘gehandicapten’, ‘baanlozen’, ‘etni-
sche minderheden’ en ‘arbeidsongeschikten’. De centra boden ook educatieve ondersteuning 
aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en verzorgden cursussen en workshops op het 
gebied van ‘beroepsgerichte educatie’ (Jacobs 1987). Daarnaast rekende men ook volksuni-
versiteiten, sociaal-cultureel werk125 , creativiteitscentra en vormingscentra jonge volwas-
senen (VJV-centra) tot het plaatselijk vormingswerk. De ruim honderd volksuniversiteiten 
wisten jaarlijks zo’n 150.000 deelnemers te verwelkomen. Van de creativiteitscentra, die de 
bevordering van kunstzinnige vorming tot doel hadden, bestonden er eveneens ruim hon-
derd (Jacobs 1987; Goezinne-Zijlman 1989). Deze rond de honderd VJV-centra hadden een 
bereik van 15.000 tot 20.000 jongeren per jaar. Het plaatselijk vormingswerk profileerde zich 
als tegenhanger van het internaatsvormingswerk. De cursussen en trainingen vonden dicht 
bij huis plaats, in de stad of in het dorp. De cursussen hadden een ‘onderbrekend’ karak-
ter. ‘Ervaring en leren’ wisselden elkaar af, mede als gevolg van het feit dat de cursussen 

124 De zogenoemde ‘Pensioen in zicht-cursussen’.
125 Binnen het sociaal-cultureel werk namen ook de educatieve activiteiten een belangrijke plaats in. Dat gebeurde 

bijvoorbeeld in de vorm van ‘VOS-cursussen’, ‘bijspijkercursussen’, ‘alfabetiseringscursussen’ en ‘educa-
tieve activiteiten voor schoolverlaters en groepen etnische minderheden’ (Jacobs 1987: 63). Veel educatieve 
activiteiten vonden plaats met inschakeling van vrijwilligers en freelancers.
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of trainingen zich uitstrekten over een langere periode (Goezinne-Zijlman 1989; Houtepen 
2004: 13). 

•	 Ingebouwd vormingswerk – Dit betrof vormingswerk dat deel uitmaakte van organisaties, 
instellingen of sociale bewegingen die ook andere dan educatieve doelstellingen hadden. 
Daarbij maakte men onderscheid tussen ‘vormingswerk in verenigingsverband’, vaak met 
vele plaatselijke afdelingen, waar het vormingswerk een hoofddoel van de vereniging was 
(bijvoorbeeld het NIVON met 110 plaatselijke afdelingen en 40.000 leden), en organisaties 
waarin vorming een nevendoel was (bijvoorbeeld het ‘vakbondsvormingswerk’) (Broens et 
al. 1991). In het ingebouwd vormingswerk vonden jaarlijks voor 275.000 mensen in 2000 
afdelingen educatieve activiteiten plaats, variërend van lezingen, voordrachten en discus-
siebijeenkomsten tot kadertrainingen (Goezinne-Zijlman 1989). Daarnaast bestonden in tal 
van gemeenten werkgroepen van vrijwilligers die hun ‘buitenlandse plaatsgenoten behulp-
zaam waren bij het leren van de Nederlandse taal en hun oriëntatie op de Nederlandse 
samenleving’. Vermelding verdienen voorts vrijwilligersgroepen vanuit kerkgenootschap-
pen en levensbeschouwelijke verbanden die ‘bewustwording’ ten doel hadden op terreinen 
als vrede, armoede en ontwikkelingssamenwerking en die in het kader daarvan diverse alge-
meen toegankelijke activiteiten organiseerden. Ook plaatselijke afdelingen van vakbonden 
en vakcentrales waren op dergelijke terreinen actief (Jacobs 1987).  

Doordat de verantwoordelijkheid voor de volwasseneneducatie bij het ministerie van 
OCW berustte én als gevolg van de decentralisatie van het welzijnswerk, hield het 
ministerie van WVC een beperkte hoeveelheid middelen over voor het vormingswerk. 
In een uiterste poging het vormingswerk een nieuw gezicht te geven, kregen onderzoe-
kers van de Nijmeegse universiteit eind jaren 1980 van WVC de opdracht de balans 
op te maken en zich te buigen over de toekomst van het vormingswerk. De conclusies 
waren niet mis te verstaan:

‘(…) met het verval van de verzorgingsstaat en de pragmatisering van het 
beleid voor onder meer (volwassenen)educatie, cultuur en welzijn, is vormings-
werk met zijn gerichtheid op beter begrip, kritische waardering en bewuste en 
gerichte vernieuwing van persoon en samenleving in de verdrukking geraakt, 
of beter gezegd “verweesd” achtergebleven’ (Broens et al. 1991: 16).

Ondanks de verweesde status zagen de onderzoekers voldoende perspectief. Het vor-
mingswerk was volgens hen bij uitstek geschikt om een bijdrage te leveren ‘aan (de 
beïnvloeding van) sociale en politieke trends in het heden die de maatschappelijke 
behoeften van morgen mede bepalen’ (Broens et al. 1991: 17). En:

‘In het vormingswerk gaat het om democratisering van cultuur, wetenschap en 
kunst en vooral de bevordering van de participatie van brede groepen van de 
bevolking aan deze discussie en activiteiten’ (ibidem: 15).
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Twee jaar na Kuypers’ vaststelling dat het vormingswerk ‘bescheidener’ was geworden, 
moest hij constateren dat de eerder ten grave gedragen pretenties weer de kop opsta-
ken.126 Om de ‘eigen identiteit’ te bewaren, moest het vormingswerk in de ogen van de 
Nijmeegse onderzoekers vaardigheden aanreiken op een breed terrein. Het moest niet 
alleen praktische vaardigheden bijbrengen (‘praktisch bewustzijn’), maar ook ‘mensen 
bewust maken van de beweegredenen van hun handelen (discursief bewustzijn) en het 
vergroten van inzicht in de maatschappelijke voorwaarden voor en de vaak onvoor-
ziene effecten van hun handelen (reflexief bewustzijn)’ (ibidem: 219-220). Kunneman 
hekelde het ‘verticale denken’ in deze ‘moderne’ vorm van ‘geleide emancipatie’ (Kun-
neman 1991: 29).

‘Welnu de grote vraag die naar aanleiding van al dit moois bij mij opkomt, luidt: 
waar haalt het vormingswerk zelf al die vaardigheden in hemelsnaam vandaan? 
Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Het is toch niet zo dat ergens een grote 
pot klaar staat waaruit het vormingswerk kan putten voor het formuleren van 
de inzichten die voor al deze verstrekkende vaardigheden vereist zijn’ (ibidem: 
28).

Het ministerie organiseerde een grote tweedaagse conferentie om het rapport van de 
onderzoekers onder de aandacht te brengen, maar het mocht niet baten. Waar het 
sociaal-cultureel werk voor volwassenen en jeugdigen en het opbouwwerk er in de 
jaren 1990 in slaagde om – hoe kwetsbaar ook – een antwoord te formuleren op de 
kritiek van Achterhuis, raakte het vormingswerk beklemd tussen ‘pretentie’ en ‘prag-
matisme’. De ‘boedelscheiding’ tussen de ministeries van OCW en WVC – waardoor 
de werksoort vormingswerk een ‘collectief kader’ ontbeerde en steeds verder versnip-
perde – deed de rest (Houtepen 2004: 22). 

In de loop van de jaren 1990 zag de overheid aanleiding om de volwassenenedu-
catie via wetgeving en reorganisaties verder te stroomlijnen, in 1995 resulterend in 
de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Het aanvankelijke idee om naar Ame-
rikaans voorbeeld community colleges op te richten – kleinschalig, gevoelig voor de 
leervragen van deelnemers en dicht bij hen in de buurt – werd al snel losgelaten. In 
betrekkelijk korte tijd fuseerden zo’n vijfhonderd instellingen tot een vijftigtal Regio-
nale Opleidingen Centra (ROC’s) (Van der Kamp 1996). Daarvan gingen behalve het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de instellingen voor basiseducatie en een gedeelte 
van het nog resterende vormingswerk deel uitmaken.

Vormingswerkers en freelancers die actief waren geweest in het plaatselijk vor-
mingswerk en het sociaal-cultureel werk kregen bijscholing. Dat bood hun tevens 
een lesbevoegdheid en een vast dienstverband. Dat leidde weliswaar tot ‘profes-
sionalisering’, maar de traditie van het vormingswerk raakte ingekaderd in een 

126 Zie ook Kuypers 1991: 11.
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‘onderwijsregime’ (Houtepen 2004: 24). Ook de grootschaligheid van de ROC’s en het 
heterogene beeld dat de doelgroepen te zien gaven, droegen niet bij aan de herken-
baarheid van basiseducatie en vormingswerk (Van der Kamp 1996; Jansen & Van den 
Berg 2000: 70). De voortgaande professionalisering leidde er tevens toe dat de vrijwil-
ligers langzaam van het toneel verdwenen. Het vormingswerk raakte op lokaal niveau 
uit beeld, al bleven er in sommige gemeenten nog initiatieven bestaan, zoals volksuni-
versiteiten en vrouwen- en ouderenorganisaties. Ook het sociaal-cultureel werk bleef 
cursussen en lezingen organiseren, maar vond geen aansluiting met de ROC’s (Hou-
tepen 2004: 25). 

De volwasseneneducatie oriënteerde zich in de jaren 1990 steeds meer op het ‘leren 
van startkwalificaties’ die toegang tot de arbeidsmarkt moesten garanderen. De rijks-
overheid lanceerde de campagne ‘Een leven lang leren’, vooral met het oog op de bij-
drage van educatie aan de ‘kenniseconomie’. Er was werkloosheid en het bedrijfsle-
ven had er behoefte aan zijn concurrentiepositie te verbeteren door het vormen van 
‘flexibele, gemakkelijk inzetbare werknemers’. Educatie stond in de jaren 1990 op de 
politieke agenda in het teken van employability. Educatie gericht op ‘maatschappelijke 
betrokkenheid’, ‘actief burgerschap’, ‘een leefbare samenleving’ en ‘persoonlijke en 
sociale redzaamheid’ verdween daardoor buiten beeld. Het ‘cultuurpolitieke beginsel’ 
van permanente educatie (zie hoofdstuk 4) had plaatsgemaakt voor het ‘sociaal-eco-
nomische beginsel’ van een leven lang leren (Notten 1998: 63; Houtepen 2004: 25-26).

Theorie- en methodiekontwikkeling
De sociale en sociaal-culturele professies hadden zich vanaf het midden van de jaren 
1970 in het defensief laten dringen. Welke ruimte bleef er onder de gegeven omstan-
digheden over voor theorie- en methodiekontwikkeling?

Voor de methodiekontwikkeling waren vooral landelijke koepels en provinciale 
en regionale ondersteuningsinstellingen verantwoordelijk. De bijdrage aan de theo-
rieontwikkeling vanuit universiteiten en hogescholen verliep moeizaam. Bijgevolg lag 
ook de ontwikkeling van de body of knowledge goeddeels stil. Er verschenen wel enkele 
proefschriften en de eerder gememoreerde ‘opbouwwerk-leerstoel’ kwam tot stand, 
maar midden jaren 1980 schrapte minister Deetman van OCW de ‘welzijnsweten-
schap’ andragologie uit het academisch statuut, waarin ze nog maar vijftien jaar daar-
voor erkenning had gevonden. Zelden is een tak van wetenschap zo snel opgekomen 
om daarna met nog meer spoed van het toneel te verdwijnen (Van Gent 1991 en 1998).

Welke oorzaken lagen aan deze snelle neergang ten grondslag? Uiteraard speel-
den de voor sociaal-cultureel werk, opbouwwerk en vormingswerk geschetste externe 
omstandigheden een rol. Deze pakten echter zeker voor de eerste twee aanzienlijk 
minder desastreus uit dan voor de andragologie. Voor deze wetenschap bleek de 
combinatie van interne en externe factoren fataal.127 Het was onvoldoende gelukt de 

127 De beschrijving van de ondergang van de andragologie is mede gebaseerd op mondelinge informatie van 
Maaike de Boois, die haar proefschrift wijdt aan de lotgevallen van de andragologie. 
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andragologie af te bakenen en de grondslagen ervan te vestigen. De afbakening leidde 
in elke stad tot andere uitkomsten; elke universiteit vond als het ware zijn eigen andra-
gologie uit. Er bestond aldus geen overeenstemming binnen de wetenschappelijke 
andragogische gemeenschap over de begrenzing van de praktijkvelden en de systema-
tisering van het kennisdomein. 

‘Wellicht ware het voor de andragologie beter geweest als destijds Kohnstamm, 
Moltzer en De Jongh met hun kritiek op Ten Have [zie hoofdstuk 4, ms] hadden 
doorgezet die, als ik de dingen goed zie, van concepten uitgingen die – meer dan 
die van Ten Have – gericht waren op de professionaliseringsbehoeften van het 
sociale en culturele werk. Dan zou niet alleen het contact met de sociale acade-
mies beter geweest zijn, en dan zouden ook de vele maatschappelijk en cultu-
reel werkers die nog geen universitaire vorming hebben in de andragologie hun 
belang zien en dat verdedigen’ (Gottschalch 1983: 342-343).

De andragologie was ontstaan in samenhang met de uitbouw van de verzorgingsstaat. 
Op het moment dat de voorzieningen daarvan onder kritiek stonden, konden de ver-
dedigende krachten nauwelijks op steun uit deze wetenschap rekenen. Dus kon de 
andragologie omgekeerd ook niet op die steun terugvallen – zoals Gottschalch in het 
voorgaande citaat stipuleert – toen ze zelf onder vuur kwam te liggen.

Over de grondslagen van de andragologie vonden eveneens de nodige twisten 
plaats: moesten de ‘normatief-wijsgerige aspecten’ prevaleren of moest de andragolo-
gie vooral op een ‘empirische basis’ rusten? Tevens gold de andragologie het verwijt dat 
zij zich in de voetsporen van Ten Have te zeer als ‘toegepaste psychologie’ had gepro-
fileerd (ibidem: 341). Sociologische en politicologische componenten, die behulpzaam 
hadden kunnen zijn bij het belichten van de plaats van andragogische voorzieningen 
in de verzorgingsstaat, waren ontoereikend in opleiding en onderzoek geïntegreerd. 

De kwesties van afbakening en grondslagen maakten het er voor de andragolo-
gen niet gemakkelijker op een ‘wetenschappelijke groep’ te vormen. De onverwacht 
grote toeloop van studenten versterkte dit probleem; hals over kop moest men nieuwe 
docenten aantrekken, die echter veelal waren opgeleid in andere disciplines. Dat bleek 
een te grote handicap – de andragologie ging deels ten onder aan het eigen succes 
(Van Gent 1998: 78). De snelle erkenning als zelfstandige studierichting terwijl het 
door Ten Have beoogde gebouw nog voor een belangrijk deel in de steigers stond, 
pakte noodlottig uit (Van Gent 1991). Aanvallen vanuit de eigen gelederen, zoals die 
van Achterhuis, deden de rest.128

128 Aan de Rijksuniversiteit Groningen zou andragologie het langste stand houden. M. (Max) van der Kamp 
bezette er tot zijn overlijden in 2007 nog de ‘leerstoel Andragogiek’. De verhouding tussen een normatieve en 
empirische onriëntatie was ook in de jaren 1990 nog steeds een issue, getuige zijn bijdrage aan de lustrumbun-
del van de Rijksuniversiteit Groningen, ter gelegenheid van het 380-jarig bestaan in 1994: ‘Hoewel ook niet 
vies van een normatieve bijdrage in het publieke debat, is de taak van de andragogiek vooral het verrichten van 
empirisch onderzoek op gebieden als educatie, arbeid en hulpverlening. Haar functie is het verhelderen van de 
aard van de interventies die kunnen bijdragen aan de oplossing van sociale problemen, het ondersteunen van 
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Uit de beschrijving van de drie werksoorten blijkt dat deze in de jaren 1980 en 1990 
steeds sterker naar elkaar toe groeiden. Dat komt ook tot uitdrukking in de werk- en 
methodiekontwikkeling, die naast verschillende accenten ook overeenkomsten kent. 
Beide komen hier aan bod, te beginnen met de verschillen die de werkontwikkeling 
per werksoort te zien gaven. Vervolgens komt ‘activering’ aan bod, dat in de jaren 1980 
en 1990 onderwerp van methodiekontwikkeling was binnen alle drie werksoorten.

Opvallend bij het sociaal-cultureel werk was de sterke gebondenheid van werk- en 
methodiekontwikkeling aan doelgroepen en daaraan gekoppelde specialismen, bij-
voorbeeld peuterwerk, kinderwerk, tienerwerk, jongerenwerk, meidenwerk, volwasse-
nenwerk, minderhedenwerk en vrouwenwerk; hierdoor verliep de werk- en methodie-
kontwikkeling tamelijk gefragmenteerd. In het opbouwwerk en het vormings- en edu-
catieve werk was eveneens sprake van een toespitsing naar doelgroepen; daarbinnen 
laten zich echter duidelijker lijnen herkennen in de werk- en methodiekontwikkeling.

In het vormings- en educatieve werk nam het ‘ervaringsleren’ in de jaren 1960 en 1970 
een hoge vlucht. Bij onderwijshervormers als Dewey, Montessori en Freinet speelden 
de eigen ervaringen en belevingen van leerlingen al een belangrijke rol. In de jaren 
1960 en 1970 kreeg dit uitgangspunt via de ‘democratisering van leerprocessen’ een 
politieke vertaling die samenhing met de democratiseringsstrijd op andere maat-
schappelijke terreinen. Ervaringsleren gold als een aanpak die ‘niet-autoritair’, ‘leer-
ling-vriendelijk’ en ‘maatschappijveranderend’ was (Klarus & Van den Dool 1989: 35). 
De premissen ervan vertoonden een sterke overeenkomst met de redeneertrant van 
Achterhuis. Ervaringen golden als een veel waarheidsgetrouwer bron dan de theorieën 
van deskundigen. Zelfkennis was ‘ware kennis’ en was van een hogere orde dan pro-
fessionele kennis. De democratisering van de samenleving kreeg een epistemologisch 
fundament: ‘ieders ervaring telde even zwaar en was even waar’ (Duyvendak 1999: 14, 
103; Tonkens 1999).

Het op het ervaringsleren gebouwde vormingswerk beschouwde zichzelf in de 
jaren 1960 en 1970 als onderdeel van een brede ‘tegenbeweging’ die zich afzette tegen 
de humanistische traditie van het personalisme, de links-liberale volksverheffing en 
het christelijk geïnspireerde bezinningswerk. Niettemin omarmden ook deze drie 
‘tradities’ in de jaren 1980 het ervaringsleren. Ze beriepen zich erop uit te gaan van de 
ervaringen van deelnemers en veronderstelden dat cursisten door het uitwisselen van 
ervaringen van elkaar leren. Het ervaringsleren raakte in deze periode wijd verspreid; 
ook in overheidsnota’s gold ervaringsleren als enige methode voor het leren van vol-
wassenen (Klarus & Van den Dool 1989: 35-36). Net als het groepswerk in een eerdere 
fase (zie hoofdstuk 4) betekende de verbreiding tegelijkertijd dat ervaringsleren zeer 
uiteenlopende functies kreeg toebedeeld. Zo kon het een alternatieve toegangsweg 

ontwerpprocessen en het evalueren van interventies op bedoelde en onbedoelde gevolgen’ (geciteerd in Zeelen 
2007, zie ook Zeelen et al. 2008). 

HOOFDSTUK 5 ACTIVERING VAN HET BEROEP (1980-2000)



 | 169

vormen tot opleidingen en de arbeidsmarkt; was het behulpzaam bij de didactische 
vormgeving van leerprocessen; speelde het een rol bij maatschappelijke bewustwor-
ding en verandering; deed het dienst ten behoeve van persoonlijke groei in groepsdy-
namische processen (ibidem: 34; Jansen 1994: 128). De vele gedaanten van het erva-
ringsleren maakte het tot een ‘containerbegrip’, dat niet meer wilde zeggen dan dat 
vormingswerkers ‘wezenlijk iets met ervaringen van cursisten deden’ (Klarus & Van 
den Dool 1989: 40). De poging om het vormingswerk met behulp van het ervarings-
leren theoretisch en methodisch te onderbouwen en het als werksoort beter te legiti-
meren, kon niet voorkomen dat het in de jaren 1990 verweesd achterbleef. Toch wezen 
Klarus en Van den Dool (1989: 41) op de winstpunten van het ervaringsleren, zoals de 
aandacht voor het individu, de betekenis die de leerstof voor de lerende heeft en het 
aantrekkelijker en passender maken van leren voor mensen met negatieve ervaringen 
in schoolse vormen van educatie. Klarus en Van den Dool vestigden er ook de aan-
dacht op dat ervaringskennis niet per definitie haaks hoeft te staan op theoretische 
kennis. Zo laat door vakdeskundigen ontwikkelde leerstof zich vaak beter ordenen, 
uitgaande van ervaringen van cursisten (ibidem). Ook het idee van ‘lekenkennis’ als 
‘ware kennis’ verdiende volgens hen relativering:

‘Ervaringen spreken niet meer voor zichzelf en worden niet meer als onaan-
tastbaar op een voetstuk geplaatst. Ook op ervaringen kan worden afgedongen, 
ook ervaringen kunnen leiden tot disfunctioneren of reactionair van inhoud 
zijn. Kortom ervaringen vormen ook leermateriaal dat gekritiseerd en aange-
vuld kan worden met adequatere kennis’ (ibidem).  

Door het relativeren van ervaringen in de zin van het niet aan elkaar gelijkstellen van 
ervaring en werkelijkheid, kreeg ‘theorievijandigheid’ volgens Klarus en Van den 
Dool minder kans (ibidem: 42).

Met de lancering van de probleem-projectmethode (ppm) in de loop van de jaren 1970 
deed de ‘nieuwe zakelijkheid’ haar intrede in het opbouwwerk. De ppm liet zich erop 
voorstaan met betrokkenen planmatig en in projectvorm te werken aan een ‘tastbare 
verbetering van leefbaarheid’ (Broekman 1998: 262). 

‘Veel opbouwwerkers maakten dankbaar gebruik van het gevulde gereed-
schapskistje. Er waren echter ook afwijzende reacties: zo’n zakelijke aanpak zou 
de overheid te veel in de beheersings-kaart spelen. Tot op vandaag zijn niet-
temin de sporen van de probleem-projectmethode in praktijken terug te vin-
den. En dat niet alleen op het terrein van wonen waarop het opbouwwerk in de 
stadsvernieuwingsjaren furore maakte, maar ook bij activiteiten rond arbeid en 
koopkrachtvraagstukken in tijden van laag-conjunctuur’ (Vos 1987: 30). 
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De projectmatige aanpak groeide uit tot het handelsmerk van het opbouwwerk, waar-
mee het zich ook trachtte te onderscheiden van het sociaal-cultureel werk en het indi-
vidueel gerichte maatschappelijk werk. 

Methodische vernieuwing vond in de jaren 1980 in het opbouwwerk ook plaats 
door de introductie van ‘netwerkconcepten’. Buurten en wijken vormden volgens 
deze benadering geen homogene eenheden, aangezien de verschillen tussen bewoners 
– zowel wat betreft achtergronden als belangen – in hoog tempo toenamen. Tevens 
waren problemen in buurten en wijken – sociaal isolement, leefbaarheid, werkloosheid 
– dermate complex dat zij de competentie van afzonderlijke instellingen en beroeps-
groepen te boven gingen. Voor beide ontwikkelingen meende de netwerkbenadering 
soelaas te bieden door onderlinge afhankelijkheden te erkennen en de onderhande-
lingsruimte te maximaliseren.

Waar het opbouwwerk zich via de ppm trachtte te onderscheiden van het sociaal-cul-
tureel werk, groeiden beide werksoorten mede als gevolg van de netwerkbenadering 
juist meer naar elkaar toe. De oriëntatie op netwerken deed op beide een beroep om 
hun ‘intermediaire positie’ nadrukkelijker uit te spelen. Met hun taakopvatting als 
‘intermediair’ wisten opbouwwerkers en sociaal-cultureel werkers ‘het belang van 
derden’ weer te onderkennen (Duyvendak 1997: 109). Eind jaren 1980 hadden ze daar-
mee tevens een antwoord op de kritiek van Achterhuis dat ze alleen hun eigen belang 
zouden dienen.

Voor het naar elkaar toe groeien van opbouwwerk en sociaal-cultureel werk zijn 
ook andere oorzaken aan te wijzen. Bijvoorbeeld de eerdergenoemde vorming van 
brede welzijnsinstellingen ten gevolge van de decentralisatie en de opkomende aan-
dacht voor sociale vernieuwing eind jaren 1980, waarbij van opbouwwerk en sociaal-
cultureel werk een belangrijke bijdrage werd verwacht aan het versterken van de leef-
baarheid in buurten en wijken.

Een van de belangrijkste methodische vernieuwingen in de jaren 1980 betrof ‘active-
ring’. Van Tienen en Zwanikken hanteerden het begrip in 1969 terloops bij hun defini-
tie van opbouwwerk als ‘een specifieke sociaal-agogische methode om de bevolking te 
activeren op democratische wijze tot zelfwerkzaamheid te komen’. Van een systemati-
scher gebruik van de begrippen ‘activeren’ en ‘activering’ is eind jaren 1970 pas sprake. 
In de basiseducatie richtte activering zich vooral via ‘toeleiding en outreach work’ op 
het bereiken van nieuwe groepen deelnemers, waarbij de nadruk lag op ‘het begelei-
den van het proces waarin mensen hun eigen vraag naar volwasseneneducatie kunnen 
ontwikkelen’ (Doerbecker & Hake 1979: 201). Van der Veen (1982) was een van de eer-
sten die in z’n proefschrift ‘activering’ systematisch uitwerkte en er een centrale bete-
kenis aan toekende voor opbouwwerk en vormingswerk. 

Biemans en De Lodder (1987) leverden met Leren in sociaal-cultureel werk. 
Methodische aspecten van activering een bijdrage aan de gedeelde methodiekontwik-
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keling.129 De auteurs trokken in zekere zin de lijn van Vester door (zie hoofdstuk 4), 
zij het dat het ‘ervaringsfonds’ waaruit ze konden putten aanzienlijk ruimer was. Via 
zogenoemde ‘leergroepgesprekken’ met ervaren professionele sociaal-cultureel wer-
kers haalden zij de impliciete kennis bij deze werkers over activering naar boven en 
gaven ze een inkijkje in hun professionaliteit en vakmanschap. Activering was voor 
Biemans en De Lodder vooral gericht op ‘het stimuleren van een leerhouding’ en ‘het 
ontwikkelen van leervragen’:

‘Activeren is het stimuleren tot een beginnende leerhouding. In dat proces speelt 
het formuleren van leervragen een grote rol. Hoe specifieker die leervragen 
kunnen worden geformuleerd, hoe beter het mogelijk is om daarop een pas-
send educatief aanbod te organiseren. (…) Activeren zien wij als communica-
tief leren. We bedoelen daarmee dat het leerproces zijn vorm en inhoud krijgt in 
de dialoog tussen de deelnemer en degene die activeert’ (Biemans & De Lodder 
1987: 29).

Activeren was in de ogen van Biemans en De Lodder niet zozeer aan de orde wan-
neer er al een ‘duidelijke leervraag’ aanwezig was, maar deed zich voor waar deze ont-
brak. Sociaal-cultureel werk richtte zich met activeren vooral tot personen die nog 
‘geen vraag’ of ‘een weinig concrete vraag’ hebben en voor wie ‘het ontwikkelen van 
de leervraag’ de eerste stap is in het leerproces (ibidem: 28-29). Biemans en De Lod-
der definieerden activering als ‘het stimuleren van mensen om deel te nemen aan acti-
viteiten die hun leven zin en inhoud geven’ (ibidem: 23). Daarmee hanteerden ze een 
beduidend bredere benadering dan in de basiseducatie gangbaar was. Het wezenlijke 
verschil met ‘activeren’ in de basiseducatie bestond eruit dat niet het ‘werven voor’ 
en ‘toeleiden naar’ een aanbod centraal stond, maar ‘de keuze om de eigen kansen en 
mogelijkheden te benutten’. Dit perspectief had consequenties, zowel voor het proces 
van activering als voor de rol van de activerende professional. 

Biemans en De Lodder beschouwden activering als een ‘open proces’, maar tegelij-
kertijd worstelden ze met dat open karakter. Hun aanwijzingen gingen verder dan de 
‘metodische terughoudendheid’ van Vester, bijvoorbeeld door vier fasen in het active-
ringsproces te onderscheiden: ‘contact leggen en kennismaken’; ‘vraag- en behoefte-
ontwikkeling’; ‘ontwikkeling dynamiek en inhoud’; ‘op weg naar zelfstandigheid en 
afbouw’. Door een activeringstraject als eindig te beschouwen, in fasen te verdelen 
en de vorderingen van de deelnemers te volgen, was hun benadering ontegenzegge-
lijk ‘zakelijker’. Niettemin is het proces van activering in hun ogen nauwelijks vooraf 
te structureren. De fasen kennen geen rigide scheiding; ze lopen in elkaar over. Acti-
vering blijkt steeds opnieuw een ‘moeizaam proces’, te typeren als ‘vooruitlopende 

129 Biemans en De Lodder waren op dat moment werkzaam bij Gamma, de landelijke koepel van het sociaal-cultu-
reel werk.
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cirkels’, waarbij ‘stagnatie’ (de terugkeer naar ‘oud’ gedrag) en het toe-eigenen van 
‘nieuwe perspectieven’ elkaar voortdurend afwisselen (ibidem: 43). Evenmin zijn 
vooraf doelen te formuleren, aangezien het belangrijk is dat de deelnemer deze eerst 
‘zelf leert formuleren’. 

‘Pas achteraf blijkt voor de deelnemer waar belangrijke momenten van elkaar 
te onderscheiden zijn. Een belangrijke oorzaak hiervan ligt in de startsituatie. 
Voor de deelnemers is op dat moment niet duidelijk aan welke “reis” hij gaat 
beginnen. Niet voor wat betreft het reizen op zich en evenmin voor wat betreft 
de bestemming. Om eraan deel te nemen – en dat te blijven doen – spelen op dat 
moment andere motieven’ (ibidem: 42).

‘Activeerder’ en deelnemer hebben dus bij de start van het proces verschillende ori-
entaties. Dat vraagt om een ‘subtiel communicatief spel’ – bij de deelnemers is er 
‘immers vooralsnog slechts sprake van een aarzelende bereidheid en motivatie om aan 
een onbekend proces te beginnen’ (ibidem: 50) – en ‘een grote mate van professionele 
ontwikkeling’ bij de beroepskracht. 

‘Een ontwikkeling waarin hij kan en durft terug te keren naar zijn eigen inten-
tie. Deze moet hem zo duidelijk zijn dat hij in die situatie weet wat hij wil en 
dat hij daar de deelnemers mee kan en durft te confronteren. Hij moet daarbij 
in staat zijn om steeds met de deelnemers op zoek te gaan naar de betekenis van 
wat aan de orde is. Hij moet daarbij steeds kunnen pendelen tussen communi-
catie over dingen (feiten, gebeurtenissen, ervaringen) en vanuit de dingen (wat 
betekent dat voor je? wat voelde je daarbij? wat deed je dat? als ik je goed hoor 
dan zeg je)’ (ibidem: 57-58).

Dit citaat maakt duidelijk dat Biemans en De Lodder niet schroomden de professio-
nal een stevige rol te geven, waarmee zij het paternalismeverwijt van de voorafgaande 
jaren trotseerden. De relatie tussen professional en deelnemer kon in hun ogen nooit 
vrijblijvend zijn. Het verbeteren van de situatie van de deelnemer kon om stevig ingrij-
pen vragen, zoals de ‘confrontatie met iets nieuws’ (ibidem: 39). Biemans en De Lodder 
realiseerden zich dat aan de condities daartoe niet altijd werd voldaan. De organisatie- 
en werkcultuur in het sociaal-cultureel werk kende volgens hen een heleboel ‘taboes’.

‘Een paar voorbeelden van die taboes kunnen dit duidelijk maken: het begrip 
verborgen agenda mag niet, manipuleren is slecht, de dienst uitmaken voor een 
deelnemer (wat hij moet doen of nalaten) is bevoogdend, iets “vinden” voor een 
deelnemer (waarvan jij ziet dat het goed is) is arrogant en denigrerend voor de 
deelnemer. Als je in een omgeving werkt, waarin deze taboes domineren, en 
je wilt vanuit je eigen intenties vorm en inhoud geven aan een agogische rela-
tie – waarover je het nog niet met die deelnemer kunt hebben – dan moet je wel 
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verdraaid sterk in je schoenen staan en weten wat je wilt’ (ibidem: 35).

De accenten die Biemans en De Lodder legden bij de methodische aspecten van 
het activeren, vormden een reactie op de sterk gepolitiseerde periode daarvoor. ‘De 
wereldverbeteraar werd (weer) ambachtsman’ (Engbersen 2001: 110). Het professio-
nele handelen dat de auteurs optekenden, stond ook op gespannen voet met eerder in 
dit hoofdstuk genoemde oriëntaties, bijvoorbeeld met de opvattingen van ervaringsle-
ren waarin de ervaringen van deelnemers in het ‘hier-en-nu’ en ‘het leren van de deel-
nemers van elkaar’ centraal stonden. Dergelijke opvattingen wezen ze niet af, maar ze 
stelden er nadrukkelijk iets naast: de ‘activeerder’ kon wel degelijk sturen vanuit zijn 
eigen intenties, en afhankelijk van de situatie kon dit meer of minder openlijk gebeu-
ren. Daarmee namen ze ook afstand van Achterhuis’ verabsolutering van autonomie.

In de jaren 1990 bleef activering een stempel drukken op professionaliteit en vakman-
schap van de sociaal-culturele beroepen. Tegelijkertijd traden er ingrijpende verande-
ringen op bij de invulling ervan en de gehanteerde werkwijzen. Ter illustratie volgen 
hier twee voorbeelden, uit Deventer en Den Bosch, die in tal van varianten navolging 
vonden in andere steden.

Kader 5.5 ‘Wijkaanpak’ – Deventer
In Deventer hadden buurtwerkers de opdracht van de gemeente om bewoners te activeren tot deel-
name aan de zogenoemde ‘wijkaanpak’.130 Deze aanpak – die in 1991 van start ging – was geba-
seerd op de verdeling van Deventer in een vijftal wijken. Elke wethouder had een wijk onder zijn 
of haar hoede. Tevens had elke wijk een ‘wijkambtenaar’ om de lijnen tussen de wijkbewoners en 
het stadhuis zo kort mogelijk te houden. De gemeente sloot ook een convenant met de belangrijk-
ste plaatselijke maatschappelijke instellingen om ‘wijkgericht’ te werken – met de politie, woning-
bouwcorporaties, het ouderenwerk, de volwasseneneducatie en met Raster, de plaatselijke instelling 
voor welzijnswerk. Elke wijk kende een wijkteam, dat bestond uit bewoners en vertegenwoordi-
gers van de maatschappelijke instellingen. Elk wijkteam kreeg ondersteuning van een ‘wijkkoppel’, 
bestaande uit een wijkambtenaar en een buurtwerker (sociaal-cultureel werker of opbouwwerker) 
van Raster. 
 De wijkaanpak had de ambitie om uit te gaan van wat de buurtbewoners zelf belangrijk vonden. 
Tot die tijd was dat blijkbaar niet de stelregel geweest, getuige de ‘copernicaanse wending’ waar-
over ze bij Raster in dit verband spraken: ‘Ook wij hebben de boel 180 graden gedraaid. We gaan 
niet meer uit van onze eigen instelling maar we zetten de buurtbewoners centraal. Wij, de profes-
sionals, draaien met z’n allen rond de buurtbewoners. In de buitenste ring draait de politiek weer 
om het geheel. Alles elliptisch, want soms staan het buurtwerk van Raster en de andere instellingen 
heel dicht bij de bewoners en soms staan wij wat verder weg. Bij de politiek is dat ook zo. Want als 
het verkiezingstijd is, zie je de politici plotseling in de buurt rondhangen’ (Spierts 1998: 191), aldus 
de projectleider van de ‘werkplaats sociale vernieuwing’ van Raster.

130 De wijkaanpak in Deventer bestaat nog steeds. Sinds de start hebben er de nodige aanpassingen plaatsgevon-
den, maar grosso modo is de werkwijze nog hetzelfde. De onderhavige beschrijving betreft de stand van zaken 
in de tweede helft van de jaren 1990 en is ontleend aan Spierts (1998) en Jansen (1999). 
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 Elk jaar zetten de bewoners drie stappen om tot resultaten te komen. In een eerste stap onder-
zochten ze de positieve en negatieve kanten van de wijk en kregen ze – met andere voor de wijk 
belangrijke partijen – de gelegenheid eigen oplossingen te bedenken voor de buurtproblemen. 
Daarna volgde een ronde waarin ze prioriteiten konden stellen, waarbij elke buurt (een wijk telt 
meerdere buurten) z’n eigen voorstellen kon uitkiezen. De verdere uitwerking kwam voor rekening 
van zogenoemde ‘taakgroepen’, werkgroepen van bewoners. Zo’n taakgroep was uiteindelijk ook 
verantwoordelijk voor de uitvoering van een voorstel. De vereiste kennis om de uitvoering goed te 
begeleiden werd de bewoners zo nodig via een cursus of training aangereikt. Sommige cursussen 
werden verzorgd door de ‘Buurtacademie’, een samenwerkingsverband van Raster en het plaatse-
lijke ROC. Voor de uitvoering van de voorstellen stelde de gemeente per wijk een bepaald budget 
beschikbaar.
 Als onderdeel van de ‘wijkaanpak’ ontwikkelde Raster campagnes om bewoners te activeren of 
een bepaald probleem extra aandacht te geven. Een van de buurtwerkers van Raster: ‘Met campag-
nes ben je steeds op zoek naar nieuwe talenten. Mensen die van aanpakken weten en het leuk vin-
den om een en ander op te zetten. En als ze enthousiast genoeg zijn, stimuleren ze ook weer andere 
buurtbewoners. Zo heb je ook steeds wisselende groepen. En zo kunnen we met de campagnes 
ons ook richten op bepaalde doelgroepen’ (ibidem: 194). Dat deze campagnes de verhouding tus-
sen ‘allochtone’ en ‘autochtone’ bewoners aankaartten, verbaast niet. Van de ruim 70.000 inwoners 
die Deventer telde, was ongeveer 20 procent van buitenlandse, voornamelijk Turkse, afkomst. De 
‘allochtone’ inwoners woonden vooral in de buurten buiten het stadscentrum. In sommige buurten 
maakten zij 50 procent van het totale aantal bewoners uit. De betrokkenheid van de verschillende 
bevolkingsgroepen in deze buurten bij elkaar en bij de buurt was soms gering. Door het opzetten 
van buurtcampagnes probeerde men beide groepen rond de tafel te krijgen, zodat ze problemen 
gezamenlijk konden aanpakken. Volgens een buurtbewoner, al jaren actief in een van de wijk-
teams, verliep de samenwerking met ‘allochtonen’ niet gemakkelijk: ‘Allochtonen willen wel mee-
praten, maar als er daadwerkelijk iets moet gebeuren zijn ze weg’ (ibidem: 197). Op het moment dat 
ze met een ‘multiculturele groep’ een buurtbrunch organiseerden, sloten ze een weddenschap af: 
boven een bepaald aantal deelnemers zou het buurthuis een nieuwe keuken krijgen. ‘Toen het feest 
achter de rug was, was er geen allochtoon meer te porren om te helpen met de verbouwing’ (ibi-
dem), concludeerde de buurtbewoner verbitterd.

Kader 5.6 ‘Buurtgerichte sociale activering’ – Den Bosch
In Den Bosch ontstond in 1995 het project Buurten en Wijken Versterkt.131 De directe aanleiding 
was de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 1994, waarbij de uiterst rechts in het politieke 
spectrum gepositioneerde Centrum Democraten drie zetels in de raad bemachtigden. Het gemeen-
tebestuur trok daaruit de conclusie dat er bij de stadsvernieuwing kennelijk te weinig aandacht was 
besteed aan de ‘sociale dimensie’. Het welzijnswerk ontwikkelde daarop een project voor ‘buurtge-
richte sociale activering’ in drie buurten aan de rand van de Bossche binnenstad, waarvan een rela-
tief hoog percentage bewoners zich in de bijstand bevond.
 Vanaf het begin zocht men ‘draagvlak’ in de politiek, binnen het gemeentelijk apparaat en bij 
tal van instellingen in de stad. ‘Eigenlijk hebben we de eerste honderdvijftig activeringsgesprekken 

131 De in dit project ontwikkelde aanpak doet onder de noemer ‘buurtgerichte sociale activering’ nog steeds opgeld 
in Den Bosch. Voor de beschrijving van dit voorbeeld is gebruikgemaakt van Vlaar & Keesom (1999) en Spierts 
(2000b).
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niet met bewoners gevoerd, maar met politici, gemeenteambtenaren en mensen van organisaties. 
(…) Allemaal hebben ze de wil uitgesproken om binnen dit project samen te werken en aan ver-
nieuwing te werken volgens vier sleutelbegrippen: klantgerichtheid; voor wat, hoort wat; vertrou-
wen herstellen; en snel en direct communiceren’ (Vlaar & Keesom 1999: 82), aldus een van de 
opbouwwerkers en ontwerpers van het project.
 Bij de sociale activering legde men een verbinding tussen de ‘individuele ontwik keling van de 
bewoners’ en ‘participatie aan de maatschappelijke omgeving’. De buurt werd beschouwd als ‘vind-
plaats’ én als ‘springplank’ voor maatschappelijke en economische vormen van activering. De ont-
wikkeling van buurten met een ‘harde kern’ van sociale problematiek vormde een belangrijk neven-
doel van ‘buurtgerichte sociale activering’, evenals het verbeteren van de vaak verstoorde relatie 
tussen ge meen te en burgers en het wegnemen van schotten tussen dienstverlenende in stellingen. 
De opbouwwerker lichtte toe: ‘We organiseren nu juist op de moeilijke plekken waar dealers en 
andere criminele types de touwtjes in handen hebben activiteiten zoals buurtsport. Dat is span-
nend, want alles staat of valt met het vertrouwen dat we krijgen’ (ibidem: 87). Ook de instellingen 
die bij het project betrokken waren, ervoeren soms ‘pijn’ van de aanpak: ‘Dat is een gevolg van onze 
keuze om ons echt bloot te stellen aan kritiek in plaats van onze fouten te verstoppen. Onze eigen 
organisaties moeten nu incasseren, maar dat zien wij als het begin van verbetering. De kern van dit 
project is dat we een dynamiek op gang brengen waardoor er overal iets verandert, niet alleen bij 
individuele buurtbewoners, maar ook binnen de betrokken organisaties’ (ibidem: 87). 
 De buurtbewoners konden aangeven of, en zo ja aan welk type activiteiten zij behoefte hadden. 
Die wensen kwamen naar voren tijdens gesprekken tussen buurtbewoners en voor het project aan-
gestelde sociaal-cultureel werkers, opbouwwerkers en maatschappelijk werkers. Deze professio-
nals kregen namen van personen door uit de ‘kaartenbakken’ van de gemeentelijke sociale dienst 
en namen vervolgens het initiatief tot het gesprek. Ze zochten de bewoners op in hun eigen omge-
ving: een portiek, de eigen woning, de markt, het buurthuis enzovoort – ze gingen outreachend te 
werk. Via het zogenoemde ‘activerend interview’ gingen ze in gesprek over de buurt, maar ook over 
het leven van de buurtbewoner zelf en ze probeerden de bewoner in contact te brengen met andere 
buurtbewoners, buurtorganisaties of voorzieningen. Een van de sociaal-cultureel werksters: ‘Con-
tacten leggen en vertrouwen scheppen is altijd de kracht van het sociaal-cultureel werk geweest. 
Nieuw is wel dat we nu actief luisteren om erachter te komen wat iemand kan en dat we hem of 
haar daar ook op aanspreken. Ook kunnen we nu in zo’n gesprek toezeggingen doen en afspraken 
maken namens andere organisaties. We hebben nu veel meer te bieden. Door die snelle en directe 
aanpak kunnen we mensen weer vertrouwen geven en ervoor zorgen dat ze zelf de handen uit de 
mouwen steken. We koppelen in feite onze kracht als welzijnswerker aan zakelijke samenwerking. 
Daardoor is onze positie veranderd: vroeger deed je er niets mee als je dingen tegenkwam die niet 
door de beugel konden. Nu werk je samen met de Sociale Dienst en de politie. Dat bevalt niet ieder-
een. Je hebt hier een aantal “roverhoofdmannen” die zich bedreigd voelen’ (ibidem: 85-86). 
 Pas nadat een ‘actieve opstelling’ van de buurtbewoners was gerealiseerd, gingen de professionals 
met de buurtbewoners na of zij in aanmerking konden komen voor ‘gestructureerde vormen van 
(on)betaalde arbeid’. Wanneer dat het geval was, trad de ‘methode van het casemanagement’ in wer-
king. Men ontwierp voor de betrokken bewoner een op diens leefsituatie toegesneden ‘trajectplan’. 
Hierin werden ‘actiepunten’ en ‘concrete activiteiten’ opgenomen. Tevens stonden er ‘afspraken’ in 
over wat de bewoner zelf deed, wat er in het ‘buurtnetwerk’ gebeurde en welke zaken de instan-
ties en professionals voor hun rekening namen. Het ontwerp voor het ‘trajectplan’ vormde het uit-
gangspunt voor ‘onderhandeling’, zowel met de bewoner als met de deelnemende instanties. Zo 
gauw de betrokkenen het eens waren over het ‘traject’ en hun ‘aandeel’ daarin, tekenden ze het 
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definitieve ‘contract’. Vervolgens droeg de professional zorg voor de uitvoering van het plan ‘zoals het 
is afgesproken’. De beëindiging van het ‘traject’ kenmerkte zich door ‘evaluatie van het traject’, ‘rela-
tiebeëindiging’ en het ‘bekrachtigen van de resultaten’. 

De voorbeelden uit Deventer en Den Bosch zijn illustratief voor een aantal trends en 
ontwikkelingen in de jaren 1990, waarvan er hier vijf worden toegelicht.

Outreachend en wijkgericht – Vergeleken met de jaren 1980 trokken sociaal-culturele 
professionals er in de jaren 1990 meer op uit. Outreachend werkend spraken ze men-
sen aan en brachten ze mensen met elkaar in contact. Ze zochten daartoe aanslui-
ting bij bestaande (sociale) netwerken; tegelijkertijd schroomden ze niet om met men-
sen in contact te komen via gesprekken in het portiek of aan de keukentafel. Ook het 
inschakelen van ‘intermediairs’ was een veelgebruikte manier om contact te leggen 
met ‘moeilijk bereikbare groepen’, zoals de aanduiding van kwetsbare burgers in het 
beleidsjargon van de jaren 1990 luidde (Van Putten 1991). Deze outreachende werk-
wijze sloot nauw aan bij de ‘wijkaanpak’ die gemeenten voorstonden. Met de ‘sociale 
vernieuwing’ en het ‘grote-stedenbeleid’ kreeg de ‘wijkaanpak’ in de loop van de jaren 
1990 een stevige beleidsmatige inbedding. Onder de noemer ‘lokaal sociaal beleid’ was 
de ‘wijkaanpak’ een populair instrument om zeer uiteenlopende vraagstukken aan te 
pakken, zoals openbare orde, veiligheid, werkloosheid, onderwijs, gezondheid, milieu 
en leefbaarheid. De ‘wijkaanpak’ ontmoette ook veel kritiek. Bijvoorbeeld dat de wijk 
wel een ‘vindplaats’ van problemen mocht zijn maar dat de oorzaken ervan vaak bui-
ten de wijk lagen, of de te hoge verwachtingen waarmee de ‘wijkaanpak’ de wijk en 
haar bewoners opzadelde. Het idee dat de wijk de oorzaak voor de problemen van haar 
bewoners was en dat daarom ook de oplossing in de wijk te vinden zou zijn, leidde vol-
gens de criticasters tot ‘de mythe van de maakbare wijk’ (De Boer & Duyvendak 1998; 
Duyvendak 1999b: 13-14).

Campagnemethode – Zowel bij het ‘bevorderen van leefbaarheid’ als bij het ‘bestrij-
den van sociale ongelijkheid’ heerste de tendens verschillende ‘niveaus van interven-
tie’ te combineren. Er ontstonden combinaties van een ‘individuele benadering’ met 
een ‘groepsgerichte’ en ‘buurtgerichte’ aanpak. De in Deventer georganiseerde cam-
pagnes vormen daarvan een voorbeeld. De ‘campagnemethode’ – die voortbouwde op 
‘sociale actie’ en andere technieken van ‘mobilisering’ – belichaamde de verschuiving 
die had plaatsgevonden in de doelstellingen van het opbouwwerk. De acties waren 
niet langer gericht op ‘maatschappijverandering’, maar op ‘cohesiebevordering’ en op 
‘het aansporen van mensen om zelf bij te dragen aan leefbaarheid’ (Dozy 2008: 253). 
Daarbij was het niet ondenkbaar dat het principe van ‘voor wat, hoort wat’ werd inge-
zet en dat er met bewoners afspraken werden gemaakt over hun inzet (Spierts & Van 
der Sterren 2000: 144). Campagnes dienden in de ogen van de initiatiefnemers om 
‘mensen te mobiliseren’, ‘instanties te prikkelen’ en ‘politieke belangstelling te wek-
ken’. Ze waren gericht op het ‘doorbreken van impasses in bestaande verhoudingen’ in 
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een buurt, zowel tussen groepen mensen als tussen bewoners en instanties. Bij zulke 
campagnes – zoals het Opzoomeren in Rotterdam – sprak men bij voorkeur die groe-
pen aan (bijvoorbeeld jongeren of allochtonen) die men voorheen niet of moeilijker 
wist te bereiken (ibidem). Daarbij zochten de buurtwerkers steeds naar ‘nieuwe vor-
men’, zodat ‘zoveel mogelijk bewoners mee konden praten’, maar vooral ook ‘mee kon-
den doen’. De ‘traditionele buurtvergadering’ of ‘bewonersgroep’ sprak veel mensen – 
vooral allochtonen – niet (meer) aan. Op de jaarlijkse ‘Vakconferentie opbouwwerk’ 
kwam de campagneaanpak meermaals ter sprake.132 Buurtwerkers berichtten hoe ze 
er met behulp van de campagneaanpak in slaagden in korte tijd in een aantal wijken 
‘gemengd samengestelde bewonersgroepen’ van de grond te krijgen, al ging dat niet 
altijd van een leien dakje, getuige het voorbeeld uit Deventer. ‘Creativiteit’ en ‘flexibili-
teit’ waren belangrijke elementen in de ‘wijkaanpak’; er werd veel gebruikgemaakt van 
‘spelvormen’ bij het aanpakken van problemen en er werden ‘pleinfeesten’ georgani-
seerd om het aantal actieve bewoners uit te breiden. Een kritiek op de campagneme-
thode betrof de nadruk op ‘gedrags- en houdingsverandering’, waarmee een doelstel-
ling als ‘emancipatie’ naar de achtergrond zou verschuiven (Dozy 2008: 253). 

Informeel en sociaal leren – De eerder geschetste teloorgang van het vormingswerk 
in de jaren 1990 betekende niet dat het vraagstuk van ‘vorming, leren en educatie’ op 
de achtergrond geraakte. Integendeel, sociaal-cultureel werk en opbouwwerk kregen 
juist meer oog voor de rol van ‘leerprocessen’ bij activeren en participeren (Jansen & 
Van der Veen 1995: 15; Duyvendak 2000: 172-173). Daarbij zocht men – deels in ant-
woord op de eenzijdigheden van het ‘ervaringsleren’ – naar een begrip van leren dat 
een ‘nieuw evenwicht’ tot stand kon brengen ‘in het spanningsveld tussen persoonsge-
bonden verlangens en behoeften enerzijds, en maatschappelijk bepaalde uitdagingen 
en problemen anderzijds’ (Jansen 1999: 18). ‘Sociaal leren’ en ‘infomeel leren’ bleken 
daarbij uitkomst te bieden. Wildemeersch definieerde ‘sociaal leren’ als:

‘(…) het leren functioneren van groepen, organisaties of gemeenschappen, in 
nieuwe, onverwachte, onzekere en moeilijk te voorspellen omstandigheden. Het 
is gericht op het oplossen van onvoorziene contextproblemen en wordt geken-
merkt door een optimaal gebruik van het probleemoplossingspotentieel dat in 
die groep of gemeenschap aanwezig is’ (Wildemeersch 1995: 33).

Volgens Van der Veen en Van Netten vroeg dergelijk ‘sociaal leren’ binnen sociaal-
cultureel werk en opbouwwerk om ‘informeel leren’, op te vatten als ‘een informele 
vorm van begeleiden van leerprocessen niet gebonden aan strakke regels, vormen 
en structuren’ (Van der Veen & Van Netten 1996: 20). Deze ‘informele vormen van 
begeleiding’ in sociaal-cultureel werk en opbouwwerk stonden tegenover de ‘formele 

132 In 1995 was de ‘Vakconferentie opbouwwerk’ geheel aan de campagneaanpak gewijd.
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begeleiding van leerprocessen’ zoals die plaatsvonden in onderwijs, opleiding, cur-
sus of training en waarbij begeleiders uitgingen van een tevoren vastgesteld ‘didac-
tisch plan’. Net als bij ‘ervaringsleren’ lag de nadruk bij ‘sociaal leren’ en ‘informeel 
leren’ op de ‘integratie van leren en handelen’; er was echter meer oog voor ‘de buiten-
wereld’. Bij ‘het leren van groepen, organisaties of gemeenschappen’ waarvan in het 
citaat van Wildemeersch sprake is, stond altijd ook ‘de relatie met de buitenwereld’ op 
de agenda. Daarin school zowel een ‘strategische’ dimensie – hoe kan een groep, orga-
nisatie of gemeenschap de ‘eigen belangen’ doorzetten – als een ‘ethische’ dimensie 
– hoe kan een groep, organisatie of gemeenschap ‘leren rekening te houden met per-
spectieven en verlangens van anderen’. Sleutelbegrip daarbij was: ‘wederzijdse verant-
woording’ (Wildemeersch 1995: 54).

Dwarsverbanden en samenwerking – Gemeenten namen in de jaren 1990 het ‘sociaal 
beleid’ nadrukkelijker in handen. Ze stuurden ook aan op samenwerking tussen maat-
schappelijke instellingen, waaronder het welzijnswerk. In de voorbeelden van Deven-
ter en Den Bosch anticipeerde het welzijnswerk daarop door actief samenwerking 
te zoeken en nieuwe dwarsverbanden te leggen. In Deventer leidde dat bijvoorbeeld 
tot initiatieven om ‘duurzame economische activiteiten’ met en voor bewoners en de 
buurt op te zetten. Zo hadden in 1998 een zestigtal buurtbewoners werk gevonden in 
een ‘werkmaatschappij’, waarvan de diensten en werkzaamheden weer ten goede kwa-
men van de wijken. Tevens waren er een tuinonderhoudbedrijf, een cateringbedrijfje 
en een schoonmaakbedrijf tot stand gekomen.
De samenwerking in Deventer en Den Bosch kende de nodige successen – naast pro-
blemen. Ook in andere plaatsen openbaarden zich de negatieve kanten van het ‘inte-
graal werken’, zoals het inmiddels was gaan heten. Zo waren er ‘bestuurlijke’ obsta-
kels, zoals instellingen die elkaars ‘grondgebied’ betwistten, maar ook de samenwer-
king tussen professionals met verschillende beroepsachtergronden was niet vanzelf-
sprekend. Als de bereidheid tot samenwerking al bestond, was nog niet meteen duide-
lijk wie welke ‘kernexpertise’ inbracht. ‘Integraal werken’ hield ook het risico in van 
‘uitdijende vergadercircuits’ van professionals en bestuurders die mede door de vele 
overlegvormen ‘het zicht op de bewoners en hun informele netwerken’ verloren (Hor-
tulanus 1999: 55). 

Project en contract – Ook wat betreft de voorwaarden staan de voorbeelden van 
Deventer en Den Bosch voor een ontwikkeling die in de jaren 1990 breder ingang 
vond. In beide heerste een ‘projectmatige aanpak’ met ‘convenanten’ en ‘contracten’. 
Het ‘projectmatige’ karakter duidde op de begrensdheid van voorgenomen interventies 
wat betreft tijd, ruimte en (investerings)kosten. De inzet van betrokkenen was hierdoor 
aan limieten gebonden en door het afsluiten van ‘contracten’ of ‘convenanten’ kon men 
tevens afspraken maken over die inzet. Naar verwachting zette de met deze ‘contracten’ 
verbonden ‘wederkerigheid’ deelnemers aan tot een ‘actievere opstelling’ en werd ‘cli-
entelisme’ en ‘consumentisme’ geweerd. Het voorbeeld in Den Bosch laat zien hoe een 
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‘projectmatige’ benadering en het werken met ‘contracten’ – zowel tussen de betrokken 
instellingen als met de bewoners – konden samengaan. De gegeven werkwijze kende 
evenwel ook kwetsbaarheden; dergelijke projecten konden gauw een ‘restrictief’ karak-
ter krijgen, bijvoorbeeld door beperkingen in tijd en budget, door uit te gaan van het 
‘verkeerde schaalniveau’ (bijvoorbeeld de wijk als ‘oorzaak’ van werkloosheid) of door 
‘eenzijdig’ opgelegde doelen. Ook het werken met ‘contracten’ heeft een keerzijde. Door 
de ‘contractlogica’ – die in essentie teruggaat op het ‘ruilkarakter van de markt’ – wor-
den de verschillen tussen ‘contractpartners’ mogelijk onderschat. Bij hen wordt een 
zekere ‘onderhandelingsmacht’ verondersteld, wat in het geval van ‘kwetsbare’ burgers 
mogelijk niet terecht is; vaak beschikken zij niet over de nodige ‘hulpbronnen’ en ‘onaf-
hankelijkheid’ die ‘onderhandelingen’ vereisen (De Boer et al. 2007: 241). In de praktijk 
hadden betrokkenen weinig oog voor deze kwetsbaarheden.

Ingrijpende veranderingen op de opleidingen
De veranderingen op de opleidingen waren in de jaren 1980 zo mogelijk nog ingrij-
pender dan binnen het beroepenveld zelf. ‘Nieuwe zakelijkheid’ is daarvoor als verkla-
ringsgrond ontoereikend, al was er ook op de opleidingen sprake van ‘verzakelijking’ 
en van een ‘mentale omslag’ (Willemsen 2007: 302). Een typering van die omslag in 
een themanummer uit 1983 van het tijdschrift Marge over de toekomst van de sociale 
academies luidde: 

‘Eigenlijk is de verschuiving van de afgelopen jaren het best te omschrijven 
als een langzaam voortkruipende mentaliteitsverandering. (…) De gedreven-
heid van het radikale denken (en handelen) heeft plaatsgemaakt voor een soort 
onderkoelde nuchterheid’ (Van der Lans 1983b: 326).

Uitdrukking van die omslag vormde ook de nieuwe generatie studenten die inmiddels 
de sociale academies bevolkte. In hetzelfde nummer van Marge stond deze als volgt 
beschreven:

‘Was er tien jaar geleden nog sprake van een welvaartsgeneratie, die nog volop 
vertrouwen had in de toekomst en in de veranderbaarheid van de samenleving, 
vandaag de dag kan men eerder spreken van een krisis-generatie, die de gedre-
venheid van “alles is mogelijk” mist en wiens zorgen niet veel verder gaan dan 
het hier-en-nu’ (Van der Lans 1983a: 303). 

Na de grote toestroom van studenten in de tweede helft van de jaren 1970, waarbij de 
sociale academies wachtlijsten moesten hanteren omdat ze de toestroom niet konden 
verwerken, volgde begin jaren 1980 een kentering. Mede als gevolg van het slechte 
beroepsperspectief liepen de aanmeldingen met zo’n 25 procent terug. Nieuwe wetge-
ving en opeenvolgende bezuinigingen in zowel het hoger onderwijs als het beroepen-
veld zetten halverwege de jaren 1980 de onderwijsorganisatie nog verder onder druk. 
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Dit leidde onder meer tot grootschaliger onderwijs in de vorm van hoorcolleges en 
grotere lesgroepen, verschraling van stafteams en het wegvallen van stageplaatsen. 
De werkdruk van docenten en ander personeel nam navenant toe, gepaard gaand met 
een verscherping van de onderlinge verhoudingen en een toenemende angst voor ver-
lies van de eigen arbeidsplaats (Neij & Hueting 1989: 161-162). De stijgende vraag naar 
nieuwe ‘differentiaties’ kwam daar nog bovenop. De differentiatie van opleidingen had 
al ingezet in de tweede helft van de jaren 1970. Begin jaren 1980 zagen de opleidin-
gen ‘cultureel werk’ zich ‘gedwongen om gelijke tred te houden met de gefragmen-
teerde ontwikkelingen in het beroepenveld’ (Spierts & Berkers 1991: 24). Dit leidde 
tot verdergaande differentiatie in de vorm van ‘specialisaties’ en ‘afstudeerrichtingen’, 
bijvoorbeeld voor ‘jeugd- en jongerenwerk’, ‘opbouwwerk’, ‘educatief werk’, ‘sport en 
spel’, ‘audiovisuele vorming’. Maar er ontstonden ook nieuwe opleidingen, zoals zelf-
standige ‘leerroutes’ voor ‘werken met vrouwen’, ‘werken met ouderen’, ‘werken met 
randgroepjongeren’, ‘intercultureel werken’, ‘theologie en maatschappij’ en ‘recreatie 
en toerisme’ (Van der Linde 2005: 94; Willemsen 2007).

De ‘nieuwe zakelijkheid’ zou in de loop van de jaren 1980 ook in het hoger beroeps-
onderwijs voor een kentering zorgen, te beginnen met een sterk veranderde ‘bestuur-
lijke vormgeving’. In 1983 kondigde het ministerie van Onderwijs en Wetenschap-
pen de operatie voor Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie (STC) aan, ten 
behoeve van een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van het hoger beroepson-
derwijs. Het ministerie dwong de onderwijsinstellingen tot fusies en interne reorga-
nisaties. De STC-operatie leidde tot de vorming van grote multisectorale hogescholen 
met meer hiërarchische ‘beheersverhoudingen’ (Neij & Hueting 1989: 162). Landelijk 
zorgde een versterking van de positie voor de HBO-raad voor een vergroting van de 
‘bestuurskracht’. Het hoger sociaal-agogisch onderwijs (HSAO) werd daarbij een van 
de zeven nieuw gevormde ‘sectoren’ (ibidem: 174). Daarmee kwam tevens de aandui-
ding ‘sociale academie’ te vervallen, waardoor de opleidingen in één klap van hun 
besmette naam verlost waren (zie hoofdstuk 4).

De ‘nieuwe zakelijkheid’ was niet de enige drijfveer voor verandering. De opleidingen 
kenden een ‘legitimatieprobleem’ nadat de beroepsoriëntatie in de jaren 1970 verloren 
was gegaan. Er ontstond in de loop van de jaren 1980 brede consensus over een her-
nieuwde oriëntatie op het ‘beroepsmatig handelen’. De oproep van De Jongh in 1974 
(zie hoofdstuk 4) zou toch nog gehoor vinden. In de terugkerende discussies over de 
verhouding tussen ‘generieke’ en ‘vakspecifieke’ aandachtspunten bij de beroepsvor-
ming valt De Jongh’s onderscheid tussen ‘basiswetenschappen’ – met name sociologie, 
psychologie en pedagogiek – en ‘vakscholing’ probleemloos te herkennen. Langzaam 
maar zeker kristalliseerde zich op de meeste sociaal-agogische opleidingen een cur-
riculum uit waarin ‘theorie en methoden met betrekking tot het beroep’, ‘mens- en 
maatschappijwetenschappen’, ‘basisvaardigheden’ en ‘kunstzinnige vorming’ de con-
stanten vormden (ibidem: 168; Te Poel 1997: 21). 

De toegenomen aandacht voor een meer beroepsgerichte benadering ging in de 
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jaren 1980 en 1990 gelijk op met de invoering van ‘modulair onderwijs’. Dit behelsde 
een opdeling van opleidingen in ‘overzichtelijke brokstukken leerstof ’ die studenten 
in perioden van een aantal weken moesten verwerken. De ‘modules’ konden volgens 
deze opzet, door ze op verschillende wijzen aaneen te schakelen, een aantal ‘ketens’ 
vormen. Het idee achter deze ‘modularisering’ was tweeledig. ‘Uniformering’ en ‘stan-
daardisering’ van het onderwijs zouden tot een minder intensief contact tussen docent 
en student leiden, terwijl individuele studenten – enigszins paradoxaal – meer keuze-
mogelijkheden zouden krijgen. De ontwikkeling van een duidelijk ‘opleidingsprofiel’ 
en ‘geformuleerde eindtermen’ waren voor zo’n modulair systeem noodzakelijke voor-
waarden (Neij & Hueting 1989: 163; Willemsen 2007: 328).

De vaststelling van ‘opleidingsprofielen’ en ‘eindtermen’ veronderstelde een inten-
sieve samenwerking met het beroepenveld. Voorheen ontbrak het daar nogal eens 
aan. Zowel vanuit het beroepenveld zelf als van de kant van de HBO-raad en van het 
ministerie van Onderwijs wees men er bij voortduring op dat het onderwijs kampte 
met een ‘weinig flexibel’ en ‘verkokerd’ onderwijsaanbod dat onvoldoende aansloot bij 
de ‘behoeften’ van het beroepenveld. In 1985 had het ministerie voor het hele hoger 
beroepsonderwijs al het belang gesignaleerd van ‘beroepsprofielen’ en ‘beroepenveld-
commissies’. In de tweede helft van de jaren 1980 kwamen de eerste beroepsprofielen 
in het ‘sociaal-agogische beroependomein’ beschikbaar, maar een structurele vorm 
van overleg om tot een afstemming van ‘beroepsprofielen’ en ‘opleidingsprofielen’ te 
komen, zou nog tot in de jaren 1990 op zich laten wachten.133 

Ondertussen had het bestuur van de HBO-raad zelf het initiatief genomen tot het 
instellen van een commissie die moest adviseren over de opheffing van de ‘wildgroei 
aan studierichtingen’ in het HSAO. Deze commissie-Van der Top trof op 26 hoge-
scholen met een sociaal-agogische afdeling dertien verschillende studierichtingen aan, 
naast de diverse zelfstandige ‘leerroutes’. In maart 1989 presenteerde de commissie 
haar voorstellen voor ‘vergroting van samenhang, kwaliteit en doelmatigheid’ van het 
HSAO in het rapport Herkenbare kwaliteit. Als uitgangspunten voor herstructurering 
was in dit document geformuleerd dat de studierichtingen in het HSAO:

‘moeten opleiden tot een basisbekwaamheid als beroepsbeoefenaar in com-
plexere arbeidssituaties, dat zij brede beroepsopleidingen zijn die gepaard gaan 
met een specialisatie, en dat zij zich richten op een herkenbaar beroep of werk-
veld’ (Neij & Hueting 1989: 195).

Na veel getouwtrek namen de hogescholen het voorstel voor een landelijke inde-
ling van studierichtingen enigszins geclausuleerd over. Vanaf 1990 zou het HSAO 
de volgende vijf studierichtingen kennen: Culturele en Maatschappelijke Vorming, 

133 Het in 1989 nieuw gevormde instituut voor ‘werkontwikkeling’, het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn 
(NIZW), zou dat oppakken via het Centrum voor Beroeps- en Opleidingsvragen, een van de afdelingen van het 
instituut.
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Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Per-
soneel en Arbeid en Creatieve Therapie.134 De nieuwe studierichtingen kregen de 
opdracht mee om bij de opleiding van studenten de nadruk te leggen op ‘voorberei-
ding op de beroepsuitoefening, persoonlijkheidsvorming en de ontwikkeling van het 
maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef ’ (ibidem: 204).

Werksoorten als sociaal-cultureel werk (inclusief jongerenwerk), opbouwwerk en 
vormingswerk – die, zoals eerder vermeld, ook in de praktijk naar elkaar toe groei-
den – vielen voortaan onder de studierichting Culturele en Maatschappelijke Vor-
ming (CMV). Behalve een aantal ‘specialisaties’ en ‘leerroutes’ rekende de commis-
sie-Van der Top van de dertien studierichtingen die ze had aangetroffen ‘cultureel 
werk’, ‘opbouwwerk’, ‘creatief-educatief werk’135 en delen van ‘bejaardenwelzijnswerk’ 
en ‘jeugdwelzijnswerk’ tot de nieuwe studierichting CMV. Om enige ordening aan te 
brengen in de veelheid aan differentiaties en denominaties die onder de overkoepe-
lende noemer Culturele en Maatschappelijke Vorming samenkwamen, werden in het 
in 1990 onder auspiciën van de HBO-raad vastgestelde ‘studierichtingsprofiel CMV’ 
vier ‘domeinen’ onderscheiden: ‘educatie’, ‘recreatie’, ‘samenlevingsopbouw’ en ‘kunst 
& cultuur’ (Spierts & Berkers 1991: 32).136 

5.4 Beschouwing: professionalisering opnieuw op de agenda

In zijn slotbijdrage aan een serie over de professionalisering van de welzijnsberoepen 
in het Tijdschrift voor de Sociale Sector in 1987 verzucht redacteur Jos van der Lans dat 
het is alsof alle voorgaande auteurs een autonome beroepsontwikkeling beschrijven 
die als het ware uit de aard van het beroep voortkomt. In zijn ogen zijn sociaal-cultu-
reel werk, opbouwwerk en maatschappelijk werk echter ‘conjunctuurgevoelige werk-
soorten’ die nauwelijks een autonome, aan eigen wetmatigheden en deskundigheden 
gebonden beroepsontwikkeling kennen.

‘Het welzijnswerk is de speelbal van de verzorgingsstaat en wordt naar gelang 
de stand van de conjunctuur heen en weer geslingerd tussen verschillende poli-
tieke en maatschappelijke belangen. In de jaren 1960 wordt het opgenomen in de 
opbouw van de welvaartsstaat, in de jaren 1970 komt het in het vaarwater van de 
democratisering en de sociale actie en in de jaren 1980 dient ze te rekenen met 
de nieuwe zakelijkheid en zich te voegen naar de terugtredende overheid. Tegen 
deze achtergrond behoeft het geen verbazing dat de professionalisering onvol-
tooid blijft en steeds opnieuw de gemoederen verhit’ (Van der Lans 1987: 28). 

134 Later zou daar nog Sociaal Juridische Dienstverlening bij komen.
135 Deze studierichting maakte deel uit van de Mikojel-opleidingen (zie hoofdstuk 4).
136 De indeling zou ook worden overgenomen in het ‘Beroependomeinprofiel Sociaal-Cultureel Werk’ (zie Hens & 

Geomini 1996: 22-23).
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De ‘conjunctuurgevoeligheid’ komt duidelijk tot uitdrukking bij de beschouwing van 
de opbrengst aan professionaliteit en vakmanschap voor deze periode. Ook in dit tijd-
vak stonden ‘externe factoren’ een ‘autonome beroepsontwikkeling’ in de weg en bleef 
bijvoorbeeld de controle van sociaal-culturele professionals over de arbeidsmarkt, 
arbeidsdeling en opleidingen gering. De artikelenreeks in het Tijdschrift voor de Soci-
ale Sector is evenwel een indicatie dat professionalisering in de jaren 1980 weer op de 
agenda stond. Ondanks de ‘crisissfeer’ vond er beroepsontwikkeling plaats en kregen 
professionaliteit en vakmanschap nieuwe impulsen. ‘Transformatie’ van de sociaal-
culturele beroepen typeert deze periode derhalve beter dan het gangbare beeld van 
‘crisis’ en ‘neergang’. 

Professionaliteit
Winst op het vlak van ‘professionaliteit’ betreft in deze periode vooral de jaren 1990. 
De in 1990, 1991 en 1996 gelanceerde beroepsprofielen voor respectievelijk opbouw-
werk, vormingswerk en sociaal-cultureel werk, hadden daar een groot aandeel in. We 
lopen de vijf basiskenmerken van Freidson ook voor deze periode langs: body of know-
ledge and skills, arbeidsdeling, arbeidsmarkt, opleiding & training en beroepsideologie.

Van ‘systematische bemoeienis’ vanuit de wetenschap met de body of knowledge 
and skills van de sociaal-culturele professies was ook in de jaren 1980 en 1990 nauwe-
lijks sprake. Illustratief voor de opstelling van de andragologie tegenover het beroe-
penveld was de bijdrage van Amsterdamse andragologen aan de ‘theorievorming’ 
op het terrein van de ‘samenlevingsopbouw’. Het door hen ontwikkelde concept 
‘belangenbehartiging door zelforganisatie’ vond veel weerklank bij opbouwwerkers 
(Schuyt 1985: 100). Hiermee wilden ze vooral beschrijven hoe acties van bewoners op 
wijkniveau verliepen en wat hun invloed was op het functioneren van de lokale demo-
cratie. Tevens wilden ze analyseren welk ‘netwerk van relatie en interacties’ daarachter 
schuilging en wat daarbij de ‘strategische positie van actoren’ was (Beck & Blom 1980). 
De opbouwwerker kon in voorkomende gevallen weliswaar één van die actoren zijn, 
maar de positie en rol van het opbouwwerk bij ‘belangenbehartiging’ had niet bijzon-
der de interesse. 

Doordat midden jaren 1980 de andragologie uit het academisch statuut werd 
geschrapt, nam de kennisontwikkeling vanuit de universiteiten nog verder af. Het is 
echter een te overhaaste conclusie dat er helemaal geen sprake was van kennisont-
wikkeling. Zo kwam er eind jaren 1980 een bijzondere leerstoel voor opbouwwerk 
en verschenen er in de loop van deze periode vijftien proefschriften over jongeren-
werk, opbouwwerk en vormingswerk. Ook langs andere weg ontstonden ‘conceptu-
aliseringen’, ‘theoretische noties’ en ‘praktische aanwijzingen’ voor het beroepsmatig 
handelen. Conceptualiseringen kwamen onder andere beschikbaar voor het ‘infor-
meel en sociaal leren’ (Wildemeersch 1995; Jansen & Van der Veen 1995; Van der Veen 
& Van Netten 1996; Jansen 1999). Ook via allerlei nieuwe werkconcepten en metho-
dieken, variërend van ‘netwerkontwikkeling’, ‘activerings- en mobilisatietheorieën’ 
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tot het ontwikkelen van methoden van ‘opvoedingsondersteuning’ en het inzetten 
van ‘kunstzinnige’ middelen, verrijkte het methodische repertoire. Deze veelheid aan 
richtinggevend materiaal correspondeerde niet alleen met de diversiteit van het werk 
en de vele verschijningsvormen ervan – van kinderwerk tot vrouwenwerk, migran-
tenwerk enzovoort – ook de mate van uitwerking liet grote verschillen zien: van alge-
mene noties en abstracte theorieën tot in detail uitgewerkte methodieken met uiterst 
concrete handelingsvoorschriften. Het ontbrak evenwel aan een raamwerk waarin alle 
materiaal met elkaar in verband werd gebracht, ten behoeve van een eerste indruk van 
overlappingen en leemtes.

De differentiatie van (sub)werksoorten droeg vanzelfsprekend bij aan een grotere 
‘taakdifferentiatie’. Het verschijnen van de eerste beroepsprofielen bracht meer een-
heid en structuur aan in arbeidsdeling en arbeidsmarkt. De beroepsprofielen zorgden 
voor een betere herkenbaarheid van de sociaal-culturele beroepen en een duidelijker 
positie op de arbeidsmarkt, maar vormden aanvankelijk nauwelijks een ijkpunt voor 
de toewijzing van arbeidstaken op de werkvloer. Dat veranderde in de tweede helft van 
de jaren 1990, toen beroepsprofielen deel gingen uitmaken van een samenhangende 
‘beroepenstructuur’. Een andere ontwikkeling betrof de steeds preciezere beschrij-
ving van de ‘taken’ en ‘taakgebieden’ waarin sociaal-culturele professionals hun vak-
manschap moesten demonstreren. Mede onder invloed van de vakbonden kregen de 
beroepsprofielen een plaats in de cao’s. Hierdoor nam de zeggenschap van professio-
nals over de vervulling van arbeidstaken op de werkvloer echter niet toe. In de loop 
van de jaren 1990 waren het de managers van de uitdijende welzijnsinstellingen die 
uitmaakten waar, voor wie en voor welk tijdsbeslag professionals hun taken moesten 
vervullen.

Vergeleken met de voorgaande periode stonden professionaliteit en beroepsmatig 
handelen weer centraler in de opleidingen. Minder positief waren de gevolgen van de 
toenemende differentiatie aan verschijningsvormen en functies in het beroepenveld. 
De opleidingen reageerden hierop met een veelvoud aan leerroutes en opleidings-
trajecten. Het gebrek aan transparantie bij zowel werkveld als opleidingen kwam de 
afstemming niet ten goede. In de jaren 1990 onderging het woud aan functies, beroe-
pen en opleidingen een rigoureuze snoeibeurt, resulterend in een sterk vereenvou-
digde beroepenstructuur met daaraan gekoppelde en op elkaar afgestemde beroeps- 
en opleidingsprofielen. 

Hogescholen kregen in het kielzog van de STC-operatie van de minister van Onder-
wijs de opdracht boven op de door hen verzorgde ‘initiële’ opleidingen aan het beroe-
penveld ‘dienstverlenende activiteiten’ aan te bieden. In het kader van de zogenoemde 
‘contractactiviteiten’ verzorgden hogescholen tal van trainingen en cursussen. In de 
loop van de jaren 1980 en 1990 verschoof daarbij de inhoud van de deskundigheidsbe-
vordering: van trainingen en cursussen gericht op inhoudelijke thema’s en doelgroe-
pen, naar onderwerpen afgeleid van management, beleid en organisatie (Spierts et al. 
2003: 14). In deze periode betraden ook steeds meer commerciële opleidingsbureaus 
de ‘markt’ van trainingen en cursussen.
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De discussies in de jaren 1980 naar aanleiding van Achterhuis werkten lang door en 
hadden grote invloed op beroepsideologie en beroepsidentiteit. Vooral de ambiguï-
teit en ambivalentie die het beroepsmatig handelen in de praktijkarena kenmerkte, 
vond geen erkenning. Gouws wijst op het schema van Achterhuis, met daarin hete-
ronomie tegenover autonomie, vervreemding tegenover zelfrealisatie, kapitalisme 
tegenover autonome productie en professional tegenover leek. In dit schema was geen 
plaats voor ambiguïteit en ambivalentie (Gouws 1987: 30-31).137 Bij de ‘verzakelijking’ 
– onder andere terug te zien bij de invoering van ‘project en contract’ – kwam dit 
gebrek aan erkenning pijnlijk aan het licht. Sociaal-culturele professionals en andere 
betrokkenen toonden te weinig oog voor de kwetsbaarheden verbonden aan het wer-
ken met projecten en contracten.

De ‘Achterhuis-discussies’ resulteerden er mede in dat sociaal-culturele professio-
nals niet geneigd waren hun professionele identiteit met de nodige trots en verve uit 
te dragen. Onder andere hierdoor kwam hun professionele autonomie en discretio-
naire ruimte in de loop van de jaren 1990 onder druk te staan. Hun gelaten reactie op 
de toenemende afhankelijkheid van subsidieverstrekkers en opdrachtgevers getuigde 
zowel van verlegenheid als van een gebrekkig professioneel zelfvertrouwen. 

Vakmanschap
Gezien het grote verschil tussen de opbrengst van het ‘vakmanschap’ voor de jaren 
1980 en de jaren 1990, krijgt  ‘agogisch vakmanschap’, ‘strategisch en organisatorisch 
vakmanschap’ en ‘reflectiviteit’ voor beide decennia afzonderlijk aandacht.
In de jaren 1980 kwam vooral het agogisch vakmanschap tot ontwikkeling. Zo wist bij-
voorbeeld de strijd in het opbouwwerk tussen ‘romantisch vitalisme’ en ‘nieuwe zake-
lijkheid’ niet te beletten dat in de meeste praktijken uiteindelijk de ‘sociaal-agogische’ 
benadering de overhand kreeg, waarbij elementen van de twee andere benaderingen 
in de werkwijze mee resoneerden. De sociaal-agogische benadering klonk ook door bij 
de opkomst van het ‘activeren’. Vooral het ‘leggen van contacten’, het zich verdiepen 
in de ‘leefwereld van deelnemers’ en het ‘geduldig werken aan zelfwerkzaamheid’ kre-
gen hierbij als elementen van de agogische vakbekwaamheid veel gewicht. De nadruk 
kwam te liggen op de directe relatie met deelnemers en vrijwilligers, terwijl de rol van 
de omgeving verbleekte. 

Door de relatief geringe aandacht voor de omgeving trad het strategische en orga-
nisatorische vakmanschap in de jaren 1980 minder op de voorgrond. Behalve bij het 
opbouwwerk, waar binnen ‘educatieve ondersteuning’  als kernopgaven ‘sociaal-
organisatorische ondersteuning’ en ‘strategische ondersteuning’ van bewonersgroe-
pen golden. ‘Sociaal-organisatorische ondersteuning’ betrof het ‘helpen opzetten en 
draaiend houden van groepen’, het ‘vinden van hulpbronnen’ en het ‘onderhouden 

137 De theses van Nijk – ‘tussen beheersing en zelfontplooiing’ – en Michielse – ‘het dubbelkarakter van de andra-
gogie’ – (zie hoofdstuk 4) als poging om het ‘ambigue karakter’ van het werk te duiden, wees Achterhuis resoluut 
af.
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van betrekkingen met de achterban en met relevante partijen in de omgeving’ (Dozy 
2008: 250). Bij ‘strategische ondersteuning’ stond onder andere ‘het maken van een 
krachtenveldanalyse’ centraal, naast adviseren bij de ‘keuze van doelen’, het ‘priorite-
ren en plannen van activiteiten’ en bij ‘besluitvorming en onderhandeling’ (Broekman 
1990: 31-33).

Bij de beschrijving van methoden, bijvoorbeeld van activeren, was wel sprake van 
aandacht voor reflectiviteit, in de zin van het ontwikkelen van een ‘visie’ op het werk. 
De vraag in hoeverre die reflectiviteit ook ‘integraal’ deel uitmaakte van de prak-
tijk van sociaal-culturele professionals is niet eenvoudig te beantwoorden. Voor vor-
mingswerk, opbouwwerk en het sociaal-cultureel werk voor volwassenen zijn er – wel-
iswaar summiere – aanwijzingen dat dit tot op zekere hoogte het geval was (Berkers 
et al. 1981; Spierts & Heydelberg 1987; Willems 2001). Een promotieonderzoek naar 
het jongerenwerk in Leiden wijst erop dat het voor deze werksoort zeer twijfelachtig 
is. Van der Zande constateerde een ‘ambivalente opstelling’ bij de jongerenwerkers. Ze 
worstelden met de vraag in hoeverre ze zich met de jongeren mochten bemoeien (Van 
der Zande 1990: 119). Bij ‘grensoverschrijdend gedrag’ (agressie, seksisme, racisme) 
stelden ze zich vaak afzijdig op. Hun beroepshouding beperkte zich tot ‘voorwaarde-
scheppers-op-de-achtergrond’ en ‘maatjes-met-de-jongeren’ (Te Poel 1997: 170). 

‘De ambivalente opstelling van veel jongerenwerkers heeft invloed op de onbe-
stemde professionele identiteit van het jongerenwerk. De jongerenwerkers heb-
ben een beperkt inzicht in hun eigen functioneren en er zijn geen begrippen om 
het jongerenwerk te definiëren’ (Van der Zande 1990: 119-120).

Het ontbreken van een duidelijk profiel van het werk, gebrekkige methodische toerus-
ting, angst voor agressiviteit van de jongeren en huiver voor een bevoogdende houding 
– aspecten waardoor veel jongerenwerkers niet toekwamen aan ‘vakmanschap’, laat 
staan aan ‘reflectiviteit’. Ze vielen terug op pure ‘overlevingsstrategieën’ (ibidem: 170).

In de jaren 1990 genoot de omgeving meer aandacht, wat consequenties had voor 
zowel het agogisch vakmanschap als het strategisch en organisatorisch vakmanschap. 
Bij het agogisch vakmanschap kwam dat onder andere tot uitdrukking in de toename 
van het outreachend en wijkgericht werken en het zoeken naar hulpbronnen in de 
omgeving van deelnemers. Daarbij relativeerden sociaal-culturele professionals ook 
steeds vaker het uitgangspunt van ‘non-directiviteit’ dat zo lang een bepalende rol 
had gespeeld; zij durfden weer ‘robuuster’ op te treden. De absolute, liberale opvat-
ting van autonomie stond fundamenteel ter discussie (Duyvendak 1997: 108). In het 
publieke debat ontstond ook weer steun voor deze opstelling, getuige bijvoorbeeld het 
pleidooi van Kuypers en Van der Lans voor een ‘modern paternalisme’. Daarmee wil-
den ze niet terug naar de ‘normatieve onmaatschappelijkheidsbestrijder uit de jaren 
vijftig en de drammerig gepolitiseerde welzijnswerker uit de jaren zeventig’ (Kuypers 
& Van der Lans 1994: 36). Het ging hen vooral om het aanklagen van ‘een cultuur van 
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verwaarlozing, onverschilligheid en afzijdigheid’, ontstaan onder het mom van ‘res-
pect voor autonomie’. De campagnemethode was bij uitstek een benadering gericht op 
het doorbreken van de afzijdigheid.

Dat het strategisch en organisatorisch vakmanschap in dit decennium aan belang 
won, viel onder andere af te lezen aan de toegenomen dwarsverbanden en samenwer-
king met andere disciplines en organisaties. In Deventer (wijkaanpak) en Den Bosch 
(buurtgerichte sociale activering) smeedden sociaal-culturele professionals – soms 
daartoe aangezet door het beleid – nieuwe coalities en trachtten zij zo tot ‘onortho-
doxe’ oplossingen te komen. Dit ‘integraal werken’ stuitte geregeld op weerstanden; 
ook waar die niet zozeer de intentie of bereidheid tot samenwerking betroffen, konden 
er problemen ontstaan. Bijvoorbeeld doordat de politieagent tot een andere ‘weging’ 
komt van het belang van ‘kansarme’ groepen dan de opbouwwerker of jongerenwerker. 

De samenwerking tussen sociaal-culturele professionals en professionals van bij-
voorbeeld sociale diensten, woningbouwverenigingen, onderwijs, politie of kunstin-
stellingen kent altijd grenzen en scheidslijnen. Beslissend is of professionals erin sla-
gen deze om te vormen tot ‘actieve grensgebieden’ (Sennett 2008: 229), waar op een 
constructieve manier uitwisseling van kennis en werkwijzen kan plaatsvinden. Bij de 
‘buurtgerichte sociale activering’ in Den Bosch gebeurde dat tot op zekere hoogte. 
Waar het sociaal beleid begin jaren 1990 ‘sociale activering’ vooral opvatte als ‘arbeids-
participatie’, slaagden de professionals in deze stad erin deze grens op te rekken tot 
‘sociale participatie’. Ook wisten ze de individuele insteek bij ‘sociale activering’ aan 
te vullen met op de buurt gerichte ‘collectieve arrangementen’ (De Boer et al. 2007: 
232). Daarmee hadden ze ook een antwoord op de ambiguïteit die de ‘participatiehi-
erarchie’ van het sociaal beleid kenmerkte: de benadering waarbij de koninklijke weg 
naar deelname aan de samenleving ligt bij een baan op de reguliere arbeidsmarkt (ibi-
dem: 231). 

Het Bossche voorbeeld laat ook zien hoe het strategisch en organisatorisch vak-
manschap in dit decennium sterker verweven raakte met het agogisch vakmanschap. 
Dat kwam mede tot uitdrukking in het onderscheid tussen ‘dienstverlening’ en ‘beïn-
vloeding’. Het combineren van deze twee oriëntaties werd wel voorgesteld als een stra-
tegisch ‘spel op twee borden’. Hoe konden sociaal-culturele professionals hun rol als 
‘dienstverlener’ op het ene bord combineren met de rol van ‘samenwerkingspartner 
van overheid en bevolking’ op het andere bord (Spierts 1994: 20-21)? Sociaal-culturele 
professionals gingen in de jaren 1990 ook minder als ‘eenzaten’ te werk; hun handelen 
raakte meer verbonden met de doelen en ambities van de instelling waarvoor ze werk-
zaam waren. 

Reflectiviteit in de zin van het aannemen van een ‘reflectieve houding’ door ‘lerende 
professionals’ (Van der Laan 1995) kwam in deze periode wel als idee op, maar vond in 
de praktijk nog niet breed ingang, uitgezonderd de oproep aan sociaal-culturele pro-
fessionals om bij het ontwerpen of programmeren van activiteiten onderzoeksmatig te 
werk te gaan. Dat betrof onderzoek naar de situatie van (potentiële) deelnemers onder 
noemers als ‘doelgroep-analyse’, ‘kursistengroep-analyse’ of ‘leefwereldonderzoek’, 
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naast onderzoek naar het ‘inhoudelijke materiaal’, vaak aangeduid als ‘thema-analyse’ 
(Berkers et al. 1981; Klarus & Van den Dool 1989; Zijlmans & Baart 1995). Ook op de 
opleidingen gold ‘reflecteren’ als een cruciale ‘competentie’, waarbij Schön’s reflective 
practitioner veelvuldig als referentiepunt gold.138

De verhouding tussen de beide arena’s
‘Welzijn’ vormde de kern van het debat in de maatschappelijke en beleidsarena, even-
wel op een negatieve manier. Door zijn pijlen op het ‘perverse karakter’ van het wel-
zijnswerk te richten en door de ‘macht’ van professionals te ‘verabsoluteren’, dreef Ach-
terhuis de kritiek op het welzijnswerk op de spits. De filosoof leverde daarmee voedsel 
voor de gedachte dat de burger zijn eigen welzijn moest realiseren en dat de overheid 
aanzienlijke stappen terug moest doen. In de jaren erna maakte politiek rechts zich dit 
links-libertaire gedachtegoed eigen, uitmondend in bezuinigingen en herstructure-
ringen door de achtereenvolgende kabinetten-Lubbers. Welzijn was besmet geraakt en 
het lukte welzijnswerkers niet Achterhuis’ kritiek te pareren. Zij wisten in de publieke 
opinie geen ideologisch weerwoord te formuleren, met als gevolg dat de professionele 
identiteit zowel van buitenaf als van binnenuit uitgehold raakte. 

In weerwil van het gangbare beeld bood de praktijkarena ondertussen veel nieuwe 
ontwikkelingen en dynamiek, waaronder opvattingen en praktijken van activeren 
die een ‘geserreerde’ vorm van paternalisme niet schuwden. Ook ontstonden er tal 
van nieuwe differentiaties, soms als antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen 
(tweedekansonderwijs en projecten Open School), soms op overheidsbeleid (projecten 
voor schoolverlaters) of op een combinatie daarvan (‘wijkaanpak’). Hiernaast waren 
er nieuwe impulsen voor professionaliteit en vakmanschap waarneembaar, vooral op 
het gebied van activering. 

Al met al was de praktijk dus resistenter en autonomer dan het dominante beeld 
doet bevroeden. Er waren bezuinigingen, maar de doorwerking ervan was voor de 
meeste praktijken niet desastreus. Soms vingen lagere overheden de bezuinigingen 
op van hogere overheden, waardoor de gevolgen ervan beperkt bleven of de bezuini-
gingsmaatregelen vertraagd doorwerkten. De impact van Achterhuis was dus vooral 
‘ideologisch’ van aard en had minder betrekking op de aard en ontwikkeling van de 
praktijk zelf. Er was wel sprake van crisisverschijnselen, maar het beeld van neergang 
of permanente crisis doet deze periode geen recht. Integendeel, de ontwikkelingen 
wijzen eerder op een ‘transformatie’: sociaal-culturele professionals gingen in de jaren 
1990 ‘dichter op de mensen zitten’, zonder daarbij de omgeving uit het oog te verlie-
zen; zij stelden zich ‘praktischer doelen’; gingen ‘methodischer’ en ‘zakelijker’ te werk; 
kregen oog voor uiteenlopende belangen en de achtergronden ervan; en vormden 
daartoe wisselende coalities en samenwerkingsverbanden (Engbersen 2001: 119-120). 
Deze veranderingen golden zelden als expliciet antwoord op de professionaliserings-
kritiek uit de jaren 1970 en 1980, maar zijn er in retrospectief moeilijk los van te zien.

138  Zie bijvoorbeeld het CMV-opleidingsprofiel ‘Alert en ondernemend’ (1999: 22). 
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