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6. Belaagde professionals (2000-2010)

6.1 Inleiding

In het najaar van 2004 vond in Utrecht en Amsterdam de tweedaagse internationale 
conferentie Policy, people and the new professional plaats, met als thema ‘deprofes-
sionalisering’ én ‘reprofessionalisering’ in zorg en welzijn. Onder de ruim tweehon-
derd deelnemers bevond zich als keynote spreker de Amerikaan Eliot Freidson. Daar-
naast waren er inleidingen en paperpresentaties van wetenschappers uit onder andere 
het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Frankrijk en uiteraard Nederland.139 De 
conferentie markeerde de hernieuwde belangstelling vanuit de sociale wetenschappen 
voor sociale professionals. In een aanzienlijk aantal bijdragen stond de transformatie 
van de verzorgingsstaat en de gevolgen daarvan voor sociale professionals centraal. 
In hoeverre ging marktwerking, accountability, het ‘omturnen’ van burgers in con-
sumenten en de nadruk op cliëntenparticipatie ten koste van de autonomie en autori-
teit van sociale professionals (Duyvendak et al. 2006: 7)? De antwoorden van de deel-
nemers wisselden. Sommigen zagen vooral een aanval op professionals en daarmee 
gepaard gaande ‘deprofessionalisering’, anderen benadrukten daarentegen de weer-
barstigheid van de praktijk. Accountability bijvoorbeeld kende ambivalente effecten; 
het kon leiden tot ‘hypercontrole’ en verstikkende bureaucratie, maar het bood pro-
fessionals ook de kans te verantwoorden wat ze doen, hoe ze het doen en waarom ze 
het zo doen. Sommige veranderingen, zoals marktwerking, hadden een hoog ideolo-
gisch gehalte, maar bereikten niet altijd de werkvloeren van sociale professionals (ibi-
dem: 8).

Dat laatste gold niet voor een andere verandering die typerend was voor de trans-
formatie van de verzorgingsstaat in een ‘sociale-investeringsstaat’, ‘activerende ver-
zorgingsstaat’ of ‘participatiestaat’. De overheid140 legde een opmerkelijke ‘participa-
tiedrift’ aan de dag (Uitermark & Van Beek 2010: 229): burgers moeten ‘meedoen aan 
de samenleving’ en waar mogelijk ‘actief bijdragen aan de publieke zaak’, liefst langs 
de door de overheid zelf uitgezette lijnen. 

De opstelling van de overheid had vooral voor sociaal-culturele professionals 
een uitwerking van betekenis. De ontwikkeling van de sociaal-culturele beroepen 
laat zich in de periode 2000-2010 het beste typeren met het beeld van de zandloper. 
Mede onder invloed van de overheidsnadruk op participatie stonden sociaal-cultu-
reel werkers, jongerenwerkers, opbouwwerkers en vormingswerkers wat betreft pro-
fessionaliteit en vakmanschap dichter bij elkaar dan voorheen. Ze ontwikkelden zich 

139 De conferentie was georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, het Verwey-
Jonker Instituut en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).

140 Wanneer in dit hoofdstuk wordt gesproken over ‘de overheid’, dan betreft het doorgaans opmerkingen of ont-
wikkelingen die qua reikwijdte betrekking hebben op de verschillende lagen van de overheid. Andere gevallen 
kennen een specificatie naar bijvoorbeeld ‘landelijke overheid’ of ‘lokale overheden’.
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tot deskundigen bij het ‘activeren tot participatie’. Doordat ‘participatie’ op meerdere 
terreinen aan populariteit won, waaierden sociaal-culturele professionals gedurende 
deze periode tegelijkertijd uit over tal van maatschappelijke praktijken en bestreken 
zij daar een toenemend aantal maatschappelijke thema’s, daarmee het beeld van de 
zandloper vervolmakend.

In paragraaf 6.2 komt naast de transformatie van de verzorgingsstaat een aantal 
maatschappelijke kwesties aan bod die mede het gevolg zijn van de verscherping van 
sociale en culturele tegenstellingen in het afgelopen decennium. Er is aandacht voor 
de centrale rol die de overheid toekent aan participatie, tegen de achtergrond van het 
transformatieproces van de verzorgingsstaat. Hoe wil de overheid haar relaties met 
burgers en maatschappelijke instellingen daarbij vormgeven? In paragraaf 6.3 wordt 
aan de hand van een aantal casussen zichtbaar hoe sociaal-culturele professionals te 
maken krijgen met de omvorming van de verzorgingsstaat. Hoe worstelen ze met de 
in paragraaf 6.2 beschreven maatschappelijke kwesties? Daarbij komen ook een aan-
tal verschuivingen ter sprake in het handelen van sociaal-culturele professionals die 
kenmerkend zijn voor deze periode. Paragraaf 6.4 maakt de balans op van deze peri-
ode wat betreft professionaliteit en vakmanschap. Tevens volgt de vaststelling dat de 
verwachtingen van overheid en professionals van ‘activering tot participatie’ niet altijd 
overeenkomen. De overheidsneiging sociaal-culturele professionals te ‘instrumentali-
seren’ – deels ingegeven door de ervaren urgentie en indringendheid van maatschap-
pelijke problemen – vormt geen gunstige conditie voor de ontwikkeling van professi-
onaliteit en vakmanschap. 
 

6.2 Maatschappelijke en beleidsarena: activeren tot participatie

In een historische studie als deze is het beschrijven en duiden van een periode die zich 
recent heeft voltrokken niet eenvoudig. Dat het afgelopen decennium turbulent was 
en dat de terroristische aanslagen in New York, Washington, Madrid, Londen en op 
Bali en de politieke moorden op Fortuyn en Van Gogh in Nederland grote maatschap-
pelijke gevolgen kennen, is niettemin tamelijk onomstreden. Het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) concludeert in 2004 bij monde van directeur Paul Schnabel:

‘Tegen de verwachting in lijkt zo kort na de bijna rimpelloos verlopen overgang 
van de twintigste naar de eenentwintigste eeuw naar het woord van Jan Romein 
toch weer een “breukvlak van twee eeuwen” zichtbaar te worden. De nieuwe 
economie bleek de belofte van groei zonder recessie niet waar te kunnen maken, 
de terroristische dreiging werd beklemmender dan de Koude Oorlog ooit was, 
en onder de zelfgenoegzaamheid van het Nederlandse poldermodel bleken 
grote maatschappelijke spanningen en diepe gevoelens van politiek ongenoegen 
schuil te gaan. Een eeuw die mooi eindigde, kreeg een vervolg in een moeizaam 
begin’ (SCP 2004: 47).
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De toegenomen maatschappelijke spanningen – en de strijd waarmee deze gepaard 
gingen (en gaan) – komen tot uitdrukking in tal van ontwikkelingen. Hiervan worden 
in het navolgende vier maatschappelijke kwesties uitgelicht. Het betreft tendensen of 
trends die rechtstreeks raken aan de praktijken van sociaal-culturele professionals: ‘de 
transformatie van de verzorgingsstaat’, ‘culturalisering van burgerschap’, ‘veiligheid, 
criminaliteit en radicalisering’ en ‘controverses in de publieke ruimte’. Natuurlijk zijn 
deze trends niet strikt van elkaar te scheiden en komen de opgevoerde voorbeelden 
soms voort uit verschillende van deze trends. 

Transformatie van de verzorgingsstaat
De transformatie van de verzorgingsstaat heeft als inzet van maatschappelijke en 
politieke strijd veel invloed op sociaal-culturele professionals, met zowel kansen als 
bedreigingen. 

De transformatie kenmerkt zich vooral door de overgang van een ‘sociale-bescher-
mingsstaat’ naar een zogenoemde ‘sociale-investeringsstaat’, ‘activerende verzorgings-
staat’ of ‘participatiestaat’ (Esping-Andersen 2006; Engelen et al. 2007; Verhagen 2008; 
Verhoeven & Ham 2010). Waar in de sociale-beschermingsstaat de nadruk ligt op het 
via inkomensoverdracht ex post compenseren van sociaal-economische uitval, richt 
de sociale-investeringsstaat of participatiestaat zich vooral op het voorkomen van die 
uitval door middel van preventie en activering (Engelen et al. 2007: 15). 

De ingrijpende herijking van de verzorgingsstaat is ingezet in de jaren 1980 en 1990. 
‘Activerend arbeidsmarktbeleid’ zorgde voor een omslag van bescherming tegen inko-
mensverlies (door verlies van arbeid) naar participatie, dat wil zeggen naar arbeids-
participatie. Zo was de sociale vernieuwing – boegbeeld van het kabinet-Lubbers/Kok 
dat in 1989 aantrad – mede gericht op het ‘in beweging brengen’ van uitkeringsgerech-
tigden. In de tweede helft van de jaren 1990 kreeg participatie in steeds meer sectoren 
een voorname rol, zodanig dat sommigen spraken over een ‘participatieve wending’ 
(Baggen et al. 2000) of zelfs over ‘een nieuwe tirannie’ (Cooke & Kothari 2001). Onder 
het motto ‘werk, werk, werk’ vormde ‘arbeidsparticipatie’ de centrale opgave van de 
kabinetten-Kok in de jaren 1990. Binnen de gezondheidszorg nam patiëntenpartici-
patie een grote vlucht (Oudenampsen 1998). Binnen de ontwikkelingssamenwerking 
groeide participatie zelfs wereldwijd uit tot dominante benadering (Chambers 1997; 
Cooke & Kothari 2001). Ook het openbaar bestuur bleef niet achter, getuige de popu-
lariteit van ‘interactieve beleidsontwikkeling’ (Edelenbos & Monnikhof 1998; Hajer 
2000; Hartman 2004). Binnen het openbaar bestuur sprak men in de loop van de jaren 
2000 over de ‘derde generatie burgerparticipatie’. Bij de ‘eerste generatie’ (‘inspraak’) 
en de ‘tweede generatie’ (‘interactieve beleidsontwikkeling’) lag het initiatief bij de 
overheid, bij de ‘derde generatie’ ging men ervan uit dat de burger zelf initiatief neemt 
tot actie in het publieke domein, terwijl de overheid vooral een ‘faciliterende’ rol ver-
vult (Van der Heijden et al. 2007; Blom et al. 2010).

Kenmerkend voor de transformatie van de verzorgingsstaat in de loop van de 
jaren 2000 is het beeld van een overheid die op tal van beleidsterreinen afwisselend 
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‘terugtreedt’ en ‘optreedt’. Het ‘optreden’ heeft vooral te maken met het verantwoor-
delijk maken van andere actoren – burgers, de markt, maatschappelijke instellingen – 
zodat ze vervolgens zo veel mogelijk kan ‘terugtreden’. Het gaat dan onder andere ‘om 
het activeren dan wel overlaten van publieke taken aan actieve, verantwoordelijke en 
goede burgers en gemeenschappen’ (Schinkel & Van Houdt 2010: 20).

Culturalisering van burgerschap
De gebeurtenissen op en na 11 september 2001 leidden tot een grotere nadruk op cul-
turele verschillen tussen burgers. Werk of de bijdrage aan de samenleving gold niet 
langer als bepalend bij een indeling tussen burgers; culturele criteria zoals religie, cul-
tuurspecifieke gedragingen en gevoelens van verbondenheid en loyaliteit werden rich-
tinggevend. Zich als burger ‘gedragen’ volstond niet meer voor ‘goed burgerschap’; 
burgers moesten zich ook burger ‘voelen’: weten bij welke gelegenheid welke emotie 
gepast is. 

‘Culturalisatie van burgerschap (is) het proces waarbij cultuur (emoties, gevoe-
lens, culturele normen en waarden, en culturele symbolen en tradities, met 
inbegrip van religie) een meer centrale rol speelt in het debat over sociale inte-
gratie’ (Hurenkamp & Tonkens 2011: 137).

Na de nadruk op ‘groepsidentiteiten’ en ‘emancipatie’ in de jaren 1970 (zie hoofdstuk 
4) en ‘sociaal-economische integratie’ in de jaren 1980 en 1990 (zie hoofdstuk 5), stond 
in deze periode het ‘aanpassen aan de Nederlandse cultuur’ centraal in het integratie-
beleid (Van Reekum 2010: 62). De overheid schroefde de eisen aan migranten verder 
op. Ze kregen zelf de verantwoordelijkheid om actieve burgers te worden, bijvoorbeeld 
door inburgeringscursussen te volgen. Hun ‘plicht tot identificatie’ met de Neder-
landse cultuur werd steeds ‘dikker’ (Schinkel & Van Houdt 2010: 18). Niet zozeer de 
‘rechten en plichten van een politieke gemeenschap’ bepaalden het proces van burger-
schap, maar de ‘gebruiken en smaken van een culturele gemeenschap’ (Hurenkamp 
& Tonkens 2011: 135). In Nederland steunden die ‘gebruiken en smaken’ in de afgelo-
pen decennia sterk op progressieve waarden, onder andere met betrekking tot gender, 
familie, seksualiteit en vrijheid van meningsuiting. Er heerste in Nederland – meer 
dan in andere landen – een brede consensus over bijvoorbeeld de aanvaarding van 
echtscheiding en homohuwelijk. Tegelijkertijd leidde die consensus tot een grotere 
‘waardenkloof’ tussen de ‘verlichte morele meerderheid’ en islamitische migranten. 
Een meerderheid van de Nederlandse bevolking ging die kloof in toenemende mate 
als problematisch zien (ibidem: 137).

Hurenkamp c.s. maakt bij de ‘culturalisering van burgerschap’ onder andere 
onderscheid tussen ‘restauratieve culturalisering’ en ‘constructieve culturalisering’. 
‘Restauratieve culturalisering’ gaat uit van een ‘statisch’ idee van cultuur, opgevat 
als een vaste set waarden en gebruiken. De nadruk ligt op het ‘afstoffen, opgraven 
en onder de aandacht brengen van reeds bestaande tradities, gebruiken en waarden’ 
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(ibidem: 138). Bij ‘constructieve culturalisering’ is cultuur een ‘dynamisch proces’ dat 
tot stand komt in de ‘interactie tussen betrokkenen’. Tradities krijgen nieuwe beteke-
nis door invloed en inmenging van buitenaf. Cultuur geldt hier als ‘iets wat je al dan 
niet met anderen kunt maken, niet als een vaststaand gegeven dat op bepaalde plek-
ken “opgegraven” kan worden’ (ibidem: 142). Zowel bij ‘restauratieve culturalisering’ 
als bij ‘constructieve culturalisering’ kan bovendien een accent liggen op enerzijds ‘het 
voelen en tonen van emoties’ of anderzijds op ‘praktisch handelen’.

In debatten in de politiek en de media leek in de jaren 2000 de restauratieve, emo-
tionele opvatting van culturalisering de overhand te hebben, zoals bij discussies over 
dubbele paspoorten, de bouw van moskeeën en het gebruik van de hoofddoek. Daar-
naast zijn er voorbeelden te noemen van restauratieve, praktische culturalisering, 
zoals de ‘canon’ en ‘erfgoed’ als instrumenten die kunnen helpen bij het ‘invoegen in 
de bestaande cultuur’.

Er waren evenwel ook voorbeelden van constructieve, emotionele culturalisering, 
zoals de ‘Dag van de dialoog’ (Amsterdam) of de ‘Burgerschapslezing’ (Den Haag), 
gericht op het gezamenlijk creëren van ‘gevoelens van verbondenheid, loyaliteit of 
thuisgevoel’ – desondanks verwijst ‘burgerschap’ in het beleid van de overheid vooral 
naar ‘integratie in de Nederlandse cultuur, in plaats van naar integratie in een publieke 
ruimte waarin verschillen met elkaar geconfronteerd worden’ (Van Reekum 2010: 71).

Veiligheid, criminaliteit en radicalisering
Veiligheid kreeg als maatschappelijke kwestie in de jaren 1990 steeds meer urgen-
tie. Criminaliteit gold in die jaren als een risico dat iedereen kon treffen en transfor-
meerde zo tot een ‘veiligheidsvraagstuk’. Over de criminaliteitscijfers en de oorzaken 
van de ervaren onveiligheid vonden voortdurend twisten plaats. De grote aandacht in 
de media resulteerde in de ogen van sommigen bijvoorbeeld in een overdreven gevoe-
ligheid voor criminaliteit. Vergeleken met de jaren 1990 was de afname van vermo-
genscriminaliteit en de toename van geweldscriminaliteit ondertussen een tamelijk 
onomstreden feit (SCP 2004: 36-37). De statistieken over gevoelens van onveiligheid 
gaven een grilliger beeld te zien. Zo voelden mensen zich vergeleken met het midden 
van de jaren 1990 in de buurt veiliger. De gebeurtenissen op en na 11 september 2001 
leidden evenwel tot een toename van angst en onbehagen en wakkerden het verlan-
gen naar veiligheid aan. Het zorgde niet zozeer voor een radicale verandering, maar 
droeg wel bij aan een versnelde ontwikkeling van een ‘veiligheidscultuur’ (Boutellier 
2002: 12).

Bij de aanpak van veiligheid en criminaliteit richtte de overheid zich in het bijzon-
der op specifieke groepen, zoals moslimjongeren. Als gevolg van de aanslagen van 
11 september 2001 en vooral vanwege de moord op Theo van Gogh in 2004, groeide 
het tegengaan van radicalisering onder moslimjongeren uit tot een speerpunt. In 
een poging verdere aanslagen te voorkomen, ontwikkelde de landelijke overheid een 
‘samenhangend beleid’ gericht op de bestrijding van terrorisme en radicalisering. 
Dat beleid omvatte zowel repressieve als preventieve maatregelen (Smit 2009: 2). Bij 
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de preventieve aanpak deed de overheid nadrukkelijk een beroep op professionals in 
de ‘frontlijn’ – vooral docenten, jongerenwerkers en hulpverleners in de jeugdzorg – 
om aanwijzingen van radicalisering bij moslimjongeren in een vroeg stadium op te 
sporen. 

In meer algemene zin deed de overheid een beroep op burgers en bedrijfsleven om 
een actieve bijdrage te leveren aan de veiligheid en criminaliteitsbestrijding. Via een 
project als ‘Burgernet’ – waarmee burgers de politie helpen om verdachten op te spo-
ren – wilde de overheid burgers ‘responsabiliseren’ om bij te dragen aan een ‘veilige 
leefomgeving’ en een ‘veilig gevoel’ (Schinkel & Van Houdt: 16). In het veiligheids-
beleid benadrukte de overheid de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van burgers bij onvei-
lige situaties in de buurt of op straat. Burgers moesten zelf actief toezicht houden op 
de sociale problemen die hen bedreigden of waarmee de buurt werd geconfronteerd 
(Ossewaarde 2006: 32).

Controverses in de publieke ruimte
De behoefte aan meer veiligheid kwam ook tot uiting in het beheer van de publieke 
ruimte. Camera’s, mosquito’s – een apparaat dat hoge tonen uitzendt die vrijwel alleen 
jongeren onder de 25 jaar kunnen waarnemen – en gebiedsverboden vormen slechts 
een kleine greep uit het arsenaal instrumenten waarmee gemeenten trachtten te regu-
leren en illustreren de toenemende druk op straten en pleinen.  

Boutellier en Boonstra (2010: 253-254) wijzen op vier ontwikkelingen die ten 
grondslag lagen aan de ‘strijd om de stedelijke ruimte’. Ten eerste was er sprake van 
een toenemende individualisering in het openbaar. Privégedrag, bijvoorbeeld in de 
vorm van telefoneren en fotograferen op straat of de komst van steeds grotere auto’s, 
legde een groter beslag op de publieke ruimte. Dit leidde tot wedijver om die ruimte en 
voerde de stress en spanning op. Een tweede ontwikkeling betrof de ‘compartimenta-
lisering’ van de openbare ruimte. Steeds meer plekken waren gereserveerd voor spe-
cifieke groepen of activiteiten. In de derde plaats was er een toename van interven-
ties gericht op het ‘heroveren’ van de publieke ruimte. Soms ‘vriendelijk’ zoals bij het 
invoeren van ‘straatetiquettes’, soms ‘quasi-strafrechtelijk’ via ‘straatverboden’ of zero 
tolerance. Tot slot was er de ‘evenementalisering’. In hun drang naar city marketing 
stimuleerden steden de organisatie van evenementen en manifestaties. De publieke 
ruimte kwam daardoor meer in het teken te staan van fun, fantasy en commercie. 

Deze ontwikkelingen hadden gevolgen voor de ‘sociale kwaliteit’ van de publieke 
ruimte. Naast de roep om regulering, toezicht en handhaving heerste de verwachting 
dat straten en pleinen het toneel zouden vormen voor ‘spontane’ ontmoetingen, waar-
door mensen ‘nader tot elkaar komen’. Deze twee gedachten waren niet eenvoudig te 
verenigen (Boutellier & Boonstra 2010: 243). Volgens Boutellier en Boonstra dreigde 
de combinatie van fear en fantasy de ‘spontaniteit’ geleidelijk uit de publieke ruimte te 
verdrijven.
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‘Maar de kwaliteit van de publieke ruimte wint bij de diversiteit in gebruik en bij 
een zekere mate van fricties, die daar eventueel het gevolg van zijn. Goed func-
tionerende pleinen blijken bijvoorbeeld door verschillende gebruikers te worden 
gebruikt’ (ibidem: 255).

De spanning tussen regulering en spontaniteit is inherent aan de inrichting en het 
gebruik van de publieke ruimte. Burgers kunnen daar op tal van manieren bij betrok-
ken raken, niet in de laatste plaats door hun mogelijk uiteenlopende belangen.

Participatie als rode draad
‘Participatie’ vormde niet alleen het Leitmotiv bij de ‘transformatie van de verzor-
gingsstaat’. Ook bij de andere maatschappelijke kwesties kwamen er maatregelen om 
burgers te activeren tot ‘meedoen’. ‘Culturalisering’ sprak migranten aan zich niet lan-
ger ‘anders’ te gedragen, maar in denken, doen en voelen de Nederlandse gebruiken 
en opvattingen te volgen. Op het gebied van ‘veiligheid en criminaliteit’ riep de over-
heid burgers op om politie en justitie een handje te helpen bij het veiliger maken van 
de buurt en het oplossen van misdrijven (Johannink 2010), terwijl moslimjongeren het 
‘doelwit’ waren van trajecten gericht op participatie in opleiding en werk, ter voorko-
ming van ‘radicalisering’. Ook het gebruik van de publieke ruimte ging gepaard met 
een oproep aan burgers om zich bij het participeren aan regels te houden, getuige bij-
voorbeeld het opstellen van zogenoemde straatetiquettes. 

Overheidsbeleid gericht op ‘(activering tot) participatie’ kreeg in het afgelopen 
decennium vooral vorm op de terreinen waarop sociaal-culturele professionals zich 
bij uitstek bewegen: ‘zorg en welzijn’, ‘cultuur en vrije tijd’ en ‘educatie en arbeid’. 
•	 Zorg en welzijn – Begin jaren 1990 droegen ‘sociale vernieuwing’ en ‘stedelijke 

vernieuwing’ bij aan een opleving van ‘bewonersparticipatie’ (Kremer & Ver-
planke 2004; Blom et al. 2010). Sinds de wijkaanpak in het kader van de ‘pracht-
wijken’, zoals in gang gezet door het kabinet-Balkenende IV, gold ‘bewonerspar-
ticipatie ‘ in strikte zin als verplicht. Soms was zelfs een voorwaarde dat bewo-
ners het initiatief namen (De Boer 2010). Ten aanzien van ‘zorg en welzijn’ mani-
festeerde de transformatie van de verzorgingsstaat zich met name via de intro-
ductie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007. De Wmo – 
ook wel de ‘participatiewet’ genoemd – beoogde dat alle mensen ‘meedoen’ in de 
samenleving. ‘Meedoen’ in de zin van meedoen, meehelpen en meedenken (Ver-
hagen 2008: 12). Terwijl de overheid in de tweede helft van de twintigste eeuw 
steeds meer private en particuliere initiatieven overnam, streefde de Wmo de 
omgekeerde beweging na. Omdat de staat niet voor alles zorg kan dragen, moes-
ten burgers meer ‘eigen verantwoordelijkheid’ dragen. Het ging voortaan om de 
‘maatschappelijke ondersteuning’ van in beginsel zo zelfstandig mogelijke bur-
gers. De filosofie luidde dat het ‘dicht bij de burger’ beter mogelijk is de samen-
hang tussen zorg en welzijn te realiseren. De wetgever deed daarbij een expli-
ciet beroep op (netwerken van) burgers om met een minimum aan collectieve 
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middelen zelf problemen op te lossen, bijvoorbeeld op het gebied van ‘veiligheid’ 
en het ‘beheer van de publieke ruimte’. Met dit beroep op de eigen verantwoor-
delijkheid wilde de overheid de aanspraken op professionele zorg- en dienstver-
lening beperken. Dat stelde hoge eisen aan burgers: het uitgangspunt was dat het 
sociale netwerk van mensen taken overneemt zodra een beroep op de professio-
nele zorg moeilijker wordt.

•	 Cultuur en vrije tijd – In het cultuurbeleid trad een verschuiving op van ‘volks-
verheffing’ via ‘cultuurspreiding’ naar ‘cultuurparticipatie’ in de jaren 1990  en 
daarna (Berkers & Henrichs 2000; Trienekens 2006). Drempels tot de culturele 
instellingen moesten geslecht, om zo de deelname van grotere groepen van de 
bevolking aan kunst en cultuur mogelijk te maken. Paradoxalerwijs was een van 
de manieren hiertoe, vaste subsidies te beperken en een centralere rol voor de 
markt. De overheid vroeg van kunstenaars en culturele organisaties in toene-
mende mate ‘cultureel ondernemerschap’: een actieve, publieksgerichte houding 
met een toegankelijke en wervende opstelling ten opzichte van met name jonge-
ren en ouderen. ‘Cultuurparticipatie’ betrof hier dus vooral de ‘receptieve’ deel-
name aan het culturele aanbod.

 Een andere ontwikkeling betrof de ‘sociologisering’ van de cultuursector (Trie-
nekens 2009). Alhoewel ‘kunst omwille van kunst’ een belangrijk uitgangspunt 
bleef, hadden het cultuurbeleid en het culturele veld behalve voor de ‘artistieke 
kracht’ in toenemende mate oog voor de ‘maatschappelijke kracht’ van kunst. 
Sociale effecten en artistieke criteria hoefden niet op voorhand met elkaar op 
gespannen voet te staan. Het idee vatte post dat cultuurparticipatie tot sociale 
cohesie zou leiden, dat community art-projecten in bijvoorbeeld ‘aandachtswij-
ken’ beter leefbare buurten zouden opleveren en dat deelnemers aan dergelijke 
projecten hun ‘sociale en culturele competenties’ versterkten. Artistieke projec-
ten werden soms ingezet om controverses in de publieke ruimte te ‘pacificeren’. 
Meer of minder expliciet ging het in deze ‘sociologische benadering van kunst’ 
om het prikkelen van ‘burgerschapscompetenties’ (Trienekens 2009; Van Erven 
& De Dreu 2009). Initiatieven gericht op community art kregen te maken met de 
tendens tot ‘culturalisering’ en verzetten zich daar soms ook expliciet tegen (zie 
paragraaf 6.3).

 Een laatste ontwikkeling behelsde het zich sterk ontwikkelende grensgebied tus-
sen ‘recreatie’ en ‘kunst en cultuur’. Hier ontstond ruimte voor ‘cultuur makelaars’ 
die vraag en aanbod op het gebied van vrije tijd en cultuur bij elkaar konden 
brengen (De Waal 2001).

•	 Educatie en arbeid – In het onderwijs vond een overgang plaats van een diep-
gewortelde ‘overdrachtspedagogiek’ naar een ‘participatiepedagogiek’ (Berding 
1999; De Winter 2001). In het jeugdbeleid gold sinds de jaren 1990 ‘jongerenpar-
ticipatie’ als het nieuwe concept voor het vormgeven van de pedagogische ver-
houding (De Winter 1995; Du Bois-Reymond et al. 1998). Voor sociaal-culturele 
professionals bleek in het onderwijs vooral het concept van de ‘Brede School’ 
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relevant, dat al vanaf de jaren 1990 in ontwikkeling was maar binnen het onder-
wijs nog steeds terrein won. Voor sociaal-culturele professionals golden er vooral 
opgaven ten aanzien van ‘cultuurparticipatie’ en ‘ouderparticipatie’ (Van Oenen 
& Valkestijn 2004). De overheid spoorde docenten en jongerenwerkers nadruk-
kelijk aan de ‘radicalisering’ van jongeren tijdig te signaleren en tegen te gaan (zie 
paragraaf 6.3).

 In de sector van de volwasseneneducatie drukte de transformatie van de verzor-
gingsstaat een duidelijk stempel op de gebeurtenissen. Zo duidde de introductie 
van de Wet participatiebudget (WP) in 2009 op een toegenomen aandacht van 
de overheid voor participatie (Peeters 2009). Deze wet moest de budgetten voor 
gemeenten op het gebied van inburgering, educatie en re-integratie bundelen. 
De intentie was gemeenten meer mogelijkheden te bieden een eigen participa-
tiebeleid te ontwikkelen, waaronder de wetgever uitdrukkelijk ook afstemming 
met de participatieopdracht van de Wmo verstond. De wet beschouwde betaald 
werk als hoogste vorm van participatie, maar mikte expliciet ook op ‘participatie 
naar vermogen’ voor mensen voor wie een ‘reguliere baan’ niet leek weggelegd. 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkelde een ‘participa-
tieladder’ met zes stadia voor de zogenoemde ‘participatie naar vermogen’.141 In 
de wet gold ‘bevordering van persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maat-
schappelijk functioneren’ als een expliciete opdracht aan gemeenten bij het inzet-
ten van het participatiebudget. Bij de inburgeringscursussen in de volwassenen-
educatie kreeg deze ‘persoonlijke ontplooiing’ een smalle invulling. Migranten 
kregen via deze cursussen een expliciete oproep zich aan te passen aan de Neder-
landse gebruiken. Op die manier maakte de overheid de volwasseneneducatie tot 
inzet van de ‘culturalisering van burgerschap’ (zie ook paragraaf 6.3). 

Waar de verzorgingsstaat burgers te veel afhankelijk zou maken, bood de participa-
tiestaat zich aan als vanzelfsprekend alternatief: burgers waren verantwoordelijk voor 
hun deelname en bijdrage aan de samenleving, en waar nodig ondersteunde de over-
heid hen om hun potentie waar te maken. Uitermark en Van Beek (2010: 237) waar-
schuwden er echter voor dat het streven van de overheid naar participatiebevordering 
in het tegendeel begon te verkeren. Zij zagen vooral een door de overheid ‘geregisseerde 
en geconditioneerde participatie’ (ibidem: 234), terwijl volgens Kruiter (2010: 373) par-
ticipatie voornamelijk in het teken stond van ‘controle, toezicht en handhaving’. 

141 De laagste trede van de ladder wordt aangeduid met ‘geïsoleerd’ en opgevolgd door de treden ‘sociale contacten 
buitenshuis’, ‘deelname georganiseerde activiteiten’, ‘onbetaald werk’, ‘betaald werk met ondersteuning’ en tot 
slot ‘betaald werk’.
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Nieuwe verhoudingen
Waar burgers in de jaren 1960 en 1970 inspraak en medezeggenschap bij de overheid 
opeisten, was het in de jaren 2000 de staat die wenste – zo niet eiste – dat burgers par-
ticipeerden (Uitermark & Van Beek 2010: 227). Wat betekende deze omkering voor de 
verhoudingen tussen overheid, burgers en maatschappelijke instellingen?

Volgens Tonkens en Verhoeven (2010: 259) streefde de overheid wanhopig naar een 
goede relatie met burgers. Ze wilde naar burgers luisteren en zich dienstbaar tegen-
over hen opstellen. Tegelijkertijd stapelden de overheidsambities zich op: socialer en 
veiliger wijken en buurten, hulp aan kwetsbare burgers om maatschappelijk ‘mee te 
doen’. Om de beleidsambities waar te maken, werd er een indringend beroep op bur-
gers gedaan als ‘uitvoerders van publieke doelstellingen’. Van hen werd verwacht dat 
ze aan vrijwilligerswerk deden, mantelzorg boden, actief werden in hun wijk om meer 
sociale cohesie te ontwikkelen en de politie hielpen om de buurt veiliger te maken 
(Verhoeven & Ham 2010: 9). Die verwachting klonk aan het eind van het decennium 
nog sterker door als gevolg van de economische crisis en de veronderstelde noodzaak 
tot bezuinigen. Door burgers steeds dwingender voor te schrijven verantwoordelijk-
heid te nemen, zouden ze naar verwachting minder een beroep doen op dure voorzie-
ningen. Op die manier trachtte de overheid burgers te instrumentaliseren teneinde 
haar eigen beleidsdoelen te realiseren (Bosselaar 2011). 

Van maatschappelijke instellingen werd verwacht dat ze hielpen bij het verantwoor-
delijk maken van burgers. De instrumentalisering van burgers vond in die zin een 
equivalent in de instrumentalisering van maatschappelijke instellingen. Er trad een 
paradox op: de overheid verwachtte dat maatschappelijke instellingen burgers zouden 
verleiden tot participatie en eigen verantwoordelijkheid, terwijl diezelfde instellingen 
als gevolg van de geleidelijke verstatelijking na 1945 steeds meer waren losgeweekt van 
de burgers en hun vrijwillige associaties in de civiele maatschappij. 

Nieuw voor de jaren 2000 was dat overheid en politiek een ‘ideaalbeeld’ van de 
burger vooropstelden. Maatschappelijke instellingen kregen de opdracht dat beeld te 
helpen realiseren, daarmee de speelruimte inperkend die ze tot de jaren 2000 hadden 
in het gebied tussen overheid en burgers. Wat betekende dit voor de opstelling van 
sociaal-culturele professionals in concrete maatschappelijke kwesties en praktijken? 
Dit vraagstuk staat centraal in de volgende paragraaf. Daarbij is het tevens de vraag 
in hoeverre de urgentie van maatschappelijke kwesties en het ongeduld van de over-
heid dienaangaande leidde tot instrumentalisering van het handelen van professio-
nals. Welke ruimte resteerde er voor sociaal-culturele professionals en welke ruimte 
namen ze?

6.3 Praktijkarena: ontwijken of meebewegen?

De vraag naar instrumentalisering van het handelen van professionals wordt 
beschouwd aan de hand van een aantal casussen, ontleend aan de vier maatschappelijke 

HOOFDSTUK 6 BELAAGDE PROFESSIONALS (2000-2010)



 | 199

kwesties die in de vorige paragraaf centraal stonden. In de casussen en de trends wordt 
het werk van sociaal-culturele professionals in deze periode niet uitputtend beschre-
ven; het betreft echter wel de centrale vraagstukken waarmee zij zich geconfronteerd 
zien.

‘Eigen verantwoordelijkheid’ bij de transformatie van de verzorgingsstaat
Bij de beschrijving van de transformatie van de verzorgingsstaat bleken gemeen-
ten een belangrijke rol te spelen, bijvoorbeeld door de mogelijkheden van de Wet 
werk en bijstand (Wwb), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet 
participatiebudget (Wp) te combineren. Hoe kreeg dat vorm voor het ‘activerend 
arbeidsmarktbeleid’?

Activering naar werk – Sociaal-culturele professionals kunnen op verschillende 
manieren betrokken zijn bij ‘activering naar werk’, bijvoorbeeld via projecten gericht 
op ‘sociale activering’ of ‘economische bedrijvigheid in de buurt’.142 Hierna gaat de 
aandacht uit naar de activering van werkzoekenden via de sociale diensten. Sociaal-
culturele professionals kunnen daarbij betrokken zijn als ‘klantmanager’ of ‘re-inte-
gratiecoach’ bij een sociale dienst zelf of via een bureau dat in opdracht van gemeen-
ten individuele trajecten voor werkzoekenden verzorgt. De landelijke overheid heeft er 
bewust voor gekozen ruimte te laten aan gemeenten opdat deze zelf invulling kunnen 
geven aan activering naar werk, vanuit het idee dat het (lokaal) maatwerk betreft (Van 
der Aa 2012). Hoe maken gemeenten gebruik van de hun geboden ruimte?

Gemeenten kijken vooral naar de aanbodkant – met name bijstandscliënten – 
en minder naar de vraag op de arbeidsmarkt. Uit de wijze waarop bijstandscliënten 
worden aangesproken, blijkt hoe ze onderwerp zijn van instrumentalisering. Cen-
traal staan hun plichten en verantwoordelijkheden, evenals de beïnvloeding van hun 
gedrag (Uitermark & Van Beek 2010: 229; Kampen 2010: 41-42). ‘Verplicht vrijwilli-
gerswerk’ is een van de instrumenten die gemeenten daarbij inzetten. Veel gemeenten 
zien dat als een opstap naar betaald werk, re-integratie of participatie. Bijstandscliën-
ten die vrijwilligerswerk doen, krijgen te maken met een activerende houding van hun 
‘klantmanager’. Kampen (2010) heeft onderzocht hoe bijstandscliënten deze vorm van 
activering ervaren. 

Bijstandsgerechtigden willen in ruil voor hun uitkering best iets bijdragen in de 
vorm van vrijwilligerswerk. Het is daarbij echter cruciaal dat ze iets te zeggen hebben 
over waar ze dit gaan doen, opdat het aansluit bij hun eigen wensen en behoeften. Ze 
willen graag zelf het heft in handen nemen en verantwoordelijkheid dragen, en niet 
slechts uitvoeren wat hun klantmanager voor hen heeft bedacht. Een cliënt wil gezien 
worden als een persoon met voorkeuren, persoonlijke doelen en een verleden.

142 Onder andere zoals beschreven in hoofdstuk 5 en waarvan ook op dit moment nog veel vergelijkbare projecten 
bestaan.
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‘Veel respondenten gebruiken het vrijwilligerswerk om hun geschonden levens-
verhaal te herstellen. Het gaat daarbij niet alleen om het aanwenden van onbe-
nutte kwaliteiten of het aanleren van nieuwe vaardigheden, zoals bij empo-
werment, maar om iets goed te maken of in ere te herstellen. In het verleden 
zijn dingen misgegaan, zaken mislukt of activiteiten onafgerond gebleven. 
Bijstandscliënten grijpen vrijwilligerswerk aan om zichzelf te rehabiliteren’ 
(Kampen 2010: 52).

Kan vrijwilligerswerk nog wel vrijwillig zijn als het verplicht is? Is het geen contradic-
tio in terminis? Bijstandscliënten hebben volgens Kampen dus geen moeite met de ver-
plichtingen van vrijwilligerswerk, voor zover het aankomt op afspraken nakomen of 
betrokkenheid en loyaliteit tonen. 
 

‘Het wordt wel een probleem als bijstandscliënten niet worden gezien als perso-
nen met gevoelens, dromen, wensen en een verleden. Dat gebeurt wanneer de 
overheid bijstandscliënten benadert vanuit een instrumentele logica. Dat ze dit 
doet is overigens niet zo vreemd, want de overheid is nu eenmaal in veel opzich-
ten instrumenteel, doelgericht, gericht op efficiëntie en effectiviteit. Het onbe-
doelde gevolg hiervan is evenwel dat het beleid niet aansluit bij de gevoelens van 
cliënten’ (ibidem: 54-55, cursivering ms).

Het onderzoek van Kampen laat dit laatste ook zien. De ‘klantmanagers’ en ‘re-inte-
gratiecoaches’ dragen lang niet altijd bij aan het eerherstel van bijstandscliënten. Vol-
gens de cliënten komt dit doordat ze te pragmatisch en doelgericht te werk gaan. Daar-
naast hebben ze nauwelijks oog voor de redenen dat iemand in het verleden zijn ver-
antwoordelijkheid niet heeft genomen (ibidem: 53), mede doordat ‘klantmanagers’ 
en ‘re-integratiecoaches’ zelf te maken hebben met instrumentalisering door hun 
opdrachtgever. 

Van Gestel et al. (2009: 110) wijzen erop dat gemeenten als opdrachtgevers welis-
waar van ‘klantmanagers’ en ‘re-integratiecoaches’ vragen om ‘maatwerk’ te leveren, 
maar dat ze tegelijkertijd zulke strenge financiële eisen stellen dat het juist een ‘stan-
daardaanpak’ in de hand werkt. Dientengevolge is de discretionaire ruimte van klant-
managers en re-integratiecoaches danig ingeperkt.

De instrumentalisering van ‘cultuur’
Met de maatschappelijke kwestie ‘culturalisering van burgerschap’ kwamen sociaal-
culturele professionals via zeer uiteenlopende praktijken in aanraking. Twee daarvan 
komen hier aan bod: inburgering en community art.

Inburgering – Inburgeringcursussen vormen een van de meest tastbare uitdrukkingen 
van de ‘culturalisering van burgerschap’ (Van Reekum 2010: 65). Met ingang van de 
Wet inburgering nieuwkomers (Win) in 1998 geldt inburgering als verplichting voor 
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alle ‘nieuwkomers’ uit landen buiten de EU. De wet drukt de onvrede uit over de inte-
gratie van bepaalde groepen migranten in de Nederlandse samenleving. Kritiek op 
hun gebrek aan ‘culturele integratie’ overstemt de zorg over hun lage sociaal-economi-
sche positie. Nieuwkomers zouden zich onvoldoende aanpassen aan de Nederlandse 
gebruiken en zich te weinig identificeren met de Nederlandse cultuur. Om de kennis 
en affiniteit met de Nederlandse samenleving te verhogen, is behalve Nederlandse taal 
ook ‘maatschappij-oriëntatie’ als een verplicht onderdeel van inburgeringscursussen 
in de Win opgenomen. In 2007 voerde minister Verdonk een verscherping van het 
inburgeringsbeleid door. De nieuwe Wet inburgering (Wi) verplicht gemeenten om 
zowel ‘nieuwkomers’ als ‘oudkomers’ op te sporen, hen te beoordelen op hun kennis 
van de Nederlandse taal en gebruiken en hen op basis daarvan toe te bedelen aan een 
‘taalaanbieder’.143 Binnen de Win stond de ‘zelfredzaamheid’ van ‘nieuwkomers’ nog 
centraal; met de Wi – ‘instrumenteler’ van karakter – is de nadruk verschoven naar 
‘aanpassing’ van ‘nieuwkomers’ én ‘oudkomers’.

Kader 6.1 Inburgeringsexamen
Sinds de invoering van de Wet inburgering (Wi) vormt het behalen van het ‘inburgeringsexamen’ 
een voorwaarde voor naturalisatie en voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning. 
Het inburgeringsexamen toetst op de eerste plaats het op een bepaald niveau spreken, luisteren, 
lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Op de tweede plaats toetst het Kennis van de Neder-
landse Samenleving (KNS), tot in detail uitgewerkt in de zogenoemde ‘Eindtermen KNS’, waarbij 
het gaat om thema’s als arbeidsmarkt, wonen, gezondheidszorg, opvoeding en onderwijs. Hier-
naast wordt van de inburgeraars verwacht dat ze meer leren over ‘de Nederlandse cultuur’, waarbij 
drie thema’s specifieke aandacht krijgen: ‘omgangsvormen, waarden en normen’, ‘geschiedenis en 
geografie van Nederland’ en ‘staatsinrichting en rechtsstaat’. Ten derde toetst het inburgeringsexa-
men praktische vaardigheden en handelingen, variërend van ‘trekt een nummertje, pakt een karre-
tje, staat in de rij, wacht op zijn beurt’ tot ‘valt direct geuite feedback en kritiek niet persoonlijk op’, 
‘houdt zich aan gemaakte afspraken’ en ‘maakt overlast van anderen bespreekbaar’.144 

Om naar de eindtermen en het examen toe te werken, zijn diverse lesboeken en les-
methoden ontwikkeld. Van Huis en De Regt (2005) onderzochten de werking van een 
aantal daarvan. Vooral de docenten die de lessen maatschappij-oriëntatie verzorgen145, 
proberen zich deels te ontrekken aan de instrumentalisering, zo blijkt. Ze beantwoor-

143 De Wi voerde ook marktwerking in bij de intake (assessment), de cursussen en de examinering. De ROC’s 
die toentertijd de belangrijkste speler waren bij het inburgeringsonderwijs, moesten voortaan concurreren met 
andere aanbieders. Dit leidde tot een ontslaggolf van docenten bij de afdelingen Volwasseneneducatie van de 
ROC’s en resulteerde in grote financiële problemen (Van Dam 2008).

144 Vooral de ‘normatieve’ onderdelen van KNS zijn sterk gericht op laagopgeleide migranten uit niet-westerse lan-
den, zoals onder andere blijkt uit het feit dat sinds 2007 nieuwkomers voorafgaand aan hun komst naar Neder-
land een basisexamen inburgering moeten afleggen in het land van herkomst. Dit geldt niet voor personen 
afkomstig uit de EU, Zwitserland, Noorwegen, IJsland, VS, Nieuw-Zeeland, Canada, Australië of Japan (De 
Regt 2008: 23).

145 De docenten die de inburgeringscursussen verzorgen, hebben uiteenlopende achtergronden. Onder hen bevin-
den zich ook sociaal-culturele professionals, die tijdens hun CMV-opleiding of opleiding cultureel werk veelal 
een specialisatie (basis)educatie hebben gevolgd.
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den bijvoorbeeld niet aan de roep om harder op te treden bij het aanpassen van nieuw-
komers aan de Nederlandse samenleving. Bij het aanspreken van nieuwkomers op 
hun ‘gevoel, gedrag en moraal’, hanteren ze verschillende strategieën. Zo presenteren 
ze statistische gegevens over opvattingen van Nederlanders om te laten zien dat regels 
niet eenduidig en meningen niet eensluidend zijn. Of ze gebruiken het historisch per-
spectief om aan te tonen hoe opvattingen in de loop van de tijd veranderen. Ook ver-
gelijkingen tussen Nederland en het land van herkomst, of het oproepen van herken-
ning – bijvoorbeeld door te benadrukken dat ook Nederlandse ouders veel problemen 
hebben met hun tieners – gelden als nuttige didactische strategieën.

‘Docenten zeggen dat ze nieuwkomers niet op een paternalistische wijze tege-
moet willen treden, niet willen vertellen aan welke regels migranten zich pre-
cies moeten houden en wat ze moeten denken en doen. Juist meningsvorming is 
belangrijk, en ook door gesprekken, ook tussen cursisten onderling, leren deel-
nemers respect voor elkaar en voor elkaars mening te hebben. Een docent ver-
telt hoe belangrijk het is om met cursisten in gesprek te gaan: “Ik probeer daar 
ook altijd op aan te sturen. Dat het nooit een overdracht wordt van ‘zo is het in 
Nederland’. Wel als het gaat om wetten en regelgeving, maar hoe mensen daar 
vervolgens mee omgaan…”’ (Van Huis & De Regt 2005: 402). 

Van Huis en De Regt komen tot de conclusie dat docenten prioriteit leggen bij het 
geven van praktische informatie om nieuwkomers voor te bereiden op het leven van 
alledag. Tegelijkertijd laten zij hen kennismaken met idealen die in Nederland (nog 
altijd) gangbaar zijn, zoals tolerantie, acceptatie van verschillen, wederzijds respect en 
een eigen mening vormen. Ze doen dit in het algemeen niet door te zeggen wat moet 
en niet mag, maar door te kiezen voor discussie en dialoog. 

‘Daarmee sluiten niet alleen inhoud en vorm bij elkaar aan, maar past de maat-
schappijoriëntatie ook bij een samenleving die meer gericht is op overleg en 
onderhandeling dan op het opleggen van dwingende regels’ (Van Huis & De 
Regt 2005: 404-405).

Tegelijkertijd is er weinig aandacht voor het feit dat ook Nederlanders die ‘verlichte’ 
denkbeelden lang niet altijd aanhangen en die idealen vaak niet naleven. Inburgeraars 
moeten zelf maar uitvinden hoe zij daarmee om moeten gaan (De Regt 2008: 23). 

De bevindingen van Van Huis en De Regt stammen van voor de wetswijziging van 
2007. De nieuwe wet (Wi) laat zien dat vooral de ‘onaangepastheid’ van lager opgeleide 
migranten uit niet-westerse landen de overheid zorgen baart. In de eindtermen van 
de inburgeringscursussen staat vooral de vorming van deze laagopgeleide migranten 
centraal, een vorming tot burgers die kennis hebben van de Nederlandse instanties, de 
geschiedenis en geografie en die de Nederlandse omgangsvormen, normen en waar-
den onderschrijven (ibidem). Waar docenten aanvankelijk nog enige ruimte hadden in 
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de lessen hun eigen accenten te leggen, is die ruimte met de nieuwe eindtermen en de 
wijze van toetsen nog verder ingeperkt.146

Community art147 – In vergelijking met inburgering lijkt community art zich meer 
te onttrekken aan instrumentalisering door de overheid. Dit heeft te maken met de 
geschiedenis van deze werkvorm, die meer als een beweging ‘van onderop’ is ontstaan. 
De opkomst van community art in Nederland vanaf 2000 was deels geïnspireerd door 
de ontwikkeling ervan in Groot-Brittannië. In het Verenigd Koninkrijk groeide com-
munity art vanaf de jaren 1970 uit tot een stuwende factor in beleid en praktijk van 
kunst en cultuur. Het gaf een impuls aan cultuureducatie en aan op wijken en gemeen-
schappen gerichte projecten van de bestaande gezelschappen, galeries en musea. 

In Nederland ontwikkelden zich in de loop van de jaren 2000 tal van ‘culturele 
interventies’, al dan niet onder de noemer community art. Muziektheater gebaseerd 
op verhalen van vluchtelingen; urban theater als middel om ontspoorde jongeren weer 
op het rechte pad te krijgen; kunstenaars die samen met bewoners ideeën ontwik-
kelen over de inrichting van de buurt – een kleine greep uit de hausse aan projecten 
en initiatieven. Het uitgangspunt bij de aanpak was bij een sociaal-maatschappelijke 
thematiek in wijken of gemeenschappen aan te sluiten en deze te vertalen in kunst-
beoefening door burgers met een ‘hoge artistieke doelstelling’. De variëteit aan initi-
atieven is groot en de eraan ten grondslag liggende ideeën zijn veelal oorspronkelijk, 
maar de inbedding in de ‘sociale en culturele infrastructuur’ is zwak. Experimenten 
in enkele steden – waaronder Rotterdam, Alkmaar, Zaandam en Deventer – met ‘cul-
tuurscouts’, ‘culturele verkenners’ of ‘cultuurmakelaars’ proberen daar verandering in 
te brengen. Deze functionarissen zetten culturele projecten op, zijn gespitst op het 
aanboren van nieuw talent en stimuleren de samenwerking tussen sociale en culturele 
instellingen. Tot een meer structurele inbedding hebben deze experimenten evenwel 
nog niet geleid.

Vergeleken met de ‘dwingende’ en ‘disciplinerende’ opstelling van de overheid bij 
inburgering, is de relatie tussen overheid en community art ‘losser’. Op rijksniveau 
hanteert het Fonds voor Cultuurparticipatie (voorheen Actie Cultuurbereik) com-
munity art als een specifiek aandachtspunt. Lagere overheden ontwikkelen hun eigen 
programma’s voor cultuurparticipatie en vullen de rijksbijdrage via het Fonds aan 
met een evenredig eigen bedrag (Twaalfhoven 2010: 37). Vooral op het lokale niveau 
komen veel initiatieven en projecten van community art tot stand onder noemers als 
‘stedelijke vernieuwing’, ‘integratie’ of ‘sociale cohesie’, wat kunstenaars soms doet 

146 Toetsing in het centrale inburgeringsexamen vindt vooral via multiplechoicevragen plaats, waardoor er vooral 
naar ‘weetjes’ wordt gevraagd.

147 Dit tekstgedeelte bevat een bewerking van een onderzoek dat in 2004 is uitgevoerd naar ‘cultureel wijkwelzijns-
beleid’ in Den Haag. Zie hiervoor Spierts, Van de Wetering & Winkels 2004 en 2005. Hierbij zijn ook de ont-
wikkelingen uit de tweede helft van de jaren 2000 meegenomen, aangezien de culturele interventies daarin een 
sterke impuls hebben gekregen (zie hiervoor o.a. Trienekens 2009; Van Erven & De Dreu 2009; Van Erven 2010; 
Trienekens, Dorresteijn & Postma 2011).
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verzuchten dat hun artistieke inbreng er bekaaid afkomt. Zo tekent Twaalfhoven uit 
de mond van een ‘kunstenaar in opleiding’ op:

‘dat “gemeentes en instanties steeds vaker kunstenaars en community art inzet-
ten om bijvoorbeeld problemen in de wijk op te lossen”. Wat betekent dat voor 
de kunstenaar en zijn fascinaties, zo vraagt zij zich af. “Die komen niet aan 
bod, omdat er rekening moet worden gehouden met veel instanties die allemaal 
tevreden moeten zijn over het eindproduct”’ (ibidem: 39). 

Het uitgangspunt van de ‘hoge artistieke doelstellingen’ komt dus niet altijd uit de 
verf. Een ander risico is dat het enthousiasme in beleidskringen over het subsidiëren 
van community art-projecten zodanige vormen kan aannemen dat wijkbewoners er 
overbelast door raken (ibidem).

Terwijl ‘aanpassing’ bij inburgering centraal staat, is community art gericht op 
‘confrontatie’. Zo acht M. Hajer confrontatie en conflict ‘cruciaal voor identiteitsont-
wikkeling en het vinden van nieuwe burgerschapsvormen’, het maakt de samenle-
ving ‘interessanter en veelzijdiger’ (geciteerd in Trienekens 2006: 46). Dit veronder-
stelt ook een andere notie van ‘cultuur’. Waar bij inburgering de ‘restauratieve’ bena-
dering van de ‘culturalisering van burgerschap’ de overhand heeft, staat bij community 
art de ‘constructieve’ invalshoek voorop (zie paragraaf 6.2). Betrokkenen spreken over 
‘cultureel burgerschap’148 ter onderscheiding van de ‘culturalisering van burgerschap’, 
juist om de fixatie op etniciteit en culturele identiteit – kenmerk van het integratiede-
bat – te omzeilen. In de praktijk lukt het initiatieven van community art evenwel niet 
altijd zich aan de overheersende invloed van ‘culturalisering van burgerschap’ te ont-
trekken, op straffe van de marginalisering van projecten.

Het tegengaan van radicalisering en overlast
In hoeverre kleurde de politieke en maatschappelijke preoccupatie met veiligheidsis-
sues de interventies van sociaal-culturele professionals? Ter illustratie twee casussen 
die nadrukkelijk gepaard gaan met een beroep op sociaal-culturele professionals: het 
inschakelen van jongerenwerkers bij het tegengaan van radicalisering van moslim-
jongeren en het opzetten van projecten ‘jongerenbuurtbemiddeling’ om ‘overlast’ en 
‘onveiligheid’ in wijken te bestrijden. 

Radicalisering van moslimjongeren – Van de sociaal-culturele professionals ston-
den jongerenwerkers het afgelopen decennium nog het meest in de picture, mede 

148 Zie bijvoorbeeld de definitie van de Raad voor Cultuur (2007: 13): ‘Met het begrip “cultureel burgerschap” wil 
recht gedaan worden aan het toegenomen belang van culturele praktijken en instellingen in de samenleving en 
aan de gegroeide vervlechting van politiek, economie en cultuur. (…) Burgerschap en maatschappelijke partici-
patie zijn niet louter een kwestie van – ooit verworven – formele rechten en van economische zelfstandigheid. 
Het zijn zaken die dag in dag uit moeten worden bevochten en waargemaakt, en daarbij spelen cultuur en cul-
turele participatie een cruciale rol.’
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ingegeven door de toegenomen aandacht vanuit de landelijke en lokale overheid voor 
vraagstukken van veiligheid, criminaliteit en radicalisering en de rol van jongeren 
daarbij. Zo klonk begin jaren 2000 vanuit de politie de roep weer te investeren in jon-
gerenwerk.149 De toenemende beleidsaandacht voor veiligheid en jeugd vertaalde zich 
in een spectaculaire groei van het jongerenwerk: de formatie steeg gedurende de jaren 
2000 met 40 procent (Noorda 2009).150 

In paragraaf 6.2 is te lezen dat de overheid van jongerenwerkers verwachtte dat 
ze signaleren wanneer jongeren radicaliseren en dat ze hen in dat geval ook aanspre-
ken op hun gedrag. Marcouch riep in zijn hoedanigheid als voorzitter van het stads-
deel Slotervaart deze werkers op om religie een plaats te bieden in hun werk, want 
‘zodra jongeren onzeker zijn en het gevoel hebben dat hun religieuze identiteit niet 
wordt geaccepteerd, kunnen ze radicaliseren’ (geciteerd in Lub 2009: 10). Gaven jon-
gerenwerkers gehoor aan de oproep om radicalisering te bestrijden? Zo ja, hoe gingen 
zij daarbij te werk? In de manier waarop jongerenwerkers op de ‘anti-radicaliserings-
opdracht’ reageerden, zijn grofweg twee reacties te onderscheiden: ‘meebewegen’ en 
‘ontwijken’.

‘Meebewegen’ – als eerste strategie – treffen we aan in de brochure Radicaal jong 
(Cadat et al. 2006)151, waarin opvalt dat de samenstellers ervan vanaf het begin het 
onderwerp verbreden. 

‘Na “11 september” en de moord op Theo van Gogh zijn in veel gemeenten de 
culturele spanningen toegenomen. De uitingen variëren van elkaar negeren of 
ontwijken tot uitschelden, vechtpartijen en discriminatie. In sommige gemeen-
ten is sprake van radicalisering: een klein aantal moslimjongeren “kiest” voor 
het fundamentalisme en een klein aantal witte Nederlandse jongeren voor 
rechts-extremisme’ (Cadat et al. 2006: 1).

De verbreding van het onderwerp is tweeledig. Op de eerste plaats wordt er een ver-
band gelegd tussen ‘culturele spanningen’ en ‘radicalisering’. De samenstellers sugge-
reren dat oplopende culturele spanningen bijdragen aan radicalisering. Ze presente-
ren de brochure als ‘een handreiking voor jongerenwerkers bij het omgaan met cultu-
rele spanningen en radicalisering’ (ibidem). Op de tweede plaats wordt het fenomeen 

149 Dagblad Trouw berichtte op 28 juni 2002: ‘Volgens commissaris Bik, portefeuillehouder geweld in de Raad van 
Hoofdcommissarissen, is meer blauw op straat niet voldoende om de criminaliteit aan te pakken. Helaas is er te 
veel club- en buurthuiswerk wegbezuinigd, terwijl dat juist een preventieve werking heeft. Ook in Amsterdam 
zegt de politie de jeugdoverlast en -criminaliteit niet zonder jongerenwerkers effectief aan te kunnen pakken.’

150 Desondanks is er ‘slechts’ 1 jongerenwerker beschikbaar op 570 jongeren. Door het gebrek aan capaciteit zijn de 
openingstijden van de voorzieningen van het jongerenwerk beperkt, al zijn de meeste jongerenwerkers buiten 
openingstijden wel mobiel bereikbaar. Een jongerenwerker bereikt gemiddeld een kleine 80 jongeren. Dat zijn 
vooral laaggeschoolden met een vmbo- of mbo-achtergrond.

151 Radicaal jong is uitgegeven door het NIZW, de Vereniging van Directeuren van lokale Welzijnsorganisaties 
(Verdiwel) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De brochure is mede gebaseerd 
op een bijeenkomst waar tachtig jongerenwerkers hun ervaringen en suggesties hebben ingebracht. 
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radicalisering niet beperkt tot moslimjongeren – zoals Verdonk, op dat moment 
minister van Vreemdelingenzaken en Integratie, in haar beleidsnota’s deed – maar 
betrekken de samenstellers het ook op extreem rechtse jongeren, zoals de zogenoemde 
Lonsdalers. Deze tweeledige verbreding maakt het mogelijk tal van interventies die 
jongerenwerkers eerder al toepasten onder de nieuwe noemer ‘anti-radicalisering’ te 
scharen. 

Kader 6.2 Interventies en vindplaatsen
In de brochure Radicaal jong komen onder andere de volgende ‘interventies’ ter sprake: 
•	 bevorderen	dat	‘jongeren	uit	verschillende	culturele	groepen	elkaar	beter	leren	kennen’;	
•	 ervoor	 zorgen	 dat	 verschillende	 culturele	 groepen	 zich	 in	 het	 jongerencentrum	 ‘veilig	 en	

thuis voelen’; 
•	 samenwerken	 met	 ‘succesvolle	 allochtone	 jongeren’	 die	 als	 mentor	 en	 rolmodel	 kunnen	

fungeren; 
•	 ‘spanningen	tussen	groepen	via	sport	een	uitweg	laten	vinden’;	
•	 ‘regelmatig	sámen	met	de	politie	in	gesprek	met	jongeren’;	
•	 activiteiten	 organiseren	 voor	 ‘meelopers’,	 na	 deze	 te	 hebben	 gescheiden	 van	 ‘overtuigde	

radicalen’; 
•	 gezamenlijk	 met	 jongeren	 internet	 bezoeken	 en	 ‘aan	 chatsessies	 of	 forumdiscussies	

deelnemen’. 
Een andere aanbeveling in Radicaal jong aan jongerenwerkers is ‘vindplaatsgericht’ te werken. Dus 
niet alleen vanuit het jongerencentrum, maar ook vanuit scholen, op straat, in het uitgaansleven 
en op internet. ‘Vindplaatsgericht werken is niet alleen belangrijk omdat je zo jongeren aantreft die 
je wilt bereiken. Als jongerenwerker krijg je op deze wijze een compleet beeld van hun leefwereld. 
Het is deze kennis en ervaring die jou als jongerenwerker een meerwaarde geven ten opzichte van 
een wijkagent, een leerkracht of een wethouder’ (Cadat et al. 2006: 3). De ‘vindplaatsen’ bieden 
mogelijkheden om allerlei thema’s en problemen aan te pakken die verband houden met ‘culturele 
spanningen’. Zo worden jongerenwerkers in de brochure opgeroepen om via scholen het thema 
‘discriminatie’ aan te kaarten – of het thema ‘pesten’, aangezien scholen zelf niet graag met ‘dis-
criminatie’ worden geassocieerd. In buurten is het thema ‘overlast’ en spanningen tussen jongeren 
en ouderen van belang. In het uitgaansleven zorgt het ‘toelatingsbeleid’ voor spanningen. Jonge-
renwerkers moeten proberen tot afspraken te komen met eigenaren van horecagelegenheden en 
jongeren. Internet is een belangrijke ‘vindplaats’ vanwege ‘het risico van snelle radicalisering’ van 
jongeren. 

‘Ontwijken’ – de tweede strategie – is de overwegende reactie van jongerenwerkers in 
een onderzoek van Smit naar het anti-radicaliseringsbeleid in Amsterdam. De geïn-
terviewde Amsterdamse jongerenwerkers stellen vragen bij de manier waarop het 
bestaan en de urgentie van het vraagstuk van radicalisering in het landelijke en lokale 
beleid wordt voorgesteld. Ze zien voor zichzelf geen rol weggelegd in het tegengaan 
van het proces van radicalisering onder jongeren. De suggestie dat jongerenwerkers 
in de hoofden en harten van jongeren kunnen kijken, verwerpen ze. Ook wijzen ze op 
het gevaar van stigmatisering dat uitgaat van het beleid gericht op anti-radicalisering 
(Smit 2009: 12-13). De jongerenwerkers weigeren zich te conformeren aan het anti-
radicaliseringsbeleid, maar ze verzetten zich er ook niet openlijk tegen. Dat laatste 
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achten ze ook niet nodig gezien het ‘diffuse karakter’ van het beleid, waarin verschil-
lende definities van radicalisering circuleren, waardoor het niet duidelijk is hoe radi-
calisering te herkennen en stappen ertegen te ondernemen (ibidem: 19). 

De ‘diffuusheid’ van het beleid laat  ruimte voor de opstelling van de ‘ontwijkende’ 
jongerenwerkers alsmede voor de ‘meebewegende’ jongerenwerkers. Voor laatstge-
noemden biedt het de mogelijkheid het beleid op te rekken en er uiteenlopende inter-
venties en competenties van jongerenwerkers aan te relateren. De conclusie dat jon-
gerenwerkers resistent zijn tegen de poging tot instrumentalisering door de overheid 
is echter te voorbarig; het ‘anti-radicaliseringsoffensief ’ van de overheid bepaalt wel 
mede het klimaat en de agenda waarbinnen jongerenwerkers opereren.

Jongerenbuurtbemiddeling152 – In veel buurten ontstaan tussen bewoners en groepen 
‘hinderlijke’ of ‘overlastgevende’ jongeren geregeld conflicten, over geluidsoverlast, 
vandalisme, pesterijen, discriminatie of onveiligheidsgevoelens. Aangezien hierdoor 
de leefbaarheid in een buurt verslechtert, zijn er de afgelopen decennia verschillende 
visies, benaderingen en methoden ingezet ter verbetering hiervan. Zowel repressieve 
methoden zoals de avondklok, hoge boetes, samenscholingsverboden en de mosquito 
als preventieve manieren zoals het plaatsen van jongerenontmoetingsplekken (JOP’s), 
ambulant jongerenwerk, gedragscodes en straatcoaches en mentoren. De Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO 2008) constateerde dat interventies beter wer-
ken als ze niet uitsluitend op jongeren gericht zijn, maar ook op hun fysieke en soci-
ale omgeving. ‘Werken aan communicatie’, ‘het versterken van het sociale weefsel’ 
en ‘gedeelde opvattingen over leefbaarheid’ zijn volgens de RMO de elementen voor 
de aanpak van (sociale) onveiligheid en overlast. Hiertoe zetten overheden en maat-
schappelijke organisaties steeds meer in op de kracht van burgers en hun vrijwillige 
verbanden binnen de civil society. Jongerenbuurtbemiddeling sluit hierbij aan. Het is 
een methode waarbij jonge vrijwilligers bemiddelen bij conflicten en spanningen in de 
buurt waar jongeren bij betrokken zijn, zowel conflicten tussen jongeren onderling als 
conflicten tussen jongeren en oudere buurtbewoners.

Kader 6.3 Hoe werkt (jongeren)buurtbemiddeling?153

Een professional coördineert het initiatief. Hij of zij promoot het project, onderhoudt het contact 
met netwerkpartners, werft, activeert, begeleidt en motiveert de vrijwillige bemiddelaars en ver-
zorgt de administratie. Daarnaast draagt de projectleider zorg voor de kwaliteit en de adequate 
uitvoering van het bemiddelingsproces. 

152 De volgende passage over jongerenbuurtbemiddeling is ontleend aan Sonneveld & Spierts 2010, die met name 
de praktijk van jongerenbuurtbemiddeling in Rotterdam en Purmerend hebben onderzocht.

153 ‘Buurtbemiddeling’ is in de jaren 1990 vanuit San Francisco in de VS geïntroduceerd in Nederland. Buurtbe-
middeling stelt burgers in staat zelf hun onderlinge conflicten op te lossen, ondersteund door getrainde vrijwil-
ligers uit dezelfde gemeente. Zo’n 160 gemeenten in Nederland kennen inmiddels buurtbemiddeling. Jongeren-
buurtbemiddeling werkt volgens dezelfde methode en heeft vooral in de tweede helft van de jaren 2000 voet aan 
de grond gekregen in Nederland. In 2010 waren er meer dan tien projecten jongerenbuurtbemiddeling, onder 
andere in Amsterdam, Rotterdam, Almere, Purmerend, Dordrecht, Nijmegen, Ridderkerk en Dronten (Son-
neveld & Spierts 2010: 133).
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De projectleider – in veel gevallen een sociaal-cultureel professional – beoordeelt een conflict na 
aanmelding. Daarvoor neemt hij of zij eerst contact op met de klagende partij, om na de intake 
in te schatten voor welke jongeren deze zaak geschikt is. Een bemiddelaar bemiddelt altijd samen 
met een medebemiddelaar. Als de bemiddelaars aan de zaak zijn gekoppeld, voeren ze met beide 
partijen een voorgesprek. Ze beluisteren beide kanten van het verhaal en nodigen de partijen uit 
om mee te werken aan een gelijkwaardig bemiddelingsgesprek op neutraal terrein. Als een van de 
partijen besluit niet mee te werken dan houdt de bemiddeling hier op. 
Het doel van het bemiddelingsgesprek is de communicatie tussen bewoners en jongeren te herstel-
len of tot stand te brengen: ‘Een gesprek over waarden en normen op microniveau.’ Beide partijen 
vertellen hun verhaal (hun ‘waarheid’) zonder dat de andere partij interrumpeert. Na deze uitwis-
seling van informatie helpen de bemiddelaars de partijen met het definiëren van een gemeenschap-
pelijk erkend probleem. Vanuit deze definitie dragen de partijen oplossingen aan en worden er 
afspraken gemaakt. De bemiddelaars nemen tot slot na enige tijd contact op met beide partijen om 
te vragen hoe het nu gaat. Is de bemiddeling geslaagd?
Politie en woningcorporaties zorgen voor de meeste doorverwijzingen van conflicten naar buurt-
bemiddeling. In twee op de drie geschillen leidt de inzet van buurtbemiddeling tot een oplossing. 
In een kwart van de gevallen vindt een bemiddeling tussen de twee partijen plaats. In de overige 
gevallen is er al in een eerder stadium sprake van een oplossing.

Hoe is de relatie van de projecten jongerenbuurtbemiddeling met de overheid? In ver-
gelijking met de anti-radicaliseringsaanpak lijkt de overheid bij jongerenbuurtbemid-
deling minder dwingend aanwezig. De landelijke overheid speelt vooral een initië-
rende en faciliterende rol. Zo heeft ze vanaf 2001 enkele experimenten met jongeren-
buurtbemiddeling gefinancierd en sinds 2008 de opdracht gegeven aan het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) om jongerenbuurtbemiddeling te 
promoten, te verspreiden, de kwaliteit te waarborgen, te registreren en de praktijk te 
ondersteunen. Het is de taak van gemeenten, maatschappelijke organisaties en zelf-
organisaties van burgers om op eigen kracht initiatieven te ontplooien. In de meeste 
gemeenten nemen maatschappelijke organisaties – met name het welzijnswerk – het 
initiatief.154 Gemeenten zelf nemen minder vaak het voortouw.

De relatie van initiatieven van jongerenbuurtbemiddeling met gemeenten is pre-
cair. Sommige gemeenten eigenen zich het vertoog van new social governance (Trom-
mel 2009) snel toe, bijvoorbeeld wanneer ze de hoop uitspreken dat met de bemidde-
ling de basis wordt gelegd voor ‘verantwoordelijke burgers’ later. Dat een gemeente een 
initiatief omarmt, kan voor de initiatiefnemers nuttig zijn; het is waardevol wanneer 
er met de gemeente en andere betrokken instanties goede afspraken tot stand komen 
over verwachtingen en resultaten en over de continuïteit van een project. Een te gre-
tige overheid kent echter ook risico’s; sommige gemeenten zien jongerenbuurtbemid-
deling als ‘afvoerputje’ voor allerlei overlastproblematiek met jongeren. Op een pro-
ject, en dus op de schouders van de jongeren, kan ook te veel druk komen te liggen 
wanneer een gemeente jongerenbuurtbemiddeling te zeer als ‘paradepaardje’ opvoert. 

154 In het geval van buurtbemiddeling voor volwassenen nemen burgers in sommige gemeenten (bijvoorbeeld 
Amsterdam) zelf het initiatief.
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De waarschuwing van Van Gunsteren (2009) dat er weinig terechtkomt van de ont-
wikkeling van de civil society als de staat er zich te enthousiast mee bemoeit, is hierop 
van toepassing. 

Sociaal-culturele professionals en controverses in de publieke ruimte
De publieke ruimte vormde vanaf de jaren 1990 een decor voor diversiteit en uiteenlo-
pende belangen en tegenspraken. In de jaren 2000 werden de tegenstellingen nadruk-
kelijker inzet van politieke strijd: Van wie is de buurt? Van wie is de openbare ruimte? 
Soms verliep deze strijd langs de lijn van ‘autochtonen’ versus ‘allochtonen’. Met deze 
‘politisering van de buurt’ liepen de spanningen nog verder op. De vestiging van een 
drugsgebruikersruimte in Den Haag biedt daarvan een indringende illustratie.  

Drugsgebruikersruimte155 – In 2003 had het gemeentebestuur van Den Haag het voor-
nemen enkele gebruikersruimtes voor drugsverslaafden te vestigen om de overlast op 
straat terug te dringen en zicht te houden op de verslaafden. Diverse locaties waren 
om uiteenlopende redenen afgevallen. Het gemeentebestuur wilde de kwestie niet lan-
ger voor zich uitschuiven en nam een politiek besluit. Een voormalig politiegebouw 
aan het Van der Vennepark in de Schilderswijk stond leeg. De gemeente achtte het een 
geschikte locatie. Bovendien paste het in het bestemmingsplan, wat een hoop tijdro-
vende procedures scheelde. De gemeente meldde zich bij monde van de stadsdeelco-
ordinator bij de opbouwwerker van de stedelijke opbouwwerkinstelling BOOG die de 
bewonersorganisaties in de buurt ondersteunt. De gemeente had een bureau in de arm 
genomen om de communicatie met de buurtbewoners te stroomlijnen en verzocht 
de opbouwwerker informatie te verstrekken over de situatie rond het park en namen 
door te geven van bewoners die de gemeente zou kunnen benaderen. De opbouwwer-
ker verleende zijn medewerking en gaf tevens te kennen dat het voornemen van de 
gemeente naar zijn inschatting tot grote beroering onder de bewoners zou leiden. 

Enkele maanden later werd op het stadhuis aan een aantal professionals, waaron-
der de opbouwwerker, het communicatieplan gepresenteerd. De gemeente verzocht 
de aanwezigen geen ruchtbaarheid te geven aan het voornemen tot vestiging van de 
gebruikersruimte. De opbouwwerker stemde hiermee in, maar maakte wel kenbaar 
dat wanneer verontruste bewoners zich bij hem zouden melden, hij als opbouwwer-
ker de plicht had hen te ondersteunen. Medewerkers van de gemeente gaven hierop 
aan not amused te zijn. Kort daarop, nog voordat gemeente en communicatiebureau 
het plan aan de bewoners hadden kunnen voorleggen, lekte het voornemen uit via de 
Haagsche Courant. 

Veel bewoners reageerden hevig verontwaardigd – ze waren niet in de plannen 
gekend en zagen deze als een grote bedreiging voor de leefbaarheid. Er woonden veel 

155 Deze casus bevat een bewerking van een onderzoek uit 2006 in opdracht van de Haagse stedelijke opbouwwer-
kinstelling BOOG (zie Spierts, Hamersma & Winkels 2006 en Spierts 2007). 
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kinderen in de buurt die veelvuldig op het park annex plein speelden. Enkele bewo-
ners die al actief waren in een van de bewonersorganisaties van de buurt, meldden 
zich met de vraag om advies bij de opbouwwerker van BOOG. Met zijn steun vormde 
zich een bewonersgroep, die in korte tijd van alles – variërend van handtekeningenac-
ties tot demonstraties – op touw zette om vestiging van de gebruikersruimte tegen te 
houden. Op enkele momenten sloeg de vlam in de pan en moest de Mobiele Eenheid 
in actie komen. 

De acties van de bewoners wisten niet te voorkomen dat de gebruikersruimte er 
uiteindelijk kwam in 2005. Bij de opening protesteerden enkele honderden bewoners. 
Gemeenteraadsleden en agenten werden met eieren bekogeld. De Mobiele Eenheid 
voerde enkele charges uit. De partijen waren na bijna drie jaar niet nader tot elkaar 
gekomen en het conflict sleepte zich voort. Veel bewoners hadden hun vertrouwen in 
de gemeente verloren. Het conflict telde slechts verliezers: de bewoners, de gemeente, 
de opbouwwerker en de instelling waaraan hij verbonden was, de politie, de mede-
werkers en de gebruikers van de gebruikersruimte. Hoe had het zover kunnen komen? 

De opbouwwerker stelde zich aanvankelijk actief op tegenover de bewoners. Hij 
stimuleerde hen een actiegroep te formeren. Gaandeweg verschoof zijn rol van initi-
ator naar facilitator en ondersteuner. Het initiatief kwam steeds meer bij de bewoners 
zelf te liggen. De opbouwwerker informeerde en adviseerde hen, bijvoorbeeld over de 
wijze waarop ze het beste konden lobbyen bij de gemeenteraad. De bewoners belden 
vervolgens de raadsleden en voerden de gesprekken. 

Door zijn actieve betrokkenheid wist de opbouwwerker het verloop van de acties te 
beïnvloeden. Vanaf het begin was er bij veel bewoners sprake van een grote felheid en 
liepen de emoties regelmatig hoog op: 

‘Een van de vaste actievoersters, een Turkse dame, kwam bij me van: “Joh, ik 
wil dat ze goed beseffen wat het ons doet. Ik wil benzine meenemen en een aan-
steker”. Ik zeg: “Nee sorry, nee, dat vind ik geen goed idee”’ (Opbouwwerker 
BOOG geciteerd in Spierts et al. 2006: 10).

Mede dankzij de samenwerking met de wijkagent en een van de buurtconciërges 
slaagde de opbouwwerker erin een ‘dempende’ rol te spelen. Hun optreden kon echter 
niet voorkomen dat er enkele tamelijk heftige incidenten plaatsvonden.

Uiteindelijk raakte de verhouding tussen de opbouwwerker en de bewoners getroe-
bleerd. Nadat de gemeente een buurtvoorziening sloot die tevens diende als vergader-
locatie voor de actiegroep, beschuldigden de leden van deze groep de opbouwwerker 
ervan dat hij het met de gemeente op een akkoordje had gegooid. De opbouwwerker 
ontkende dit en zorgde ook voor een nieuwe vergaderlocatie; desondanks lukte het 
niet om het wantrouwen bij de actiegroep weg te nemen.

De relatie van de opbouwwerker met de gemeente raakte ook verstoord. De reac-
tie van de gemeenteambtenaren tijdens de bijeenkomst op het stadhuis waarop de 
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opbouwwerker aangaf het als zijn plicht te zien verontruste bewoners te ondersteunen, 
was een daarvan een voorteken. 

Kader 6.4 Multi-etnische bewonersorganisaties
Voor de opbouwwerker gold zijn opstelling als vanzelfsprekend: ‘Ik hield mij aan mijn oorspronke-
lijke opdracht: bewonersparticipatie op gang brengen, niet meer en niet minder’ (Opbouwwerker 
BOOG). Begin jaren 2000 had de opbouwwerkinstelling van de gemeente de opdracht gekregen 
te zorgen voor een multi-etnischer samenstelling van de bewonersorganisaties in de wijk. Het 
opbouwwerk aanvaardde de opdracht en stak er gedurende enkele jaren – zij het met wisselend 
succes – veel energie in. Dat het georganiseerde verzet tegen de komst van de gebruikersruimte in 
handen was van een aantal allochtone vrouwen die in de afgelopen jaren actief waren geworden in 
de bewonersorganisaties, bewijst paradoxaal genoeg dat de aanpak van het opbouwwerk aanslaat. 

Dit vormde echter voor geen van beide ‘partijen’ aanleiding tot nader overleg of tot 
actie anderszins. Voor de opbouwwerker speelden daarbij een aantal overwegin-
gen mee. Om te beginnen had de gemeente te kennen gegeven dat het besluit over 
de vestiging van de gebruikersruimte vastlag en dat bewoners daarop de facto geen 
invloed meer konden uitoefenen. Daarnaast speelde mee dat de opbouwwerker en de 
instelling waaraan hij verbonden was in een eerder stadium aan de gemeente had-
den voorgesteld om te onderzoeken of er draagvlak was voor een gebruikersruimte 
in een ander deel van de Schilderswijk. Er waren namelijk sterke aanwijzingen dat op 
plaatsen in de wijk waar bewoners veel overlast ervoeren van drugsgebruikers meer 
draagvlak was voor een voorziening. De gemeente had dat voorstel echter afgewezen; 
een alternatieve locatie was geen optie vanwege het ontbreken van beschikbare pan-
den en de vermeende noodzaak op korte termijn een politiek besluit te nemen. De 
gang van zaken leidde ertoe dat de opbouwwerker er gedurende het hele conflict niet 
bij de gemeente op aandrong betrokken te raken bij het communicatieproces tussen 
gemeente en bewoners. De opbouwwerker beperkte zich tot wat hij als z’n voornaam-
ste opdracht beschouwt: bewoners ondersteunen. 

Al met al liep de relatie van het opbouwwerk met zowel de bewoners als de gemeente 
behoorlijk wat schade op. De verwachtingen over en weer waren duidelijk niet gere-
aliseerd. Voor de opbouwwerker dreigde ‘instrumentalisering van twee kanten’. De 
bewoners verwachtten van hem onvoorwaardelijke steun. Ze stonden hem in feite niet 
toe een eigen rol en positie te zoeken. In hun ogen moest hij (de belangen van) de 
bewoners vertegenwoordigen in de staat. De gemeente zag de opbouwwerker juist als 
haar vertegenwoordiger naar de bewoners. De opbouwwerker kwam daarmee in een 
spagaat terecht; zijn ruimte om te manoeuvreren raakte danig ingeperkt. 

Een gemêleerd beeld 
In hoeverre kunnen we spreken over instrumentalisering van het handelen van pro-
fessionals door de overheid? Wanneer we de casussen overzien, treedt een gemê-
leerd beeld aan het licht. De overheid is niet overal even nadrukkelijk aanwezig. Bij 
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het activerend arbeidsmarktbeleid en het anti-radicaliseringsbeleid toont zij zich veel 
actiever dan bij community art en jongerenbuurtbemiddeling. Bij inburgering en de 
drugsgebruikersruimte laat de overheid nadrukkelijk de harde hand gelden. Dat heeft 
ook z’n weerslag op de ruimte die professionals krijgen. Tevens valt op dat de overheid 
tegenstrijdige verwachtingen van professionals heeft. Op het ene moment verwacht 
ze dat professionals de vraag van burgers centraal stellen. Op een ander moment doet 
ze juist een beroep op sociaal-culturele professionals om zich minder te richten op 
de behoeften van burgers en veel meer te ‘moraliseren’ (Hoijtink 2006a: 55). Zo ver-
wachten gemeentelijke bestuurders en politici van jongerenwerkers bijvoorbeeld dat 
zij grenzen stellen aan het gedrag van radicaliserende jongeren en hen stevig bij de 
hand nemen richting school of arbeidsmarkt. Het ‘aanzetten van burgers tot parti-
cipatie en eigen verantwoordelijkheid’ vormt de rode draad in de verwachtingen van 
sociaal-culturele professionals. 

Het beeld van de reactie van de belaagde sociaal-culturele professionals op de ver-
wachtingen van de overheid is eveneens gemêleerd. De inzet van de overheid is daar-
bij mede maar niet allesbepalend. Bij community art nemen sociaal-culturele profes-
sionals samen met kunstenaars weliswaar de ruimte, maar inbedding en continuïteit 
van de projecten blijft zwak. Bij jongerenbuurtbemiddeling hebben de sociaal-cultu-
rele professionals een relatief losse band met de overheid. Hun werkwijze - bewoners 
via betrokken vrijwilligers leren onderling hun conflicten op te lossen - past naadloos 
in het beleidsdiscours van de overheid. In de casus van de drugsgebruikersruimte zijn 
de handen van de opbouwwerker min of meer gebonden, zowel door het optreden van 
de gemeente als van de bewoners. De handelingsruimte voor de professionals in de 
casussen van het activerend arbeidsmarktbeleid en de inburgering is beperkt. Bij de 
casus over anti-radicalisering is te zien hoe professionals wegen vinden om onder de 
gegeven omstandigheden hun eigen koers te blijven varen.

Het palet is divers: sommige sociaal-culturele professionals trekken grenzen, ande-
ren zijn daarentegen tamelijk ‘horig’ in de uitvoering. Op het ene moment zitten soci-
aal-culturele professionals klem in de veranderde verhouding tussen overheid ener-
zijds en burgers en civil society anderzijds. Op een ander moment lijken ze min of 
meer te ‘ontsnappen’, bijvoorbeeld door te veranderen van rol. Er ontbreekt ook een 
stem in het palet: er zijn weinig tegengeluiden, in de vorm van professionals die zich 
openlijk teweer stellen tegen voornemens en maatregelen van de overheid.156

Het overwegende beeld is dat politiek en overheid sociaal-culturele professionals 
‘op de huid zitten’. Politiek en overheid bepalen tevens de agenda. Dat heeft gevol-
gen voor de onderwerpen waarmee de belaagde sociaal-culturele professionals aan het 
werk gaan, hoe ze aan het werk gaan en hoe dwingend ze aan het werk gaan. Sociaal-
culturele professionals behouden wel een deel van hun discretionaire ruimte, maar het 
niet meer kunnen bepalen van de thema’s heeft een grote impact.

156 Dit in afwijking van bijvoorbeeld Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, waar kritische sociale professionals 
zich hebben verenigd in Kriso – Forum für kritische Soziale Arbeit. Zie onder andere www.kritischesozialear-
beit.de, www.kriso.ch en www.kriso.at. 
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Theorie- en methodiekontwikkeling
Wat zijn de gevolgen voor de theorie- en methodiekontwikkeling dat sociaal-culturele 
professionals dusdanig op de huid worden gezeten door politiek en overheid? Deze 
vraag laat zich niet eenvoudig beantwoorden, vooral door de in de inleiding geken-
schetste ontwikkeling met het beeld van de zandloper: het naar elkaar toe groeien van 
de werksoorten en vervolgens het uitwaaieren van sociaal-culturele professionals over 
zeer uiteenlopende maatschappelijke praktijken, wat leidt tot een overstelpende hoe-
veelheid projecten, methoden en werkwijzen. Welke patronen zijn hierin te ontdek-
ken? Alvorens enkele lijnen te trekken voor de methodiekontwikkeling in de jaren 
2000, komt de theorieontwikkeling kort aan bod.

Na het echec van de andragologie (zie hoofdstuk 5) trok de belangstelling vanuit de 
wetenschap voor de sociaal-culturele professies in deze periode weer mondjesmaat 
aan. Sociologie en pedagogiek toonden zich daarbij het meest actief, al was dat vooral 
in een wat breder kader. De belangstelling vanuit de pedagogiek was veelal gekop-
peld aan ‘jeugdparticipatie’ en ‘maatschappelijk opvoeden’. Zo was er bijvoorbeeld 
aandacht voor pedagogische interventies in de buurt, met name gericht op het acti-
veren van de ‘pedagogische civil society’ (De Winter 2011). Het onderzoek vanuit de 
sociologie richtte zich aanvankelijk vooral op stedelijke vernieuwing, en daarbinnen 
in het bijzonder op de ‘wijkaanpak’. In de tweede helft van het decennium wakkerde 
de Wmo de belangstelling van sociologen nog verder aan. De instrumentalisering 
door overheid en politiek kon binnen de sociologie op een kritischer onthaal rekenen 
dan in de praktijk.157 Sociologen en bestuurskundigen kregen in deze periode tevens 
weer meer oog voor vraagstukken die met professionalisering samenhingen, waarbij 
de positie van sociale professionals veel aandacht kreeg.158

Behalve via enkele bijzondere leerstoelen – waaronder nog steeds die voor opbouw-
werk – kreeg het onderzoek naar sociale vraagstukken een impuls door het instellen 
van veertig lectoraten aan de hogescholen. De lectoren kenden weliswaar opdrachten 
die een breder veld bestreken dan de sociaal-culturele beroepen, maar binnen de lec-
toraten vond veel onderzoek plaats naar kwesties die eraan raakten, waaronder een 
aantal promotietrajecten. Aan de door de lectoraten opgezette ‘kenniskringen’ namen 
ook veel CMV-docenten deel, waardoor ‘kruisbestuiving’ van het onderzoek met de 
CMV-opleidingen optrad.159 Zowel binnen de lectoraten als binnen sommige lande-
lijke instituten – onder andere Movisie – stond een deel van het onderzoek in het teken 
van evidence based practice.160 

Vergeleken met de vorige perioden is de methodiekontwikkeling in de jaren 2000 
minder opvallend en herkenbaar. Bij groepswerk, sociale actie en ervaringsleren – om 

157 Zie bijvoorbeeld Verplanke & Duyvendak 2007; Tonkens et al. 2009; Trommel 2009; Hortulanus 2011.  
158 Getuige bijvoorbeeld de in de inleiding genoemde conferentie ‘Policy, people, and the new professional’. 
159 Verderop komen de ontwikkelingen bij de opleidingen uitvoeriger aan bod.
160 Dit komt in hoofdstuk 8 uitgebreid ter sprake.
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er enkele te noemen – betrof het expliciet ‘methodieken’. Dat deze periode wat betreft 
methodiekontwikkeling minder uitgesproken is, heeft vooral te maken met de conver-
gentie van de verschillende sociaal-culturele beroepen en de divergentie van professi-
onals over ‘maatschappelijke praktijken’. Ondanks de toenemende differentiatie groei-
den sociaal-cultureel werk, opbouwwerk en vormingswerk in de jaren 1990 steeds ver-
der naar elkaar toe. In het eerste decennium van deze eeuw zette deze tendens door. 
Zo maakten sociaal-cultureel werkers gericht op het organiseren van activiteiten en 
cursussen voor volwassenen in het buurthuis steeds meer plaats voor professionals 
georiënteerd op de buurt. Het buurthuis vormde weliswaar nog steeds de plek voor 
veel activiteiten en projecten, maar de aanleiding daarvoor lag meer in problemen en 
mogelijkheden van de buurt. De sociaal-cultureel werker begaf zich daarmee meer op 
het terrein van de opbouwwerker. Omgekeerd beperkte de opbouwwerker zich niet 
langer tot de ondersteuning van bewonersorganisaties, maar kende deze mede een 
gerichtheid op het organiseren van uiteenlopende activiteiten en projecten om bewo-
ners tot meedoen te verleiden. Opbouwwerkers kwamen zelf ook tot de slotsom dat 
de grenzen met sociaal-cultureel werk vervagen (Dozy 2008: 234). Ook voor het jon-
gerenwerk was de ‘versmelting’ van werksoorten herkenbaar: de werkwijze is steeds 
meer een mix van sociaal-cultureel werk, opbouwwerk en vormingswerk.

Het pleit van het vormingswerk als werksoort was in de voorgaande periode al 
beslecht, maar als ‘functie’ duikt het onder een andere noemer weer op: ‘non-formele 
educatie’.161 Praktijken van ‘non-formele educatie’ zijn zeer divers, maar de in hoofd-
stuk 5 gehanteerde indeling voor het vormingswerk – volwasseneneducatie, buurtge-
richte voorzieningen en losse initiatieven variërend van vrijwilligersorganisaties tot 
vakbonden – gaat nog steeds op. De vormingswerker uit de vorige eeuw keert onder 
andere terug in de gedaante van de sociaal-cultureel werker, opbouwwerker of jonge-
renwerker die zich meer vereenzelvigt met educatieve doelen en z’n activiteiten of pro-
jecten ook als ‘leeromgevingen’ ziet en deze als zodanig ‘arrangeert’ (De Waal 2001; 
Veldboer 2002).

De populariteit van ‘participatie’ in de jaren 2000 – uitgegroeid tot catch all-term 
in het overheidsbeleid – zorgde voor het verder expanderen van de werkterreinen 
waarop sociaal-culturele professionals zich bewegen. De diensten, activiteiten en pro-
jecten die sociaal-culturele professionals aanbieden, strekken zich uit over een breed 
scala aan maatschappelijke praktijken: veiligheid, leefbaarheid, arbeid, educatie, zorg, 
milieu, kunst & cultuur, vrije tijd & recreatie, (sociale) media, integratie enzovoort. De 
‘vervaging en verbreding van het werkterrein’ (De Boer et al. 2009: 115) vergt een bre-
dere kennis. Sociaal-culturele professionals moeten van meer markten thuis zijn dan 
voorheen. 

161 Een ‘beleidscoalitie’ bestaande uit regering, bedrijfsleven, Onderwijsraad, MBO-raad en HBO-raad zette al in 
de jaren 1990 ‘een leven lang leren’ op de agenda. Vooral de Onderwijsraad is sindsdien een vurig pleitbezorger 
van de vervlechting van ‘formeel leren’ en ‘non-formeel leren’. 
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Als gevolg van de ‘vervaging en verbreding van het werkterrein’ is voor de methodiek-
ontwikkeling in deze periode niet meer dan een aantal veralgemeniseerde aspecten te 
benoemen. Vergeleken met bijvoorbeeld het maatschappelijk werk is er nauwelijks een 
ontwikkeling van ‘concrete methodieken’ te herkennen.162 Toch zijn er voor de soci-
aal-culturele beroepen enkele algemene lijnen te trekken: ‘richten’, ‘inrichten’ en ‘ver-
richten’. De eerste lijn (‘richten’) betreft de interactie met deelnemers en directe omge-
ving. In deze lijn komen achtereenvolgens ‘nabije professionals’ en ‘empowerment en 
eigen kracht’ aan bod. De tweede lijn (‘inrichten’) heeft te maken met de gevolgen van 
veranderingen in de maatschappelijke en beleidsomgeving op het handelen van soci-
aal-culturele professionals. Door die veranderingen moeten sociaal-culturele professi-
onals zich onder andere meer oriënteren op andere stakeholders. ‘Ondernemerschap’ 
en ‘politiek en strategisch handelen’ zijn de centrale lemma’s in deze tweede lijn. De 
derde lijn (‘verrichten’) heeft betrekking op de uitvoering van het professionele han-
delen. Daaronder valt het vijfde en laatste aspect van methodiekontwikkeling dat hier 
aan bod komt: ‘toegespitste rollen’. In de ontwikkeling van de rollen die sociaal-cul-
turele professionals in deze periode vooral hebben opgenomen, komen de eerste en de 
tweede lijn samen. Een terugkerende vraag bij de vijf aspecten van methodiekontwik-
keling luidt: In hoeverre omvatten ze antwoorden op de instrumentalisering door de 
overheid? 

Nabije professionals – Een van de gevolgen van de instrumentalisering was dat soci-
aal-culturele professionals nadrukkelijk over hun positionering moesten nadenken. 
Theorie- en methodiekontwikkeling stond in deze periode voor een belangrijk deel in 
dat teken. In een toekomstverkenning constateerde het Verwey-Jonker Instituut dat er 
behoefte was aan ‘nabije professionals’:

‘Het gaat dan vooral om beroepskrachten die zichtbaar en aanwezig zijn en op 
de hoogte zijn van problemen in een buurt en die als schakel kunnen funge-
ren naar beroepskrachten en instellingen die verder af zitten. We verwachten 
op grond van de geschetste ontwikkelingen dat er behoefte is aan meer nabije 
professionals met een breed perspectief die vooral als netwerker fungeren en als 
aanspreekpunt voor burgers, vrijwilligers, paraprofessionals en andere profes-
sionals’ (Van Vliet et al. 2004: 49). 

Sociaal-culturele professionals waren bij uitstek zulke ‘nabije professionals’. Maar dat 
veronderstelde wel dat ze voortdurend bezig waren met contacten leggen met burgers 
en dat ze hun vertrouwen probeerden te winnen. Gezien de drang naar efficiency en 
effectiviteit van de overheid en haar ongeduld om beleidsdoelen te verwezenlijken, 

162 In het maatschappelijk werk vond er ook in de jaren 2000 herkenbare methodiekontwikkeling plaats rond the-
ma’s als ‘taakgericht werken’, ‘outreachend werken’ en ‘het versterken van netwerken’ (zie bijvoorbeeld De Vries 
2007; Van Doorn et al. 2008).
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was het niet vanzelfsprekend dat sociaal-culturele professionals hiervoor de ruimte 
kregen. In de illustrerende casussen bleek hoe bijvoorbeeld jongerenwerkers ruimte 
claimden om een vertrouwensrelatie met jongeren te kunnen opbouwen. Om het 
vertrouwen van jongeren te winnen, moeten ze eerst een persoonlijke band met hen 
opbouwen, zo benadrukten de jongerenwerkers.163 Daartoe dienden ze op de hoogte te 
zijn van de diversiteit aan jeugdculturen en de beeldtaal en het (sociale)mediagebruik 
van jongeren. Zeker waar het jongeren betrof die veel op straat verkeerden, dienden ze 
ook streetwise te zijn, de ‘straatcultuur’ te kennen en deze niet te schuwen. Een derge-
lijke vorm van professionele nabijheid hield echter ook risico’s in. 

Volgens Cloos c.s. (2009) vraagt een adequate omgang met afstand en nabijheid 
dat jongerenwerkers zich opstellen als ‘andere onder gelijken’. Zulke jongerenwer-
kers doen – als ‘gelijke’ – mee met activiteiten van jongeren. Tegelijkertijd proberen ze 
geloofwaardig te maken dat ze zich als een ‘andere’ (volwassene) opstellen. Zulke jon-
gerenwerkers gebruiken de informele manier van omgaan, het ogenschijnlijk ‘vriend-
schappelijke optreden’, om hun pedagogische, educatieve of sociaal-culturele doelen 
te realiseren. 

Kader 6.5 Working consensus en pedagogische modulaties
Een werkrelatie tussen jongerenwerker en jongere is volgens Cloos c.s. niet op voorhand gegeven. 
Het tot stand brengen van een working consensus is juist een onderdeel van het professionele han-
delen. Het gaat bij de working consensus om overeenstemming over wiens aanspraken bij bepaalde 
vragen of thema’s ‘voorlopig’ erkenning vinden. Kenmerkend voor de werkrelatie is de staat van 
permanente onderhandeling over dat wat jongeren zelf willen en de ruimte die zij letterlijk en 
figuurlijk claimen, tegenover de arrangementen die jongerenwerkers bieden en de grenzen die ze 
daarbij soms moeten stellen. 
Cloos c.s. beschrijft de activiteiten en interacties die plaatsvinden in het jongerenwerk als een ‘soci-
aal-pedagogische arena’. Jongerenwerkers moeten sensibel zijn en zich ervan bewust zijn wat er op 
een volgend moment kan gebeuren – waar in de arena gepresenteerd en opgevoerd gaat worden. 
Jongerenwerkers doen aan zulke interacties mee en proberen ze onopvallend te transformeren. In 
de alledaagse communicatie met de jongeren letten ze erop dat de feitelijke asymmetrie van de rela-
tie latent blijft, zonder deze te ontkennen. Het professionele handelen lijkt daarbij te verdwijnen, 
maar via ‘pedagogische modulaties’ grijpen ze – onopvallend – actief in de gebeurtenissen in en 
veranderen ze de communicatieve kaders. De ‘pedagogische modulaties’ bewegen zich tussen peer-
group-communicatie en regels voor professionele interactie in. Jongerenwerkers staan daarbij voor 
de opdracht in alledaagse gebeurtenissen steeds overgangen te maken naar advies- en vormings-
situaties, om jongeren zo op ‘een speelse manier’ in aanraking te brengen met andere ‘leefgebieden’ 
en contexten, zoals zorg, arbeid en onderwijs. 

In de praktijk worstelden veel jongerenwerkers met de opstelling als ‘andere onder 
gelijken’. Onderzoek van Cloos c.s. (2009) heeft uitgewezen dat een deel van de jon-
gerenwerkers niet opereerde als ‘andere onder gelijken’, maar zich opstelde als ‘eerste 
onder gelijken’. Ze waren vaak zelf op straat opgegroeid. Deze jongerenwerkers stelden 
zich ten opzichte van de jongeren op als ‘een van hen’, maar gebruikten hun overwicht 

163 Zie ook Hoijtink (2006a: 59).
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en macht tegelijkertijd om de jongeren ‘op hun plaats’ te zetten. Hun activiteiten leken 
succesvol, maar dat was volgens De Jong (in Hoijtink 2006a) slechts schijn. Zij leidden 
de groep op dezelfde manier als zij dat op straat zouden doen, daarmee de normen 
en waarden van de straatcultuur reproducerend. Zij hielden de jongeren daarmee in 
het gareel, maar ze leerden hun niks nieuws. Een ander deel van de jongerenwerkers 
presenteerde zich volgens Cloos c.s. als ‘eerste onder anderen’. Deze jongerenwerkers 
claimden dat ze zich cultureel met ‘straatjongeren’ verbonden voelden, alhoewel ze 
zelf niet op straat grootgebracht waren. Deze werkers hielden de jongeren hun eigen 
morele opvattingen als maatstaf voor en gingen daarbij de confrontatie met de opvat-
tingen en praktijken van de jongeren uit de weg. De jongeren liepen grote kans op uit-
sluiting door de peergroup wanneer ze zich inlieten met de morele opvattingen van 
deze jongerenwerkers, met alle gevolgen van dien voor hun veiligheid, erkenning en 
status.164

Niettemin beschikten jongerenwerkers volgens Hoijtink (2006a: 56 e.v.) over een 
rijk arsenaal aan strategieën om hun pedagogische modulaties vorm te geven, varië-
rend van ‘sanctioneren en belonen’ tot ‘deugden prediken’, ‘een goed gesprek aangaan’ 
of ‘samen dingen doen’. Het betrof een ‘subtiel spel’ waarbij ze jongeren de mogelijk-
heid boden hun zoektocht naar identiteit vorm te geven, maar ze hielden jongeren 
daarbij soms nauwlettend in de gaten en schrikten daarbij niet terug voor ‘subtiele 
conditionering’. 

Kader 6.6 Verschil met onderwijs en jeugdzorg
De verwevenheid met het informele en alledaagse, het zich opstellen als ‘andere onder gelijken’, 
het voortdurend ‘uitonderhandelen’ van een working consensus en toepassen van pedagogische 
modulaties in een setting van informeel leren, is wat jongerenwerk onderscheidt van jeugdzorg 
en onderwijs. Waar de werkrelaties in de jeugdzorg en het onderwijs structureel of institutioneel 
geregeld zijn, verlopen ze in het jongerenwerk min of meer in gebroken vorm. In vergelijking met 
de professionals in de jeugdzorg en het onderwijs blijven de pedagogische intenties van jongeren-
werkers min of meer op de achtergrond of zelfs verborgen. Dat is een onverbrekelijk onderdeel van 
het handelen van jongerenwerkers. Voor de legitimatie van het jongerenwerk is het cruciaal om dit 
zichtbaar en inzichtelijk te maken voor derden.

Om iets voor jongeren te kunnen betekenen, moesten jongerenwerkers op zoek naar 
een adequate mix van nabijheid en afstand. Een vergelijkbare combinatie moesten 
zij ook zien te vinden in hun houding tegenover het beleid. De instrumentalisering 
maakte dit laatste nog urgenter. Veel jongerenwerkers hadden het daar moeilijk mee; 
ze waren sterk aangewezen op hun eigen kompas, veel steun ondervonden zij niet (ibi-
dem: 63). Ze gingen aldus in hoge mate intuïtief te werk; het lukte hun niet of nauwe-
lijks om hun professionele handelen met collega’s te delen en op reflexief niveau te krij-
gen (Van der Lee 2011).

164 De Jong in Hoijtink 2006a: 62.
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Empowerment en eigen kracht – De begrippen empowerment en ‘eigen kracht’ deden 
in de jaren 1990 hun intrede in Nederland. Het Nederlands Instituut voor Zorg en 
Welzijn (NIZW) introduceerde empowerment begin jaren 1990 in een poging om de 
uitersten van professionele paternalistische bemoeienis enerzijds en een naïef geloof in 
zelfzorg anderzijds te vermijden (Spierts 1999: 38). In het maatschappelijk werk kreeg 
het aanspreken van mensen op hun ‘eigen kracht’ meer nadruk (ibidem: 39). In de 
sociaal-culturele beroepen vond eenzelfde beweging plaats. In hoofdstuk 5 bleek bij-
voorbeeld hoe de zogenoemde ‘competentiebenadering’ de ‘deficiëntiebenadering’ ver-
drong (Jansen & Wildemeersch 1995). In de jaren 2000 vonden empowerment en eigen 
kracht echter pas breed ingang in Nederland. In tal van sectoren doken de begrippen 
plots op grote schaal op: in de jeugdzorg, de gezondheidsbevordering, de geestelijke 
gezondheidszorg, het vluchtelingenwerk, het grote-stedenbeleid en de patiëntenbewe-
ging.165 De pleidooien in al deze sectoren hadden de wens gemeen om ‘bottom-up’ te 
werken. In dat opzicht verschilde het denken in termen van empowerment en eigen 
kracht niet wezenlijk van eerdere benaderingen die ‘emancipatie’, ‘activering’ of ‘ena-
bling’ voorstonden (Engbersen et al. 2008: 14).

De opkomst van empowerment en eigen kracht manifesteerde zich in praktijken 
gelieerd aan casussen als community art, jongerenwerk, opbouwwerk, inburgering en 
arbeidsbemiddeling. Community art kan als een vorm van empowerment functione-
ren wanneer het bewoners een stem geeft bij de herstructurering van hun wijk. Artis-
tieke vormen kunnen bewoners én professionals middelen aanreiken om samen hun 
ongemak te verbeelden, maar ook om hun humor en krachten te mobiliseren. Sommi-
gen in het jongerenwerk zagen in empowerment een antwoord op radicaliserende jon-
geren. Om extremisme, radicalisering en intolerantie te vermijden, kon het vergroten 
van de weerbaarheid van moslimjongeren vanuit de waarden en regels van de rechts-
staat en de islam soelaas bieden, zo was de verwachting. Via ‘empowerment-trainin-
gen’ wilde men de ‘zelfperceptie’ en het ‘zelfbewustzijn’ van Marokkaanse moslimjon-
geren versterken. Door de overdracht van de benodigde kennis en technieken hoopte 
men dat de jongeren hun plaats als moslim in de Nederlandse samenleving konden 
verstevigen (Engbersen et al. 2008: 30). In het opbouwwerk vond in de jaren 2000 de 
Asset-Based Community Development- ofwel ABCD-benadering ingang in Nederland. 
Hierin staan empowerment en eigen kracht centraal bij het betrekken van bewoners 
bij hun directe leefomgeving. De nadruk ligt op het aanboren van de capaciteiten, 
vaardigheden en hulpbronnen (‘assets’) die in een lokale gemeenschap aanwezig zijn. 
Daarnaast biedt de woonomgeving mogelijkheden om weerbare burgers aan te spre-
ken als bron voor empowerment van burgers die zwakker staan. Op het terrein van 
inburgering en arbeidsbemiddeling waren tal van zelfstandige bureaus actief, waar-
van sommige een op empowerment gerichte benadering voor ogen stond.166

165 Zie voor een uitgebreidere beschrijving Engbersen et al. 2008; Van Regenmortel 2008.
166 Bijvoorbeeld de ‘inburgeringsmethode’ Themis. Zie voor een beschrijving onder andere de databank ‘effectieve 

sociale interventies’ van Movisie: www.movisie.nl/esi/themis. 
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Wat betekenden empowerment en eigen kracht in zulke praktijken? Van Regenmor-
tel definieerde het als ‘een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en 
gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het 
verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren 
van participatie’ (Van Regenmortel 2011: 12). Het ging bij empowerment dus om het 
verwerven van specifieke vaardigheden en houdingen, niet alleen gericht op partici-
patie, maar ook op innerlijke beheersing en kritisch inzicht in de omgeving (ibidem). 
In hoeverre waren empowerment en ‘eigen kracht’ synoniemen? In theorie bestond er 
een verschil: 

‘Het begrip empowerment bevat het zelfstandig naamwoord power, dat in het 
Nederlands vertaald zowel “kracht” als “macht” betekent. Als werkwoords-
vorm (to empower) betekent het letterlijk “in staat stellen”. Dit in staat stellen 
heeft twee kanten. Enerzijds dienen kwetsbare burgers de juiste competenties 
te ontwikkelen om meer op eigen kracht in de samenleving te participeren. 
Anderzijds dienen ze macht te krijgen om zaken in de door hen gewenste rich-
ting te kunnen beïnvloeden’ (Engbersen et al. 2008: 11). 

Empowerment beperkte zich dus in principe niet tot de eigen kracht van de deelne-
mer en zijn directe omgeving, maar riep ook andere krachten in de samenleving op 
om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich in te zetten om tot verandering te 
komen.167 In de praktijk bleek empowerment echter veelal ‘individualiserend’ te wer-
ken en daardoor toch voornamelijk kwetsbaren ‘in te passen in de gangbare neolibe-
rale verwachtingen’ (Suijs 2011: 589). Empowerment en eigen kracht sloten in die zin 
aan op het discours van de overheid over ‘eigen verantwoordelijkheid’.

Ondernemerschap – De opkomst van neo-liberalisme en marktwerking vanaf de jaren 
1980 en 1990 (zie hoofdstuk 5) had sociaal-culturele professionals op het spoor gezet 
van ‘sociaal ondernemerschap’ en ‘cultureel ondernemerschap’. Ondernemerschap 
kreeg in de loop van de jaren 2000 twee betekenissen.

In de eerste, brede betekenis betrof het vooral een ‘ondernemende’ houding of 
opstelling. Ondernemerschap betekende oog hebben voor de omgeving, alertheid 
voor maatschappelijke ontwikkelingen en al anticiperend daarop nieuwe initiatieven 
ontplooien, nieuwe doelgroepen zoeken en nieuwe werkvormen ontwikkelen. Zo’n 
‘ondernemingsgeest’ of ‘ondernemingszin’ veronderstelde niet alleen vaardigheden in 
relatiebeheer, de acquisitie van opdrachten of het opstellen van begrotingen. Het vroeg 
ook om eigenschappen als alertheid, creativiteit, durf, risico nemen en het vermogen 
anderen te overtuigen van het belang aan een initiatief mee te doen.

167 Zie bijvoorbeeld Gradener en Staples, die pleiten voor een vorm van ‘politiserend opbouwwerk’, ‘een combina-
tie van mobilisatie, educatie en machtsontwikkeling’ (Gradener & Staples 2012: 165). Door ‘het versterken van 
hun politieke weerbaarheid’ leren burgers hoe ze overheids- en particuliere organisaties ertoe kunnen bewegen 
verantwoording af te leggen(ibidem: 165).
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‘De meest creatieve projecten zijn vaak die projecten die daarbij dwars door 
sectorale of andere grenzen heen gaan; de culturele sector verknopen met de 
recreatieve of de zorg, de private sector warm maken voor publieke projecten 
en investeringen, het centrum van de stad verknopen met de woonwijken aan 
de rand. En dat alles met het doel mensen in staat te stellen tot het opdoen van 
verrassende belevenissen of ervaringen, die hun de mogelijkheid biedt tot een 
andere, rijkere kijk op hun eigen en andermans bestaan, met de bijbehorende lol 
en de bijbehorende sociale en culturele betrokkenheid’ (Mommaas 2000: 72).

De sociaal-culturele professional in de rol van sociaal of cultureel ondernemer is per-
manent in de weer zijn of haar sociale contacten in te zetten voor de ontwikkeling van 
nieuwe projecten. Zo’n ondernemende opstelling bevatte in principe ook de mogelijk-
heid om aan beleidsbeïnvloeding en agendasetting te doen.  

In de tweede betekenis ging het bij ondernemerschap om marktconform (‘com-
mercieel’) optreden, winst realiseren, bedrijfsmatig werken. Sommige sociaal-cultu-
rele professionals vestigden zich als zelfstandig ondernemer of werkten als freelancer 
voor kleine bedrijfjes. Ook sociaal-culturele professionals binnen publieke organisa-
ties kregen in toenemende mate te maken met marktwerking en ondernemerschap, 
bijvoorbeeld in welzijnsinstellingen die zich profileerden als ‘sociale ondernemingen’. 
Ze zochten naar andere vormen van financiering door samen te werken met woning-
corporaties, zorginstellingen en bedrijfsleven, of door een beroep te doen op fondsen. 
Toch bleven zij voor een groot deel afhankelijk van subsidie van de overheid, al dreef 
ook de aanbesteding door gemeenten hen in de richting van ondernemerschap. Guli-
kers wijst in dit verband op de verschillende ‘streefbeelden’ die binnen welzijnsorga-
nisaties ontstonden:

‘Het accent op marktwerking leidt tot het streefbeeld van een geoliede profes-
sionele organisatie die met behulp van kwaliteitsmanagement klantgericht en 
resultaatgericht functioneert. Dat is wat in het kader van de prestatiecontracten 
gevraagd wordt en dat is ook hoe welzijnswerkorganisaties zich willen profileren 
die mikken op de markt van projecten, subsidiepotjes van de overheid en andere 
financiers. Zo ontstaan binnen de instelling vaak twee werelden: enerzijds de 
wereld van het beleid, de offertes en de rapportages en anderzijds de werkelijk-
heid van alledag. Die twee werelden hebben weinig met elkaar van doen. De 
dagelijkse praktijk wordt in offertes en rapportages verwoord in een manage-
menttaal die voor professionals op de werkvloer weinig herkenning oplevert’ 
(Gulikers 2009: 84).

Bij de casussen zijn beide betekenissen van ondernemerschap terug te zien. Bij ‘active-
ring naar werk’ en ‘inburgering’ vonden sociaal-culturele professionals soms emplooi 
als respectievelijk ‘zelfstandig ondernemer’ en ‘freelancer’. Initiatieven van ‘jonge-
renbuurtbemiddeling’ en community art waren vaak het gevolg van respectievelijk 
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‘sociaal ondernemerschap’ en ‘cultureel ondernemerschap’. Sociaal-culturele profes-
sionals traden op als ‘projectleider’ of ‘productieleider’. Ze waren onder andere ver-
antwoordelijk voor de dagelijkse persoonlijke contacten met betrokkenen, de prakti-
sche organisatie, het smeden van een hecht teamverband en voor de ‘verduurzaming’ 
van de initiatieven. De ondernemende opstelling van sociaal-culturele professionals 
bij community art bestond niet alleen uit het voortdurend ‘bij de les houden’ van kun-
stenaars, beleidsmakers en financiers. Een belangrijke kwaliteit vormde ook:

‘sociaal-artistieke processen te begrijpen en deze in woord en (bewegend) beeld 
vast te leggen. Zij moeten in staat zijn discreet te werk te gaan (zonder kunstpro-
cessen te verstoren, maar daar juist onderdeel van uit te maken), makkelijk met 
mensen uit allerlei rangen, standen en culturen te communiceren en secuur te 
observeren’ (Van Erven & De Dreu 2009: 55-56). 

Het geschetste ondernemerschap verhield zich in zekere zin ambivalent tot de instru-
mentalisering. Ondernemerschap creëerde ruimte om eigen keuzes te maken en onaf-
hankelijker van de overheid te opereren. Maar in de praktijk pakte het toch vaak zo uit 
dat zowel welzijnsinstellingen als zzp’ers afhankelijk bleven van overheidsopdrachten.

Politiek en strategisch handelen – ‘Nabije professionals’ leunden in de jaren 2000-2010 
sterk op hun ‘communicatieve handelen’, maar ze konden daar niet langer mee vol-
staan. Vergeleken met de periode ervoor was hun werken inniger en intensiever ver-
weven met de context, vooral ten gevolge van de ‘politisering’ die in de loop van deze 
periode optrad. Allerlei ‘alledaagse’ kwesties die voorheen nauwelijks de aandacht 
van de politiek trokken, hadden een scherpe politieke lading gekregen. De casussen 
‘inburgering’ en ‘radicalisering van moslimjongeren’ vormen er slechts de meest uit-
gesproken voorbeelden van. Dit leidde ook tot de in paragraaf 6.2 beschreven nieuwe 
inrichting van het speelveld, dat bovendien drukker bezet raakte. Sociaal-culturele 
professionals waren als ‘nabije professionals’ ook aantrekkelijke samenwerkingspart-
ners voor tal van maatschappelijke instituties. Zo deden overheid en zorginstellingen 
– in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg – een beroep op sociaal-cul-
turele professionals om de overgang van psychiatrische patiënten en mensen met een 
verstandelijke beperking van grote instellingen naar ‘normale’ wijken ‘soepel’ te laten 
verlopen. Ook op andere terreinen wilden maatschappelijke instituties ‘uit de muren 
breken’ en zochten zij naar nieuwe verbindingen met ‘maatschappelijke praktijken’. Zo 
vormden Brede School, Veiligheidshuizen en Community Arts voorbeelden op respec-
tievelijk de terreinen educatie, justitie en kunst & cultuur. Het veranderde speelveld 
verlangde van sociaal-culturele professionals snel te schakelen en op meerdere borden 
tegelijk te spelen. De beleidsmatige en politieke context drong zich steeds meer op en 
vroeg van sociaal-culturele professionals niet alleen communicatief, maar ook politiek 
en strategisch handelen (Van Vliet 2012: 28). De vraag welke belangen er speelden bij 
en tussen de verschillende maatschappelijke instituties, groepen burgers en politiek 
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en overheid kreeg voor sociaal-culturele professionals meer gewicht. De economische 
crisis dreef de strijd om die belangen verder op de spits, terwijl de overheid tegelijker-
tijd het aloude principe van ‘wie betaalt, bepaalt’ nadrukkelijker liet gelden.

Welke impact het ‘politiek en strategisch handelen’ voor sociaal-culturele pro-
fessionals kreeg, valt af te lezen aan de casus ‘drugsgebruikersruimte’. De betref-
fende opbouwwerker zat klem tussen twee werelden, ‘de wijk en zijn bewoners’ en 
‘de gemeentelijke politiek en overheid’. De tragiek van de opbouwwerker was dat hij 
erg zijn best kon doen, maar uiteindelijk een eenzame professional bleek. De meest 
essentiële instrumenten werden hem ontnomen: hij had geen ruimte om onderzoek te 
doen, kon geen expertise mobiliseren en kreeg van de gemeente geen rol in de com-
municatie met de bewoners. Doordat de essentiële taken bij anderen waren onderge-
bracht, was de rol van de opbouwwerker al gauw de boel een beetje in de hand te hou-
den. Hij was eerder speelbal dan vormgever. Toch had hij meer speelruimte dan de 
spagaat tussen bewoners en gemeente doet vermoeden. Zowel de vertegenwoordigers 
van de gemeente als de opbouwwerker werkten vanuit de aanname dat ‘dé bewoners’ 
‘het publiek’ vormden. ‘Het publiek’ vormde bij beiden een a priori-gegeven. De vraag 
die gemeente en opbouwwerk zich vervolgens stelden, was hoe ze dit publiek, i.c. ‘dé 
bewoners’, bij de besluitvorming over de gebruikersruimte konden betrekken. Hun 
antwoorden op die vraag stonden lijnrecht tegenover elkaar. De gemeente schakelde 
een communicatiebureau in om te bewerkstelligen dat ‘dé bewoners’ het reeds geno-
men besluit accepteerden. Het opbouwwerk nam zich voor ‘dé bewoners’ te onder-
steunen bij het formuleren en articuleren van hun ‘collectieve wil’. In hoeverre volstaat 
het aanspreken van ‘dé bewoners’ of het vormen van een ‘collectieve wil’ om zulke 
problemen te tackelen? In hoeverre zijn maatschappelijke kwesties zoals drugsproble-
matiek daarvoor mogelijk te complex?  

In de casus over de drugsgebruikersruimte speelden diverse overwegingen een rol. 
Zo ondervonden verschillende groepen uiteenlopende gevolgen van het vestigen van 
de gebruikersruimte. Het is evident dat de bewoners in de directe omgeving hiervan 
gevolgen zouden ondervinden, ook al verschilden de inschattingen. De gemeente en 
verschillende experts relativeerden die gevolgen, maar ook bewoners onderling schat-
ten die uiteenlopend in. In andere delen van de wijk, waar al sinds geruime tijd veel 
overlast bestond van drugsgebruikers, ondervonden bewoners weer andere gevolgen. 
De drugsgebruikers zelf en hun ouders, waarvan er een aantal ook in de wijk woon-
den, kregen ook te maken met ingrijpende gevolgen. Ook in de wijk werkzame pro-
fessionals kregen met de consequenties van de gebruikersruimte te maken, niet in 
de laatste plaats de experts en beheerders van de instelling die de gebruikersruimte 
exploiteerde.

In de beroepsethiek van opbouwwerkers in Nederland acht men het ondersteu-
nen van actievoerende bewoners – zoals in de onderhavige casus – legitiem. Opko-
men voor ‘het zwakste belang’ en ‘het minst gehoorde verlangen’ rekent men tot het 
‘beroepsethos’ (Duyvendak 2000; Kremer & Verplanke 2004). Maar wat betekende 
dat voor de opbouwwerker in kwestie? Zo is het de vraag hoe de meningen van de 
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bewoners precies lagen. Vertegenwoordigden de meest luidruchtige bewoners inder-
daad een meerderheid? Was er wellicht sprake van intimidatie van bewoners die een 
andere mening waren toegedaan?168 Het antwoord op deze vragen zou mede van 
invloed moeten zijn op de vraag welke bewoners op welke wijze ondersteuning ver-
dienden. Daarnaast is het de vraag wie nu eigenlijk het zwakste belang vertegenwoor-
digde en hoe de krachtsverhoudingen, krachtsverschillen en belangentegenstellin-
gen precies gepositioneerd waren. Stonden de bewoners in de directe omgeving van 
de gebruikersruimte voor het zwakste belang, of waren dit juist de drugsverslaafden? 
Eenduidige antwoorden op dergelijke vragen bleken in de casus moeilijk te geven. Het 
zijn vragen – zoveel is duidelijk – die het verdienden om substantieel onderwerp van 
professioneel beraad te zijn (Gradener & Spierts 2006). De opbouwwerker zag geen 
aanleiding om daarop aan te dringen, waardoor hij geïsoleerd raakte.

De ‘instrumentalisering’ en ‘politisering’ in deze periode ‘dwingen’ sociaal-cultu-
rele professionals om politiek en strategisch te handelen, op straffe van marginalise-
ring van hun betekenis en positie.

Toegespitste rollen – De rollen die sociaal-culturele professionals in de jaren 2000 
innamen, waren meer uitgesproken dan in voorafgaande perioden. In de jaren 1980 
en 1990 waren de verhoudingen tussen deelnemers, vrijwilligers en professionals al 
aan verandering onderhevig. Het contact dat professionals onderhielden met de deel-
nemers verliep al vaker ‘via’ de vrijwilligers. Deze ‘indirecte begeleiding’ kreeg in de 
jaren 2000 nog meer gewicht. Vrijwilligers werden als ‘directe helpers’ nog veel gerich-
ter als ‘hulptroepen’ gemobiliseerd om specifieke problemen te tacklen of specifieke 
groepen te helpen. Een goed voorbeeld vormt de casus ‘jongerenbuurtbemiddeling’. 
Sociaal-culturele professionals vervulden daar rollen als ‘initiator en aanjager’, ‘ont-
werper en organisator’, ‘scout en coach’ en ‘verbindingsfiguur’. Ook in de casus ‘com-
munity art’ waren deze rollen kenmerkend voor het optreden van sociaal-culturele 
professionals. 

Het succes van zowel buurtbemiddeling als community art bleek sterk afhanke-
lijk van ‘initiators en aanjagers’ die zaken durven te ontregelen en te ontlokken. Zulke 
sociaal-culturele professionals moesten ook over het vermogen beschikken om men-
sen rond een maatschappelijk vraagstuk bij elkaar te brengen. 

Als ‘ontwerper en organisator’ stonden sociaal-culturele professionals voor de 
opgave gesignaleerde problemen en behoeften om te zetten in een ontwerp voor een 
concreet project dat mensen aanspreekt en motiveert en hun een zinvol handelingsper-
spectief biedt. Tevens hadden ze de taak om voor een uitnodigend klimaat te zorgen 
– bij jongerenbuurtbemiddeling zodat vrijwilligers als een team konden functioneren, 
bij community art zodat kunstenaars, deelnemers en andere betrokkenen vruchtbaar 
konden samenwerken. 

168 In het in noot 155 genoemde onderzoek zijn daar inderdaad aanwijzingen voor gevonden.
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De rol van ‘scout en coach’ duidt erop dat – na het accent op ‘collectieve arrangemen-
ten’ in de vorige periode – er weer meer aandacht kwam voor het individu. Bij buurt-
bemiddeling kreeg het coachende aspect nadruk door het opereren van de professio-
nal als begeleider, vraagbaak en raadsman voor de vrijwilligers. Tevens staken soci-
aal-culturele professionals veel tijd in het ‘scouten’ van (jeugdige) buurtbewoners die 
in staat en bereid waren om de voor bemiddeling vereiste vaardigheden en kennis te 
verwerven. Community art stelde hoge eisen aan de professionele begeleiding, zeker in 
projecten waar ‘artistieke kwaliteit’ een expliciete eis vormde. De kunstenaars of vak-
krachten in dergelijke projecten moesten leren hun eigen codes van smaak en vorm-
geving expliciet te maken en te luisteren naar de verhalen en appreciatie van de deel-
nemers. Naast de beoordeling op basis van vorm en techniek gold ook de ‘dialogische’ 
kwaliteit van community art als een belangrijk criterium (Van Erven & De Dreu 2009: 
53). Sociaal-culturele professionals hadden daarin een coachende rol.

De rol van ‘verbindingsfiguur’ kwam op verschillende manieren tot uiting. Bij jon-
gerenbuurtbemiddeling ging dit niet alleen via het onderhouden van het netwerk, 
maar ook door er als matchmaker voor te zorgen dat de conflicten die vrijwilligers ter 
bemiddeling voorgelegd kregen bij hen pasten. Bij community art kreeg deze rol onder 
andere vorm door als ‘bemiddelaars’ miscommunicatie of onbegrip tussen de betrok-
ken partijen trachten weg te nemen. 

Waar sociaal-culturele professionals erin slaagden deze rollen op zich te nemen, 
waren ze minder snel onderhevig aan instrumentalisering door de overheid. Het is 
in dat opzicht treffend dat de sociaal-culturele professionals in de casussen over jon-
gerenbuurtbemiddeling en community art hun onafhankelijkheid het meest wisten te 
behouden. 

Opleidingen: de invoering van bachelor en master 
De grootste verandering op opleidingsgebied betrof de invoering van de bachelor/
master-structuur. Dat leidde er onder andere toe dat een deel van de studenten na 
afronding van de opleiding CMV een master-opleiding ging volgen, meestal in een 
van de sociale wetenschappen. Tevens ontstonden er aan enkele hogescholen oplei-
dingen voor Master Social Work, waar afgestudeerde CMV-studenten na enkele jaren 
werkervaring hun master-titel konden behalen. 

De bachelor-opleidingen (waaronder die voor CMV) voerden zogenoemde ‘mino-
ren’ in. Sommige CMV-opleidingen grepen de invoering van minoren in het kader 
van de bachelor/master-structuur aan om de belangstelling van studenten voor ‘tradi-
tionele beroepen’ als jongerenwerk en opbouwwerk weer aan te wakkeren, nadat zij in 
de voorafgaande periode vooral geopteerd hadden voor recreatie en kunst & cultuur.

Na het opleidingsprofiel ‘Alert en ondernemend’ uit 1999, lanceerde het Landelijk 
Opleidingsoverleg CMV in 2009 een vernieuwd ‘opleidingsprofiel’: ‘Alert en onder-
nemend 2.0’. Het belang dat de gezamenlijke CMV-opleidingen aan sociaal onderne-
merschap en cultureel ondernemerschap hechtten, was – getuige de naamgeving van 
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het profiel – niet alleen gebleven, maar zelfs aangescherpt.169 De opleidingen zagen in 
‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en ‘de ondernemende professional’ een 
deel van het antwoord op instrumentalisering door de overheid:

‘Het publieke karakter van de beroepen vergt een maatschappelijk verantwoord 
organiseren en ondernemen, waarin het morele of normatieve niet meer kan 
worden veronachtzaamd ten gunste van technologie of wetenschap. Overheid, 
instellingen en professionals dienen in dialoog te treden met burgers en zich 
publiekelijk te verantwoorden’ (Landelijk Opleidingsoverleg CMV 2009: 23).

In de loop van de jaren 2000 kreeg de instrumentalisering desondanks meer vat op 
de opleidingen. Vooral de invoering van de Wmo was aanleiding voor sommige hoge-
scholen om tegemoet te komen aan de roep om ‘generalisten’ en om de invoering van 
één brede bachelor-opleiding te overwegen.170

6.4 Beschouwing: de strijd om de activeringsagenda

De ontwikkeling van professionaliteit en vakmanschap uit de jaren 1980 en 1990 krijgt 
in deze periode een moeizaam vervolg. Sociaal-culturele professionals hebben niet 
altijd een adequaat antwoord op de toegenomen maatschappelijke tegenstellingen, 
zoals bijvoorbeeld blijkt uit de worsteling van jongerenwerkers bij het zoeken naar een 
evenwicht tussen afstand en nabijheid, of uit de verlegenheid van het Haagse opbouw-
werk om een rol van importantie te spelen in de oplaaiende strijd tussen gemeente en 
buurtbewoners. In dit hoofdstuk is tevens vastgesteld dat de invloed van sociaal-cul-
turele professionals op de beleidsagenda tanende is. Het primaat ligt hier meer dan 
ooit bij anderen, met name bij de verschillende overheden, die hún activeringsagenda 
aan sociaal-culturele professionals opdringen. Ondanks het beknotten van de discre-
tionaire ruimte van sociaal-culturele professionals, valt ook in deze periode de ont-
wikkeling van professionaliteit en vakmanschap niet stil.

Professionaliteit
Sociaal-culturele professionals bevinden zich in deze periode sterk in het defen-
sief. Hun discretionaire ruimte staat steeds onder druk. Ze hebben niet alleen wei-
nig invloed op de beleidsagenda, ook de wijze waarop ze zich moeten verantwoor-
den – veelal via kwantitatieve gegevens – doet geen recht aan de resultaten en effecten 
van het werk. Hoe ligt de balans voor deze periode wat betreft de ontwikkeling van 

169 Van de drie ‘segmenten’ waarin de competenties in het opleidingsprofiel van 1999 waren onderverdeeld – ‘ago-
gisch handelen’, ‘bedrijfsmatig handelen’ en ‘beroepsontwikkeling’ – was de middelste inmiddels gewijzigd in 
‘ondernemend handelen’. 

170 In hoofdstuk 9 komt deze kwestie uitgebreider terug.
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professionaliteit in termen van de vijf basiskenmerken van Freidson: arbeidsdeling, 
arbeidsmarkt, beroepsideologie, opleiding & training en body of knowledge and skills?

Zeggenschap over arbeidsdeling en controle over de arbeidsmarkt blijven ook in 
deze periode achter. Er zijn wel beroepsverenigingen actief voor opbouwwerk (BON) 
en jongerenwerk (BV Jong), maar een bloeiend bestaan leiden ze niet. De ‘beroepen-
structuur’ – die de stand van arbeidsdeling en arbeidsmarkt weergeeft – ondergaat in 
deze periode een herijking. De sociaal-culturele professies vormen in de vernieuwing 
daarvan een ‘hoofdstroom’ binnen het ‘sociaal-agogisch domein’. Tevens komen er 
nieuwe beroepsprofielen (‘competentieprofielen’ geheten) beschikbaar voor de soci-
aal-cultureel werker, de jongerenwerker en de opbouwwerker. Deze profielen gaan 
met name in de welzijnsorganisaties een rol spelen als ijkpunt voor het personeels-
beleid en voor de toewijzing van arbeidstaken. Een nieuw fenomeen op de arbeids-
markt is de opkomst van zelfstandige beroepsbeoefenaren (zelfstandigen zonder per-
soneel, zzp’ers). Deze ontwikkeling is mede ingegeven door de sinds de jaren 1990 toe-
nemende marktwerking. De opleidingen CMV spelen daarop in door ruim aandacht 
te besteden aan ‘sociaal ondernemerschap’ en ‘cultureel ondernemerschap’.

De beroepsideologie geeft in deze periode een zekere herbezinning te zien. In het 
jongerenwerk blijkt dat bijvoorbeeld uit de aandacht voor ‘maatschappelijk opvoe-
den’ (De Winter 2000), een uitdrukking van de hernieuwde belangstelling voor de 
pedagogische opdracht van het jongerenwerk. Ook voor andere professionals geldt dat 
ze de angst voor de beschuldiging van bevoogding en betutteling langzaam van zich 
afschudden. In de praktijk leggen sociaal-culturele professionals geregeld een ‘prag-
matisch paternalisme’ aan de dag. Ze durven weer te moraliseren; op het ene moment 
opzichtig confronterend, op een ander moment subtiel conditionerend (Kremer 2004; 
Hoijtink 2006a: 66). 

Impulsen voor professionalisering komen in deze periode vooral van werkgevers-
zijde en van enkele landelijke instituten – met name Movisie, het Nederlands Jeugdin-
stituut en het Verwey Jonker Instituut.171 Zo worden er in de loop van dit decennium 
bijvoorbeeld pogingen gedaan het jongerenwerk te versterken. Dat leidt niet alleen tot 
een aanmerkelijke groei van het aantal jongerenwerkers, maar ook tot een scherpere 
profilering. De beroepsorganisatie BV Jong laat zich daarbij gelden. 

In de tweede helft van deze periode fungeert met name de invoering van de Wmo 
als impuls. Het leidt er onder andere toe dat bij opleiding & training de ‘vakspecifieke’ 
elementen weer centraler komen te staan. Ook de kennisontwikkeling trekt weer aan, 
mondjesmaat op de universiteiten en via lectoraten op iets ruimere schaal aan de hoge-
scholen. Alle inspanningen leiden ook in deze periode echter niet tot een gesystemati-
seerde body of knowledge and skills. Het opleidingsprofiel CMV uit 2009 bevat wel de 
mogelijke contouren van een body of knowledge in de vorm van een opsomming van 
een twintigtal ‘kennisgebieden’ – variërend van agogiek, communicatiewetenschap-
pen en bedrijfskunde, tot filosofie, sociologie en vrijetijdswetenschappen – waaraan 

171 In hoofdstuk 1 zijn enkele van deze initiatieven kort de revue gepasseerd.
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sociaal-culturele professionals hun inzichten ontlenen.

Vakmanschap
Vergeleken met de jaren 1980 en 1990 krijgt vooral het strategisch en organisatorisch 
vakmanschap in deze periode meer nadruk. Sociaal-culturele professionals moeten 
zich opnieuw leren verhouden tot de politiek, die steeds verder doordringt in allerlei 
‘alledaagse kwesties’. Tegelijkertijd moeten ze het ‘publieke karakter’ van de voorzie-
ningen waar ze werken proberen waar te maken. Ook de opkomst van het onderne-
merschap vraagt – mede als gevolg van de toegenomen marktwerking – nadrukkelijk 
om profilering van het strategisch en organisatorisch vakmanschap.

Het beroep op strategisch en organisatorisch vakmanschap is met name terug 
te zien in de voorbeelden bij de culturele interventies, de buurtbemiddeling en het 
opbouwwerk in Den Haag. De ‘publieke voorzieningen’ waar sociaal-culturele profes-
sionals werken, zijn weliswaar vooral op kwetsbare burgers gericht, maar doorgaans 
staan deze open voor uiteenlopende ‘publieken’. Als ‘architecten van de publieke sfeer’ 
(Duyvendak & Uitermark 2005; Spierts 2007) hebben ze de taak om bij het framen 
van bepaalde maatschappelijke kwesties de ‘relevante publieken’ en hun uiteenlo-
pende interesses en belangen in kaart te brengen.172 Hoe lastig dat is en hoe dat mis 
kan gaan, wordt zichtbaar in de casus over de drugsgebruikersruimte. Het publieke 
karakter van de voorzieningen maakt niet alleen dat sociaal-culturele professionals 
met uiteenlopende en vaak tegenstrijdige belangen en interesses te maken krijgen; het 
betekent ook dat ze meerdere doelen moeten dienen - van deelnemers, politici, mana-
gers, ambtenaren en hun eigen vakgenoten. Ze worstelen vaak met de vraag hoe ze dat 
allemaal kunnen combineren. Dat is lastig, maar biedt tegelijkertijd de mogelijkheid te 
experimenteren en ruimte te geven aan weerstanden, ambiguïteiten, irritaties, dilem-
ma’s en conflicten in plaats van ze uit de weg te gaan (Vandenabeele et al. 2011).

De casus over de drugsgebruikersruimte blijkt illustratief voor hoe complex het 
beroep op strategisch en organisatorisch vakmanschap kan zijn. Het vormgeven van 
een ‘democratische’ publieke ruimte is precair gebleken. Door het ontbreken van gele-
genheid om weerstanden te onderzoeken, vonden er geen terugkoppelingen plaats 
tussen bewoners, politici, ambtenaren, professionals en managers. Voor betrokkenen 
was dat een gemiste kans, zowel met het oog op het leren van democratische processen 
als wat betreft het vergroten van het probleemoplossend vermogen. 

172 De Amerikaanse filosoof en pedagoog Dewey heeft daar een interessante aanzet toe geleverd (Dewey 1927, zie 
ook: Logister 2004; Dijstelbloem et al. 2004; Verhoeven 2009). Hij hanteerde het idee van het publiek als een a 
posteriori- in plaats van als een a priori-gegeven. De groep burgers die de gevolgen ondervindt van een bepaalde 
maatschappelijke kwestie verschilt van geval tot geval. ‘Het publiek’ is niet gegeven, maar afhankelijk van de 
betreffende kwestie. Cruciaal is het bepalen van de omvang en de reikwijdte van een bepaald maatschappelijk 
vraagstuk, om zo ‘de relevante publieken’ in kaart te brengen. Vandaar het belang dat Dewey hechtte aan fra-
ming: het vaststellen van een kader waarbinnen bezien kan worden wat de gevolgen van bepaalde acties zijn en 
wie ze ondervinden. Het framen van een probleem is het vaststellen van een adequaat kader waarbinnen het 
probleem beoordeeld dient te worden. Hoe wordt het probleem gesteld? Door wie? Met aandacht voor welke 
publieken c.q. groepen?
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De ‘politisering’ van allerlei thema’s in de dagelijkse praktijk ‘dwingt’ sociaal-culturele 
professionals zich nadrukkelijker dan voorheen tot de politiek te verhouden, waarin ze 
enigszins onthand zijn. Ze lijken nog steeds opgezadeld met de gevolgen van het ‘poli-
tiseringsechec’ uit de jaren 1970. 

De toegenomen aandacht voor het strategisch en organisatorisch vakmanschap 
gaat niet ten koste van de betekenis van het agogisch vakmanschap. Er treden wel ver-
schuivingen in op. Waar het activeren in de jaren 1980 en 1990 vooral op arrangemen-
ten in collectief of groepsverband was gericht, is er in het afgelopen decennium weer 
meer oog gekomen voor het individu, al dan niet binnen de context van groep of col-
lectief. Dit gaat gepaard met een centralere plaats in het agogisch vakmanschap voor 
‘zelf ’-begrippen als ‘zelfsturing’, ‘zelfregie’, ‘zelfverantwoordelijkheid’ (of ‘eigen ver-
antwoordelijkheid’) – een ontwikkeling die zich voordoet in het werken met zowel 
‘kwetsbare burgers’ als ‘weerbare burgers’. In het werken met ‘kwetsbare burgers’ staat 
het agogisch vakmanschap sterk in het teken van coaching en empowerment. Het toe-
genomen belang van coaching valt onder andere af te lezen aan de populariteit van 
talentcoaching, bijvoorbeeld in het jongerenwerk en bij tal van activiteiten op het 
gebied van sport en kunst & cultuur. Via individueel maatwerk is het streven deelne-
mers succeservaringen te laten opdoen en hen zo intrinsiek te motiveren (Kooijmans 
2009). Empowerment, het proces van versterking waarbij individuen, organisaties en 
gemeenschappen weer greep proberen te krijgen op hun eigen situatie en hun omge-
ving, komt onder andere terug bij community art, waarbij het als een ‘tweesnijdend 
zwaard’ kan werken door de ontwikkeling van krachten en talenten van deelnemers te 
verbinden met de gemeenschap (Van Regenmortel 2008). In het werken met ‘weerbare 
burgers’ valt het individuele maatwerk op, zoals bij het scouten en activeren van ‘com-
petente burgers’ voor projecten als buurtbemiddeling en sociale mentoraten.

De noodzaak van ‘onderzoek’ door professionals kwam in verschillende voorbeel-
den naar voren, met name bij community art en het opbouwwerk in Den Haag. In de 
voorbeelden van het jongerenwerk en het opbouwwerk kregen sociaal-culturele pro-
fessionals daarvoor weinig ruimte, maar die eisten ze ook niet op. Hier wreekt zich dat 
sociaal-culturele professionals onvoldoende een houding van ‘studie en reflectie’ aan 
de dag leggen. Het bijhouden van vakliteratuur is bijvoorbeeld geen vanzelfsprekend-
heid (Fabri 2007).173 Terwijl het belang van reflectiviteit als gevolg van het verande-
rende speelveld en de toegenomen maatschappelijke tegenstellingen alleen maar gro-
ter wordt. 

De verhouding tussen de arena’s
De transformatie van de verzorgingsstaat in een ‘activerende verzorgingsstaat’ in 
deze periode heeft ingrijpende repercussies voor sociaal-culturele professionals. De 

173 Dat blijken sociaal-culturele professionals gemeen te hebben met andere sociale professionals (zie bijvoorbeeld 
Schilder 2013).
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urgentie van sociale problemen en het ‘alarmisme’ in de politiek blijven niet zonder 
gevolgen en is van invloed op de context waarbinnen de werkers vorm moeten geven 
aan het ‘activeren tot participatie’. Die context verschilt daardoor aanzienlijk met die 
van de jaren 1980 en 1990. Zo is de verwachting dat sociaal-culturele professionals hun 
interventies meer op de omgeving richten, zich sterker oriënteren op samenwerking 
met ‘derden’, meer oog hebben voor de afbakening van hun inzet en voor de maat-
schappelijke effecten van hun optreden (Verhagen 2008; Gulikers 2010). Het ongeduld 
en de ambitie die de overheid aan de dag legt, correspondeert niet met de armslag die 
sociaal-culturele professionals krijgen. Bijgevolg raken de praktijken van activering en 
participatie meer en meer verweven met het beleid van de overheid.

De condities voor het laten ‘ontbolsteren’ van professionaliteit en vakmanschap 
van sociaal-culturele professionals zijn in een dergelijke context niet altijd gunstig. 
Hiertoe behoren tijd, ruimte en een grote mate van geduld – voorwaarden die schaars 
zijn en waarmee met name de overheid als opdrachtgever niet kwistig is. Integendeel, 
Trommel (2009) noemt de overheid gulzig, onmatig en opdringerig als het gaat om de 
bemoeizucht met het persoonlijk leven van burgers. Ze koestert hoge verwachtingen, 
zowel van burgers als van professionals. Met de Wmo bijvoorbeeld spreekt de over-
heid de verwachting uit dat burgers de verantwoordelijkheid nemen om de gaten te 
vullen die zich in de dunne sociale netwerken manifesteren. De vraag is in hoeverre 
daarmee ‘overvraging’ van burgers dreigt (Duyvendak 2003; Linders 2010; Veldheer 
et al. 2012). Hoe realistisch zijn de verwachtingen die de overheid heeft van ‘eigen ver-
antwoordelijkheid’ en ‘informele zorg’? Onderzoekers, media en belangenorganisaties 
schetsen een pessimistisch beeld over de vitaliteit van bijvoorbeeld de informele zorg 
(Linders 2010). Een ‘gewone’ burger vindt het vaak al ingewikkeld om in nood een 
beroep te doen op het sociale netwerk. Dat geldt helemaal voor kwetsbare groepen die 
de meeste zorg en ondersteuning behoeven en doorgaans over het kleinste sociale net-
werk beschikken. Het is dan ook de vraag of de mate van onderlinge solidariteit vol-
staat om de filosofie van de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van burgers op te funderen. 
Voor wijken met veel kwetsbaren geldt dit in nog sterkere mate (De Boer et al. 2007).

Van professionals vraagt de overheid aansprekende, tastbare prestaties. Hoe ze die 
leveren, doet minder ter zake – alleen het eindresultaat telt (Trommel 2009). Daar-
bij gaat de overheid uit van de ‘maakbaarheid’ van participatie en participatietrajec-
ten. De ambities die ze daarover tentoonspreidt, corresponderen evenwel nauwelijks 
met de realiteit. Zo oordeelde de Amsterdamse Rekenkamer dat de verwachtingen 
van de stadsdelen in Amsterdam veel te hoog gegrepen zijn als het gaat over de moge-
lijkheden van het jongerenwerk om de participatie van jongeren te vergroten (Reken-
kamer Amsterdam 2008; Abdallah et al. 2010). De ambities van de overheid matchen 
bovendien ternauwernood met de condities die ze als opdrachtgever kan bieden, aan-
gezien ze tegelijkertijd zeer zuinig moet zijn vanwege de beperkte financiële budget-
ten. Tegenover deze maakbaarheidsambities gedijen burgers en sociaal-culturele pro-
fessionals juist beter bij bescheidenheid, realisme en het zich rekenschap geven van het 
situationele en contextgebonden karakter van participatie.
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