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7. De logica van het activeren 

7.1 Inleiding

Welke lessen zijn er te trekken uit de in deel II gereconstrueerde geschiedenis van de 
sociaal-culturele beroepen? Richtinggevend hierbij is de in hoofdstuk 1 formuleerde 
vraagstelling van dit proefschrift: Hoe ontwikkelt de professionalisering van de soci-
aal-culturele beroepen zich na 1945 en welke interne en externe (f)actoren zijn daarop 
van invloed? De beantwoording van de centrale onderzoeksvraag levert tevens het 
startpunt voor hoofdstuk 8 en 9, waarin de toekomstige ontwikkeling van de sociaal-
culturele beroepen centraal staat.

In paragraaf 7.2 wordt de balans opgemaakt van de ‘professionaliteit’ van de soci-
aal-culturele beroepen vanaf de Tweede Wereldoorlog. Paragraaf 7.3 omvat een weer-
gave van het ‘vakmanschap’ dat bij de historische reconstructie is ‘uitgekerfd’. Vol-
staan ‘professionaliteit’ en ‘vakmanschap’ om het beeld van de sociaal-culturele beroe-
pen voldoende scherp te krijgen? Met de introductie van het begrip ‘ambachtelijkheid’ 
is het specifieke van de beroepen beter te treffen (paragraaf 7.4). Tevens rijst uit de 
historische reconstructie een inhoudelijke kern op die het specifieke nog meer reliëf 
geeft: ‘de logica van het activeren’ (paragraaf 7.5). De beschouwing in paragraaf 7.6 
betreft een schets van welke interne en externe (f)actoren bepalend zijn geweest voor 
de precaire ontwikkeling van de sociaal-culturele beroepen, waarbij professionalise-
ring, deprofessionalisering en reprofessionalisering elkaar voortdurend afwisselen.

7.2 Professionaliteit

Hoe verliep de ontwikkeling van professionaliteit bij de sociaal-culturele beroe-
pen? Konden sociaal-culturele professionals zelf de beroepsuitoefening reguleren en 
controleren? In de woorden van Freidson: slaagden zij erin occupational control te 
verwerven? 

De eerste periode na de Tweede Wereldoorlog gaf de opkomst van de sociaal-cultu-
rele beroepen te zien. Financiële ondersteuning door de overheid leidde tot een snelle 
groei van het werk. Het maakte de aanstelling van veel nieuwe beroepskrachten moge-
lijk. De overheid verbond daaraan de eis dat zij een geschikte opleiding hadden geno-
ten, wat de ontwikkeling van professionaliteit ten goede kwam. In de eerste periode 
was er ook een sterk geloof in de ‘verwetenschappelijking’ van het werk, mede inge-
geven door ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Daar stonden wetenschappers in 
de jaren 1930 aan de wieg van methoden als social group work en community orga-
nization, die na de Tweede Wereldoorlog in het kielzog van de Marshall-hulp naar 
Nederland werden verscheept. De universiteiten leverden een belangrijke bijdrage aan 
de verwetenschappelijking door de oprichting van de nieuwe studierichting ‘sociale 
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pedagogiek’. Ook psychologen en sociologen begaven zich op het terrein van de soci-
aal-culturele beroepen, zowel via de ontwikkeling van methoden als door een actieve 
bijdrage aan het overheidsbeleid. Een belangrijke stimulans ging uit van de oprichting 
van vaktijdschriften waarin niet alleen wetenschappers, maar ook beroepskrachten 
publiceerden. De ontwikkeling van professionaliteit kreeg verder een impuls door het 
ontstaan van een aparte beroepsopleiding ‘cultureel werk’, die in 1963 officiële erken-
ning verwierf van het ministerie van Onderwijs. Met hun nadruk op ‘vakscholing’ 
leverden de opleidingen ‘cultureel werk’ een aanzienlijke bijdrage aan de ‘modernise-
ring’ van de sociaal-culturele beroepen. 

Tegen het eind van deze eerste periode werden de contouren van een professie 
zichtbaar. Tot occupational control leidde dat niet. Er waren geen tekenen van beroeps-
organisatie. Zeggenschap over arbeidsdeling, arbeidsmarkt en opleidingen – door 
Freidson aangemerkt als criteria voor occupational control – bleven bijgevolg uit. De 
beroepsideologie was bovendien niet robuust genoeg om een eigen deskundigheidsge-
bied op te eisen. Pogingen daartoe, zoals de ‘grensgevechten’ met het maatschappelijk 
werk, waren slechts gedeeltelijk succesvol.

Na 1965 kreeg het optimisme over het vestigen van een professie geen vervolg. Het 
beeld over de periode 1965-1980 is wat dat betreft tegenstrijdig. Aan de ene kant zag 
in 1969 de Beroepsorganisatie Kultureel Werk (BKW) het licht. In 1972 nam de BKW 
het initiatief tot het opstellen van de ‘Beroepskode voor de kultureel werker’. Daarmee 
plaatsten de opstellers ervan zich in het verlengde van het ‘klassieke’ denken over pro-
fessionalisering174 – zoals ze ook zelf benadrukten. Tegelijkertijd weken ze daar juist 
van af doordat ze betoogden: 

‘(…) dat aan de professionalisering en de kode een zodanige inhoud wordt gege-
ven dat het beroep een open karakter behoudt zowel wat de toegangsweg als wat 
de verantwoordingsplicht betreft’ (Beroepskode 1972: 280, cursivering ms). 

De opstellers van de ‘Beroepskode’ waren wars van ‘verstarring’, ‘een exclusieve opstel-
ling’, ‘een afscherming’, ‘een bolwerk van pretenties’ (ibidem). Voor hen was de code 
niet alleen een ijkpunt voor de beroepskrachten, maar ook en vooral voor de deelne-
mers, die er het recht op ‘deskundige beroepsuitoefening’, ‘vertrouwelijkheid’ en ‘ver-
antwoording’ aan konden ontlenen. Ze keerden zich tegen het beeld van naar binnen 
gekeerde en op status en macht beluste beroepsorganisaties. In deze periode was er 
dus wel sprake van beroepsorganisatie, maar ook nu leidde dit niet tot occupational 
control. De beroepsorganisatie en hun sympathisanten waren wel voorstanders van 
verdere professionalisering, maar regulering en controle van de beroepsuitoefening 
achtten ze onwenselijk. 

174 Zie hoofdstuk 2 voor de beschrijving hiervan.
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Aan de andere kant stonden in deze periode de radicalen die verdere professionalise-
ring en verwetenschappelijking afwezen. Wetenschappelijke kennis was in hun ogen 
verdacht, vooral gericht op ‘beheersing’ en ‘aanpassing’. Professionalisering, zo meen-
den zij, droeg evenmin bij aan de nagestreefde maatschappelijke veranderingen. Deze 
kritiek drong ook door tot de universiteiten en de hbo-opleidingen. Democratisering 
en politisering van het universitaire bestel zou de andragologie – de opvolger van de 
sociale pedagogiek175 – in woelig vaarwater doen belanden. Veel studenten bekritiseer-
den de andragologie om zijn ‘aanpassings-ideologie’ die vooral de belangen van ‘het 
kapitaal’ zou dienen (Van Gent 1991). Dat het de andragologie niet lukte om theorie 
en praktijk dichter bij elkaar te brengen, had behalve met onenigheid met onvermo-
gen te maken. Sommigen hadden er moeite mee van de ‘theoretische hoogvlakten’ af 
te dalen, anderen daarentegen vonden het juist moeilijk om ‘practicisme’ en ‘theorie-
vijandigheid’ achter zich te laten. Ook op de opleidingen had de strijd tussen ‘radica-
len’ en ‘gematigden’ een verschuiving tot gevolg. De nadruk op ‘vakscholing’ maakte 
plaats voor heftige discussies over grondslagen en doeleinden van de sociaal-culturele 
beroepen.

Door de macht van professionals te ‘verabsoluteren’, dreef Achterhuis begin jaren 
1980 de zaak verder op de spits. Professionals boden daar nauwelijks weerwoord aan. 
Sommigen namen het ‘autonomievertoog’ van Achterhuis zelfs over. De daaropvol-
gende bezuinigingen leidden tot een crisisstemming. De decentralisatie van wel-
zijnswerk naar gemeenten, de voortgaande differentiatie van (sub)werksoorten en de 
ondergang van de andragologie hielpen ook niet bij de ontwikkeling van een herken-
bare professionele identiteit. Daarentegen waren de opleidingen vergeleken met de 
voorgaande periode weer een stabielere factor. Professionaliteit en beroepsmatig han-
delen kregen opnieuw een centralere plaats. Aanvankelijk gingen ze nog wel mee in 
het proces van verdergaande differentiatie van werksoorten, leidend tot een woud aan 
opleidingen en leerroutes. 

In de jaren 1990 kwam er een kentering in die beweging, resulterend in een con-
centratie van opleidingen voor de sociaal-culturele beroepen onder de noemer Cul-
turele en Maatschappelijke Vorming (CMV). Behalve de opleidingsprofilering kreeg 
ook de beroepsprofilering in de jaren 1990 gestalte. Op uitnodiging van de landelijke 
overheid sloegen organisaties van werkgevers, vakbonden en hogescholen de handen 
ineen. De beroepsprofielen voor sociaal-cultureel werker, opbouwwerker en vormings-
werker leidden tot een eerste afbakening en ordening van arbeidstaken. Dit vormde 
echter opnieuw geen aanleiding voor beroepsorganisaties om zeggenschap over de 
arbeidsdeling op te eisen, of occupational control te verkrijgen. Ook de gewenste ver-
sterking van de professionele identiteit bleef uit. De mede door de kritiek van Achter-
huis losgebarsten crisis zou in de sociaal-culturele beroepen nog lang doorwerken. 

175 Aan sommige universiteiten bleef binnen de studierichting ‘pedagogiek’ nog een aparte vakgroep ‘sociale 
pedagogiek’ bestaan. Ook de variant waarbij ‘sociale pedagogiek’ samen met ‘andragologie’ één studierichting 
vormde, kwam voor.
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Sociaal-culturele professionals waren niet geneigd om hun beroep met trots en verve 
uit te dragen. 

De instrumentalisering van het werk door de overheid in de jaren 2000 (zie hoofd-
stuk 6) tastte de discretionaire ruimte van sociaal-culturele professionals verder aan. 
Anderen bepaalden in toenemende mate de agenda bij het vaststellen van de aanpak 
van sociale problemen en het formuleren van culturele uitdagingen. Het gat dat door 
het opheffen van de andragologie in de jaren 1980 was ontstaan, werd mondjesmaat 
opgevuld door andere sociale wetenschappers, vooral uit de hoek van sociologen en 
pedagogen. Een substantiëlere rol speelden de hogescholen met het instellen van lec-
toraten, die zich toelegden op praktijkgericht onderzoek, vaak in samenwerking met 
betrokken professionals in de praktijk.

Balans
Wat leren de basiskenmerken van Freidson ons over de sociaal-culturele beroe-
pen? Vanuit de sociaal-culturele beroepen zijn in de loop van de tijd enkele pogin-
gen ondernomen tot de vorming van een beroepsorganisatie, maar geen enkele daar-
van hield lang stand. En voor zover die beroepsorganisatie aan de weg timmerde – 
zoals de Beroepsorganisatie Kultureel Werk rond 1970 – was ze niet geïnteresseerd in 
occupational control. Zo bezien hoeft het niet te bevreemden dat de sociaal-culturele 
beroepen slecht ‘scoren’ als het gaat om zeggenschap en controle over arbeidsdeling en 
arbeidsmarkt.

Voor het kenmerk ‘opleidingen’ geldt deels hetzelfde, ook hier bleef ‘zeggenschap 
en controle’ uit. Toch hadden de opleidingen voor de sociaal-culturele beroepen op 
verschillende momenten in de geschiedenis een belangrijke rol bij de ontwikkeling 
van professionaliteit (en vakmanschap). Het enkele feit van het bestaan van een spe-
cifieke opleiding voor het beroep – zo erkent ook Freidson – heeft onmiskenbaar een 
positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en status van de sociaal-culturele 
professies.

Wat betreft Freidson’s kenmerk de body of knowledge and skills is de opbrengst niet 
eenduidig. In de loop van de tijd ontstaat er een bonte verzameling van methodiekbe-
schrijvingen, onderzoeksverslagen, (praktijk)theorieën en een vijftiental proefschrif-
ten. Een poging om ordening aan te brengen in de veelheid aan kennis, ervaringen en 
handelingsrepertoires blijft echter achterwege. Inspanningen vanuit de ‘wetenschap 
der andragogie’ reiken niet heel ver. In feite kon men slechts wijzen op de planned 
change-theorie (Van Beugen 1968), maar deze was te vaag om er een herkenbare iden-
titeit aan te ontlenen (Van Gent 1998).

Wat voor de body of knowledge and skills geldt, gaat in zekere zin ook op voor de 
beroepsideologie. Er zijn wel flarden van dit kenmerk van Freidson zichtbaar – bijvoor-
beeld de ‘begeleide zelfontplooiing’ vanaf de jaren 1950 en ‘activering’ vanaf de jaren 
1980 – maar deze is onvoldoende sterk ontwikkeld om de sociaal-culturele beroepen 
helder te positioneren in de ‘ecologie van professies’. Bovendien hebben beroepsbeoe-
fenaren verschillende opvattingen over de beroepsideologie.

DE LOGICA VAN HET ACTIVEREN



236 | 

Het beeld van de sociaal-culturele beroepen dat oprijst uit de historische reconstructie 
voldoet niet aan het beeld van ‘ideaaltypisch professionalisme’ van ‘klassieke profes-
sies’ als arts en advocaat. In vergelijking daarmee beschikken sociaal-culturele profes-
sionals over minder status, minder ver ontwikkelde specialistische kennis, een gerin-
gere autonomie en een minder krachtige claim op een eigen deskundigheidsdomein. 

De mate van professionaliteit van de sociaal-culturele beroepen, in vergelijking 
met de ‘klassieke professies’, is aan de hand van de vijf basiskenmerken van Freidson 
vastgesteld. Om een preciezer beeld te krijgen van de inhoud en het specifieke van de 
sociaal-culturele beroepen omvat het instrumentarium tevens ‘vakmanschap’.
 

7.3 Vakmanschap

Hoe luidt de opbrengst van het vakmanschap? Vakmanschap laat zich onderschei-
den in drie soorten. Het agogisch vakmanschap betreft de wijze waarop sociaal-cul-
turele professionals de communicatie en interactie met deelnemers vormgeven. Het 
strategisch en organisatorisch vakmanschap gaat over de manier waarop sociaal-cultu-
rele professionals zich opstellen tegenover eisen en verwachtingen van werksetting en 
omgeving en de verschillende belangen, interesses en oriëntaties daarbinnen. Reflec-
tiviteit behelst dat sociaal-culturele professionals voortdurend hun eigen handelen in 
ogenschouw nemen en dat indien nodig bijstellen. In hoeverre plaatsen ze dat hande-
len in een bredere context, met inbegrip van de opvattingen, normen en waarden die 
daarin spelen? 

Voor sociaal-culturele professionals was de eerste periode na de Tweede Wereld-
oorlog vooral een zoektocht naar vakmanschap. Die voerde onder andere naar de Ver-
enigde Staten, waar de methoden social group work en community organization aan-
knopingspunten boden voor het agogisch vakmanschap. Beide werkwijzen benadruk-
ten het ‘proceskarakter’ van het werk en hadden oog voor de rollen van de beroeps-
kracht. De nadruk lag daarbij op het persoonlijk contact met de deelnemers en het 
smeden van een vertrouwensband. Behalve naar de Verenigde Staten voerde de zoek-
tocht naar Denemarken (Folkehøjskole), Duitsland (Bildung) en Frankrijk (Animation). 

Van ‘uitgekristalliseerde methodieken’ was nog geen sprake. Het repertoire van de 
beroepskrachten bleef beperkt. Het stond nauwelijks in verhouding tot de hoge ver-
wachtingen en de verheven doelstellingen die ze van buitenaf kregen opgedrongen. 
Werkwijzen – dat gold ook voor social group work en community organization – kwa-
men vooral via trial and error tot stand. De kunst voor de beroepskrachten was om 
organiserend en stimulerend op te treden, evenwel op zodanige wijze dat activiteiten 
niet ‘van bovenaf ’ gedirigeerd waren maar ‘spontaan’ te midden van de deelnemers 
ontstonden. 

Sociaal-culturele professionals waren in deze periode na de oorlog veelal werkzaam 
in ‘zuilgebonden’ organisaties, waarvan de teugels nog strak in handen lagen van de 
besturen. Strategisch vakmanschap werd op dat moment nog nauwelijks gevraagd. 
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Terwijl het organisatorisch vakmanschap zich beperkte tot de dagelijkse beslommerin-
gen op de werkvloer, zoals de openstelling en planning van de accommodaties en de 
samenwerking met vrijwilligers.

Alhoewel sociaal-culturele professionals in deze periode vooral als ‘uitvoerders’ te 
boek stonden, zijn er tal van voorbeelden waarbij ze reflectiviteit aan de dag legden. Zo 
deed ‘supervisie’ haar intrede en voerden beroepskrachten levendige discussies over 
hun werk in tijdschriften als Volksopvoeding en Clubhuis. 

Bij ‘professionaliteit’ is het ‘strijdkarakter’ van de periode 1965-1980 al aan bod 
gekomen. Of het nu ging om zelfontplooiing, participatie, democratisering of maat-
schappijverandering – opvallend zijn vooral de absolute termen waarmee het stel-
len en nastreven van de doelen gepaard ging. In combinatie met de anti-professio-
naliseringsstemming vormde dat geen gunstige conditie voor de ontwikkeling van 
vakmanschap. 

Desondanks stond het vakmanschap in deze periode niet stil. Zo raakten er veel 
nieuwe werkwijzen in zwang – bijvoorbeeld sociale actie, probleem-projectmethode en 
ervaringsleren – maar de opbrengst ervan in termen van vakmanschap was beperkt. 
Dat lag niet zozeer aan die werkwijzen an sich, getuige de beschikbare hoeveelheid 
theoretisch én praktisch bruikbaar materiaal. Over deze werkwijzen en over social 
group work en community organization verschenen in deze periode tal van publica-
ties (zie paragraaf 4.4). Het probleem was de strijd tussen ‘gematigden’ en ‘radicalen’, 
waardoor de werkwijzen onderwerp werden van ideologische discussies. Deze ston-
den in het teken van grondslagen, doelstellingen en structuren. Het vakmanschap 
raakte in die discussies op de achtergrond. Al blijkt dat sommige professionals – zowel 
de meer als minder radicale onder hen – in hun praktijk geduldig ‘methodisch’ bleven 
manoeuvreren.

Professionals kregen in deze periode gaandeweg een centralere rol in de organisa-
ties. Formeel berustte de zeggenschap nog bij de vrijwillige besturen. In de praktijk 
hadden de professionals echter de leiding, zowel over de dagelijkse gang van zaken 
als over de strategische besluiten. Bijgevolg kreeg het strategisch en organisatorisch 
vakmanschap vanaf dat moment een groter gewicht. Bij het strategisch vakmanschap 
vormde ‘partijdigheid’ het sleutelwoord. In situaties waarin verschillende belangen 
speelden, kozen professionals de kant van ‘de’ bewoners. Dat deze ‘politisering’ de ver-
houding met politici en bestuurders op de spits dreef, namen ze op de koop toe. 

Vergeleken met de voorgaande periode trad reflectiviteit minder op de voorgrond. 
Voor zover er in deze periode sprake was van reflectie, had deze eerder betrekking op 
grondslagen, doelen en structuren dan op de vakmatige aspecten. Wel waren vanuit 
de landelijke koepels zogenoemde ‘werkbegeleiders’ actief die professionals op locatie 
bijstonden en adviezen gaven over de inhoud en de organisatie van het werk (Van der 
Zant 2003).

In de periode 1980-2000 kreeg het agogisch vakmanschap weer een prominentere 
plaats. Dit kwam vooral tot uitdrukking in de toegenomen aandacht voor methodische 
aspecten van activering, dwars door de werksoorten van opbouwwerk, vormingswerk, 
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jongerenwerk en sociaal-cultureel werk heen. Vooral actief contacten aanknopen, de 
leefwereld van deelnemers serieus nemen en geduldig ‘werken aan zelfwerkzaamheid’ 
kregen bij het activeren veel gewicht. De notie van de ‘metodische terughoudendheid’ 
bleef een belangrijk habitueel kenmerk van het vakmanschap. Tevens kwam er een 
preciezer zicht op het ‘proces van activering’: de fasen die deelnemers daarbij doorlie-
pen; de blokkades, belemmeringen en taboes, zowel bij deelnemers als professionals; 
de dilemma’s waarmee betrokkenen zich mogelijk geconfronteerd zagen. De nadruk 
lag daarbij op de directe relatie met deelnemers en vrijwilligers; de rol van de omge-
ving had minder aandacht. 

Dat veranderde in de jaren 1990. Mede door het overheidsbeleid gericht op ‘ste-
delijke vernieuwing’ kwam er meer oog voor de omgeving en de rol van ‘derden’. Dit 
leidde tot een toename van het outreachend werken en het zoeken naar hulpbronnen 
in de omgeving van deelnemers. Ook groeide de noodzaak om met uiteenlopende 
partijen samen te werken. Als gevolg van deze ontwikkelingen lag er binnen het ago-
gisch vakmanschap naast het ‘communiceren’ met de deelnemers een groter accent op 
het ‘ontwerpen’ en ‘arrangeren’ van situaties die het activeren positief beïnvloedden. 
Een goed voorbeeld hiervan vormen de ‘buurtgesprekken’ en ‘activerende interviews’ 
bij ‘buurtgerichte sociale activering’ (zie hoofdstuk 5). Ze maakten deel uit van een 
‘gelaagde’ aanpak waarbij ‘individuele ontwikkeling van bewoners’, ‘economische en 
maatschappelijke participatie’ en ‘buurtontwikkeling’ elkaar moesten versterken. Het 
‘dialogische’ karakter van de gehanteerde werkwijze bleef een belangrijk uitgangs-
punt. De casus in hoofdstuk 5 over de ‘buurtgerichte sociale activering’ in Den Bosch 
laat zien met welke spanningen dat soms gepaard ging. Bijvoorbeeld wanneer het ver-
moeden bestond van criminele activiteiten van bewoners.

De sociaal-culturele beroepen reageerden dus op veranderingen in het overheids-
beleid, maar ook de omgekeerde beweging vond plaats. Halverwege de jaren 1990 
namen de Paarse kabinetten de term activering over. ‘Sociale activering’ vormde de 
vlag waaronder de re-integratie van werklozen op de arbeidsmarkt gestalte moest krij-
gen. Zowel de landelijke als de lokale overheid zette in op de ‘onbenutte kwaliteiten’ – 
nog zo’n term uit het welzijnswerk – van ‘langdurig bijstandsafhankelijken’ (Van Ber-
kel & Brand 1997). Sociaal-culturele professionals waren op het gebied van activering 
uitgegroeid tot een ‘avant-garde’, alhoewel ze dat niet claimden.

Het strategisch en organisatorisch vakmanschap trad in de jaren 1980 minder op de 
voorgrond. De crisis als gevolg van het ‘politiseringsechec’ van de jaren 1970 had ertoe 
geleid dat sociaal-culturele professionals zich in politiek en strategisch opzicht ‘neu-
traler’ opstelden. Bovendien zorgde de verzakelijking van de sector voor schaalver-
groting van organisaties. De komst van managers die daarvan het gevolg was, plaatste 
professionals strategisch gezien in een minder vooraanstaande positie. 

Zoals vermeld bij het agogisch vakmanschap, hadden organisaties en hun profes-
sionals in de jaren 1990 meer oog voor de omgeving waarin ze opereerden. Dat had 
consequenties voor het strategisch en organisatorisch vakmanschap. Door de groei-
ende samenwerking met andere disciplines en organisaties nam het belang ervan toe. 
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Sociaal-culturele professionals gingen ook minder als ‘eenzaten’ te werk. Hun han-
delen raakte meer verbonden met de missie en doelen van de instelling waarvoor ze 
werkzaam waren. Een keerzijde van die ontwikkeling was de druk op de discretionaire 
ruimte van professionals als gevolg van de prominentere rol die managers opeisten.

De toegenomen aandacht voor agogisch vakmanschap leidde niet tot een opwaarde-
ring van reflectiviteit. In de jaren 1980 was er bijvoorbeeld bij het activeren wel sprake 
van reflectie, in de zin van het ontwikkelen van een visie op het werk en de context 
waarin het plaatsvond. Tot expliciete aandacht voor reflectiviteit in het dagelijkse han-
delen van de sociaal-culturele professionals leidde het amper. De roep om meer aan-
dacht voor het leren van professionals en het ontwikkelen van een reflectieve houding 
kwam in de jaren 1990. In de praktijk bleef de aandacht voor reflectiviteit echter spaar-
zaam (Spierts et al. 2003; Kremer & Verplanke 2004).

In de jaren 2000 kwam activering – mede in het licht van de transformatie van 
de verzorgingsstaat in een ‘activerende verzorgingsstaat’ – in het centrum van de 
beleidsaandacht te staan. Dat had twee gevolgen. Ten eerste kregen naast sociaal-cul-
turele professionals steeds meer andere professionals in de publieke dienstverlening 
een ‘activeringsopdracht’ mee. Ten tweede raakten praktijken van activering waarbij 
sociaal-culturele professionals betrokken waren in toenemende mate verweven met 
het beleid van de overheid. De neoliberale oriëntatie in dat beleid leidde onder andere 
tot een sterkere individuele gerichtheid, getuige bijvoorbeeld de groeiende populari-
teit van ‘talentontwikkeling’. Het ging gepaard met een centralere plaats in het ago-
gisch vakmanschap voor ‘zelf-begrippen’ als ‘zelfsturing’, ‘zelfregie’, ‘zelfverantwoor-
delijkheid’ (of ‘eigen verantwoordelijkheid’). Dat was te zien in het werken met zowel 
‘kwetsbare burgers’ als ‘weerbare burgers’. Bij ‘kwetsbare burgers’ stond het agogisch 
vakmanschap sterk in het teken van coaching en empowerment. Bij ‘weerbare burgers’ 
draaide het om ‘individueel maatwerk’, bijvoorbeeld bij het scouten en activeren van 
‘competente burgers’ voor projecten als buurtbemiddeling en sociale mentoraten.

Binnen het strategisch en organisatorisch vakmanschap kende het ‘politieke han-
delen’ van de professional in deze laatste periode een voornamere rol. In het kielzog 
van het populisme kregen allerlei ‘alledaagse’ kwesties die voordien nauwelijks de 
aandacht van de politiek trokken, plotseling een scherpe politieke lading. Dat ver-
taalde zich ook in het overheidsbeleid, bijvoorbeeld de stringentere wetgeving op het 
gebied van inburgering. De ‘politisering’ en de zich ‘dwingender’ opstellende over-
heid noopten sociaal-culturele professionals om politiek en strategisch te handelen, 
op straffe van marginalisering van hun betekenis en positie. Zo is in hoofdstuk 6 bij-
voorbeeld beschreven hoe de overheid jongerenwerkers aansprak om mede het voor-
touw te nemen in het bestrijden van radicalisering. De reacties van deze beroeps-
krachten daarop varieerden. Sommigen probeerden de definities van radicalisering 
zodanig op te rekken dat ze er veel van hun activiteiten in kwijt konden. Anderen ver-
zetten zich of negeerden de oproep. In meer algemene zin toonden sociaal-culturele 
professionals zich ‘onthand’ in hun houding tegenover de politiek. Bovendien meng-
den ze zich nauwelijks in het publieke debat over netelige kwesties. De crisis van het 
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‘politiseringsechec’ en het ‘Achterhuis-debat’ leken ze nog steeds niet te boven.
Een andere ontwikkeling in deze periode betrof de toegenomen marktwerking. 

Zowel de aanbesteding door de overheid als de noodzaak om ook buiten de over-
heid om naar financiering te zoeken, leidde tot de opkomst van het ondernemerschap. 
Sommige sociaal-culturele professionals vestigden zich als vrijgevestigd sociaal of cul-
tureel ondernemer. Ook binnen publieke organisaties groeide de belangstelling voor 
ondernemerschap. Deze ontwikkeling gaf meer urgentie aan de profilering van het 
strategisch en organisatorisch vakmanschap.

Voor de jaren 2000 kwam in hoofdstuk 6 meerdere keren de noodzaak van onder-
zoek door professionals voor het voetlicht, bijvoorbeeld bij community arts en de casus 
over het Haagse opbouwwerk. Dit duidt op het belang van reflectiviteit bij de opstel-
ling en het handelen van sociaal-culturele professionals. In het geval van jongeren-
werk en opbouwwerk luidt de vaststelling dat sociaal-culturele professionals daarin 
geregeld tekortschoten.

Balans
In vergelijking met professionaliteit is de opbrengst van vakmanschap positiever. Er is 
veel ontwikkeld op het gebied van vakmatig handelen. De geldt in het bijzonder voor 
het agogisch vakmanschap. Het strategisch en organisatorisch vakmanschap en reflec-
tiviteit blijven daarbij achter. Ook de samenhang tussen de verschillende soorten vak-
manschap is minder sterk ontwikkeld. 

De ontwikkeling van het agogisch vakmanschap laat soms ‘creatieve’ antwoorden 
zien op vakmatige problemen die zich in de loop van de tijd voordoen. Bijvoorbeeld op 
‘aansluitingsproblemen’ die telkens weer de kop opsteken. Aansluiting zoeken en vin-
den bij ‘kwetsbaren’, bij ‘moeilijke jeugd’, blijkt een worsteling. Vaak gaat dit niet goed, 
maar er zijn steeds weer professionals – niet zelden de ‘archetypes’ onder hen, zoals 
blijkt uit de casussen in hoofdstuk 4 – die met verrassende oplossingen komen. Deze 
kunnen variëren van huiskamer- en portiekgesprekken tot het inschakelen van ‘inter-
mediairs’ of het introduceren van spelvormen waarmee de kennismaking soepeler 
verloopt. In de jaren 1990 en 2000 wordt het ‘vraaggericht werken’ – ingegeven door 
het new public management – de heersende ideologie in de publieke dienstverlening. 
Voor veel sociaal-culturele professionals is vraaggericht werken al langer een ‘tweede 
natuur’. Uitingen van agogisch vakmanschap vormen ook de uiteenlopende ‘arrange-
menten’ die werkers ontwerpen om tegemoet te komen aan behoeften van burgers of 
om maatschappelijke noden het hoofd te bieden. Het betreft een breed scala: werk-
lozenprojecten, zomerkampen, poppodia, taallessen voor ‘gastarbeiders’, speel-o-the-
ken, community art, enzovoort. 

Of het agogisch vakmanschap kan gedijen, hangt mede af van de omgeving. Om die 
rol goed in te schatten en eventueel te beïnvloeden, is zowel strategisch en organisato-
risch vakmanschap als reflectiviteit vereist. Het strategisch en organisatorisch vakman-
schap kwam vooral vanaf de jaren 1990 langzaam tot ontwikkeling. In de eerste peri-
ode na de Tweede Wereldoorlog lag er nog weinig nadruk op. In de jaren 1960 en 1970 
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nam de aandacht toe, maar stond het vooral in het teken van de sterk gepolitiseerde 
verhoudingen. In hoofdstuk 4 is gesproken over ‘dubbele politisering’ om aan te geven 
dat zowel de overheid als de sociaal-culturele beroepen daarvan in de greep waren. 
In de jaren 2000 gaf de opkomst van het ondernemerschap een impuls aan het strate-
gisch vakmanschap. ‘Ondernemend handelen’ kreeg een belangrijke plaats toebedeeld 
in het opleidingsprofiel CMV. Toch groeide de ontwikkeling van strategisch en organi-
satorisch vakmanschap in de loop van de tijd uit tot achilleshiel van de sociaal-cultu-
rele beroepen. Het benodigde vakmanschap om maatschappelijke steun en legitimiteit 
voor het professionele optreden te verwerven, bleef zwak ontwikkeld.

De maatschappelijke problemen waarmee sociaal-culturele professionals te maken 
krijgen, vragen een doordachte en doorwrochte aanpak. De vereiste reflectiviteit is 
minder sterk ontwikkeld. De nieuwe arrangementen genoemd bij het agogisch vak-
manschap zouden er zonder reflectie niet zijn gekomen. Reflectiviteit geeft echter in 
alle historische perioden lacunes te zien. Dat geldt voor het afstand nemen van de 
dagelijkse praktijk, voor het analyseren van de omgeving en de eigen positie daarin, 
en evenzeer voor het bijhouden van vakliteratuur. Dat laatste doen sociaal-culturele 
professionals slecht (Fabri 2007). Door de verschillende perioden heen valt op dat ze 
amper een ‘studieuze’ of ‘onderzoekende’ houding aannemen. Bij het stellen van diag-
noses en het ontwerpen van situaties doen ze nauwelijks een beroep op wetenschappe-
lijke kennis en theorieën.

7.4 Ambachtelijkheid 

Bij de omschrijving van professionaliteit en vakmanschap blijft een belangrijke 
dimensie van het handelen van sociaal-culturele professionals onaangeraakt. Het 
betreft de onuitgesproken en ongrijpbare kant van het professionele handelen. In Sen-
nett’s woorden: ‘de duizend kleine alledaagse bewegingen die bij elkaar opgeteld een 
ambacht vormen’ (Sennett 2008: 77). Om die reden lijkt naast ‘professionaliteit’ en 
‘vakmanschap’ de introductie van een derde term dienstig: ‘ambachtelijkheid’.176 Deze 
derde dimensie completeert het beeld van de sociaal-culturele beroepen.

Bij zijn analyse van het ‘maatschappelijk werk als ambacht’ legt Van der Laan 
(2006) de nadruk op het subjectieve en persoonsgebonden karakter ervan. Hij onder-
scheidt drie nauw met elkaar verweven ‘hoofdkenmerken’ van ambachtelijkheid: ‘beli-
chaming’, ‘inbedding’ en ‘ervaring’. Bij de beschrijving van ambachtelijkheid van de 

176 In deze studie is de term ‘ambachtelijkheid’ tot nu toe slechts sporadisch gebruikt, meestal als synoniem van 
vakmanschap (zie ook hoofdstuk 1, noot 6). Bij vakmanschap (en dus soms ook bij ambachtelijkheid) werd 
vooral bedoeld het volgen van bepaalde ‘normen’, ‘standaarden’ en ‘regels’ die voor vakgenoten maatgevend zijn 
voor een adequate uitoefening. Soms dook daarbij terloops een ‘persoonlijke’ of ‘subjectieve’ dimensie op, maar 
deze heb ik niet systematisch uitgewerkt. Vanaf hier wordt de term ‘ambachtelijkheid’ gebruikt voor deze ‘per-
soonlijke’ of ‘subjectieve’ dimensie.
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sociaal-culturele beroepen neem ik zijn indeling over en voeg ik een vierde hoofdken-
merk toe: ‘improvisatie en experiment’.

Belichaming
‘Vaste methodieken’ boden sociaal-culturele professionals een zeker – alhoewel 
betrekkelijk – houvast. Jeugdwerkers bijvoorbeeld hadden vlak na de Tweede Wereld-
oorlog veel aan de methodiek van het groepswerk, maar bovenal kwam het aan op een 
‘geoefende, vaardige hand’. Bij ‘vakmanschap’ is naar voren gekomen dat ze ondanks 
hun nadrukkelijke ingrijpen het ‘spontane’ karakter van activiteiten probeerden te 
behouden. Dit vroeg van jeugdwerkers dat ze een ‘neus’ hadden voor de situatie en ‘ter 
plekke’ wisten hoe te handelen. Deze situationele bepaaldheid van het handelen dook 
in deel II veelvuldig op. 

In hoofdstuk 3 stipte ik aan de hand van Jo Boer de ‘merkwaardig actief-passieve 
rol’ van de opbouwwerker aan. Dit vergde volgens haar een beroepshouding die niet 
gemakkelijk valt aan te leren. Het vereiste onder andere ‘vingertoppengevoel’. Ook 
anderen benadrukten het ‘zoeken en tasten’ als onverbrekelijk onderdeel van het han-
delen van sociaal-culturele professionals. Zo wees Vester er op (zie hoofdstuk 4) dat 
sociaal-cultureel werkers moeten ‘aanvoelen’ wanneer zij actief moeten ingrijpen en 
wanneer ze de deelnemers ruimte en kansen moeten laten. In hoofdstuk 6 was er gere-
geld sprake van ‘subtiliteit’ – bijvoorbeeld ‘subtiel spel’, ‘subtiele regie’, ‘subtiele condi-
tionering’ – in het handelen van professionals en de ‘fijnzinnige handgrepen’ die daar-
voor nodig zijn.

‘Fijnzinnige handgrepen’, ‘een geoefende, vaardige hand’, ‘vingertoppengevoel’, 
‘een neus voor de situatie’ – uiteenlopende aanwijzingen voor de lichamelijke en zin-
tuiglijke dimensie van het handelen van sociaal-culturele professionals. ‘Belichaming’ 
is bij Van der Laan letterlijk het ‘in de vingers hebben’ van het vak of ambacht. Een 
ambachtsman ‘kijkt’ en ‘denkt’ met zijn vingers (Van der Laan 2006: 43).177 In die zin 
ben je bij ambachtelijkheid je eigen ‘instrument’ en als je dat ‘instrument’ telkens niet 
mag gebruiken, raak je uiteindelijk van je werk vervreemd (Baart 2008: 96). 

Ook Sennett benadrukt dit lichamelijke of zintuiglijke aspect, bijvoorbeeld in de 
verbinding van hoofd en hand, die door langdurige oefening tot stand komt. ‘Greep op 
iets krijgen’, ‘iets onder handen nemen’, of ‘iets goed in de hand hebben’, zijn volgens 
Sennett uitdrukkingen die de evolutionaire dialoog tussen hand en hersenen weer-
spiegelen. Om ‘iets vast te pakken’, moet je er in fysieke zin eerst naar reiken. Pre-
hension is de technische benaming voor de grijpreflex, waarbij het lichaam al voor-
afgaand aan de prikkeling van de zintuigen in actie komt (Sennett 2008: 176). Dit 
vergt veel oefening. Sennett wijst op de algemeen geaccepteerde norm van tiendui-
zend uur die ervoor nodig is om tot een geoefend ambachtsman uit te groeien. Door 
het eindeloos herhalen van bepaalde handelingen slijpt de techniek in. Dat is ook een 

177 In hoofdstuk 3 komt dit beeld ook naar voren bij De Lange die De Rougemont citeert: ‘denken met de handen’.
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oefening in geduld, zoals Van Tienen en Zwanikken bijvoorbeeld voor het opbouw-
werk benadrukten:

‘Opbouwwerk is geduldwerk. Het tasten naar de mogelijkheden van het cliënt-
systeem en het versterken van die mogelijkheden vergen veel tijd. Het tonen van 
nieuwe perspectieven en het laten ontdekken van hulpbronnen, vraagt een zeer 
behoedzaam voortschrijden’ (Van Tienen & Zwanikken 1969: 73; cursivering ms).

‘Ingebed zijn’
In hoofdstuk 3 is te lezen dat beroepskrachten in de eerste periode na de Tweede 
Wereldoorlog de morele bezorgdheid van de intellectuele elite over de bevolking 
deelden, maar dat ze meer begrip toonden. Ze hadden oog voor de omstandigheden 
waarin sommige groepen opgroeiden. Van daaruit bleven ze zoeken naar aankno-
pingspunten. Ze zagen net als de intellectuele elite een gebrek aan ‘gebondenheid’ bij 
delen van de bevolking, maar wisten uit ervaring dat het geen zin had om die op te 
dringen. In plaats daarvan zochten ze voortdurend naar afstemming en investeerden 
ze in het ontwikkelen van een vertrouwensband. Van der Laan spreekt in dat verband 
over ‘inbedding’. Daaronder verstaat hij dat de professional on line is met het ‘object’ 
van interventie (Van der Laan 2006: 57). De professional laat zich ‘diepgaand’ in met 
de deelnemer en zijn of haar situatie en handelt vanuit wat hij of zij daarbinnen ziet 
en leert. Baart spreekt in zijn ‘presentietheorie’ over exposure: het bloot stellen aan de 
omgeving (Baart 2001). 

In hoofdstuk 4 komt dit ‘ingebed zijn’ – ik kies hier voor de actievere werkwoords-
vorm – naar voren in de werkwijze van Piet Willems. Deze kenmerkte zich door een 
radicale oriëntatie op de ‘leefwereld’ van de bewoners. Hij stond ‘achter de mensen 
met hun zorgen en nood’ (Willems 2001: 29). Voor Willems betekende dat ook ‘een 
duik in onbekende werelden’:

‘Luister daarom naar de belevingen van mensen en wees geïnteresseerd in 
nieuwe ontmoetingen. Door een open opstelling komen mensen naar je toe en 
nemen zij geen blad voor de mond. Vertrouwen scheppen, dat is een actieve 
zaak. Het vereist van de werker dat hij betrouwbaar is, toegankelijk, interesse 
toont en goed kan luisteren’ (Willems 2001: 48).

De andere kant van de medaille was dat Willems er bij tijd en wijle zo ‘kort op’ zat dat 
verschillen tussen bewoners onderling en tussen de positie van bewoners en zijn eigen 
positie als opbouwwerker hem ‘ontglipten’. 

Bij de werkwijze van het activeren in de jaren 1980 kwam ‘ingebed zijn’ bijvoor-
beeld tot uitdrukking in de ‘gevoeligheid’ die professionals aan de dag legden voor de 
‘behoeften’, ‘motieven’ en ‘vragen’ van de deelnemers. Niet om deze ‘1-op-1’ te vertalen 
in een aanbod, maar om samen met de deelnemers een aanbod te ontwikkelen. Een 
voorwaarde daartoe was dat de sociaal-culturele professionals beschikten over: 

DE LOGICA VAN HET ACTIVEREN



244 | 

‘kennis van de cultuur, van het taalgebruik en van de levensstijl van deze men-
sen. Deze kennis moet meer zijn dan weten; zij dient betrokkenheid en waarde-
ring voor de eigenheid ervan in te sluiten. Vanuit deze kennis kan aansluiting 
gevonden worden bij de mensen, waarna in dialoog van onderop een passend 
aanbod kan worden ontwikkeld’ (Biemans & De Lodder 1987: 47).

Sommige professionals hadden deze houding tot een ‘tweede natuur’ ontwikkeld. Een 
sociaal-cultureel werkster die in het ‘recreatiewerk’ met kinderen werkte, verwoordde 
het als volgt:  

‘Sommige trends “zie” ik, andere kom ik op het spoor door te kijken wat ze voor 
kleding aan hebben of wat ze op hun fiets hebben zitten; door te luisteren: ik 
hoor ze praten en kletsen. Soms is een gesprek met de kinderen wel mogelijk 
over wat ze bezig houdt, vooral in kleine groepjes gaat dat wel. Maar ook kijken 
naar wat populair is, kijken naar tekenfilms bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk ook 
universele trends. Bijvoorbeeld sprookjes. En steeds proberen zaken zo origineel 
mogelijk in te vullen. Ik probeer ook overal dingen op te pikken, ik denk dan: 
“even onthouden!” Eigenlijk doe ik dat nog te weinig, bijvoorbeeld naar tele-
kids kijken. Ook wat je zelf vroeger leuk vond komt vaak terug. Je moet er wel 
oog voor hebben, je moet je kunnen verplaatsen in de belevingswereld van de 
kinderen. Dat is wel het allerbelangrijkste, als je dat niet meer kunt…’ (Spierts 
2000a: 56-57). 

Nieuwsgierigheid is een belangrijke motor voor ambachtelijkheid. Sennett typeert 
nieuwsgierigheid als een vorm van ‘materieel bewustzijn’. Daaronder verstaat hij een 
bewuste omgang met ‘materiaal’. Het streven van de ambachtsman om kwalitatief 
goed werk af te leveren, staat of valt met nieuwsgierigheid naar het ‘materiaal’ (Sennett 
2008: 140). Dat geldt ook voor sociaal-culturele professionals voor wie het ‘materiaal’ 
hoofdzakelijk bestaat uit de mensen met wie ze werken. 

Ervaring
Ambachtelijkheid hangt nauw samen met ervaringskennis: in de loop van het beroeps-
leven verzamelde persoonlijke kennis, deels verkregen uit de evaluatie van een groot 
aantal casussen – de tienduizend-uur-norm indachtig. Ervaringskennis speelt een 
grote rol in de dagelijkse praktijk van de sociaal-culturele beroepen. In ervaring of 
ervaringskennis komen belichaming en ‘ingebed zijn’ bij elkaar. Van der Laan gaat 
bij ervaring in op de manier waarop professionals ‘intuïtie’ en ‘metaforen’ benutten: 
‘Ervaringskennis wordt doorgaans opgebouwd door gebruik van intuïtie, veelal uitge-
drukt in metaforen’ (Van der Laan 2006: 69).

Bij ‘intuïtie’ haalt Van der Laan de psycholoog A.D. de Groot aan, die intuïtie 
beschouwde als ‘het geheime wapen’ van professionals. De Groot deed onderzoek naar 
schakers: Hoe kijken ze? Hoe zien ze patronen? Hoe ontwikkelen ze een gevoel voor 
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richting bij het bepalen van hun strategie? De mentale activiteiten die ze daartoe ver-
richten, zoals ‘plannen’ en ‘taxeren’, beschouwde De Groot als intuïtie:

‘(…) bij twijfel over een keuze (…) tot een beslissing komen door er ad hoc alge-
mene, holistische overwegingen die stammen uit de eigen ervaring bij te halen 
en deze om te zetten in een betrekkelijk vaag vermoeden (“gevoel”) over wat het 
beste is’ (geciteerd in Van der Laan 2006: 71).

Baart (2008: 91) maakt bij intuïtie nog een onderscheid tussen De Groot’s idee van 
‘intuïtie als vaag vermoeden’, dat gestaag zijn weg zoekt, en ‘intuïtie als heldere inval’, 
die doorgaans plotseling komt en kort is. Beide betekenissen van intuïtie spelen een 
rol in het handelen van professionals.

Bij de historische reconstructie in deel II komt het begrip ‘intuïtie’ amper voor. 
De opmerking van Van Tienen en Zwanikken over het belang van de ‘combinatie 
van logisch denken en intuïtie’ – ‘omdat men zowel met verstandelijke als emotio-
nele krachten en processen van doen krijgt’ – vormt een van de weinige uitzonderin-
gen (zie hoofdstuk 4). Wat kan hiervan de reden zijn? Mogelijk worden sociaal-cul-
turele professionals niet graag als intuïtief handelende personen beschouwd. Intuï-
tie wordt nogal eens verbonden met ‘puur persoonlijk’ of ‘puur op gevoel’ en daar-
mee met ‘onprofessioneel’ en ‘onwetenschappelijk’. Intuïtie geldt in die optiek als een 
niet te operationaliseren construct en dus als een probleem (Van der Laan 2006). Zo 
beschikken professionals volgens Verhagen over waardevolle tacit knowledge, maar 
blijven hun vaardigheden om deze te expliciteren achter.

‘Beslissingen blijven daardoor soms nog te veel hangen op het niveau van de 
eigen intuïtie en eigen ervaring. En dat houdt het risico in dat er een sfeer ont-
staat van goede bedoelingen, maar weinig resultaten’ (Verhagen 2008: 21).

Intuïtief georiënteerde professionals vormen echter niet per definitie een probleem. 
Hun intuïtie is meer dan louter gevoel. Sociaal-culturele professionals moeten voort-
durend inschattingen maken en vanwege praktische aangelegenheden, bijvoorbeeld 
tijdnood, is onderbouwing door theorie of onderzoek niet altijd mogelijk (Van der 
Laan 2006). In intuïtie komt het gaandeweg opgebouwde vermogen tot uitdrukking 
om patronen in het materiaal en de situatie te zien en vooral te herkennen. 

Sociaal-culturele professionals hanteren vaak metaforen om hun onder andere 
door gebruik van intuïtie opgebouwde ervaringskennis mee uit te drukken. Beeld-
spraak speelt een rol in de directe communicatie met vrijwilligers en deelnemers, of 
doet dienst om het werk in algemene zin te typeren. Sennett spreekt over ‘metaforen 
die vooruit rollen en opzij’, waardoor er andere betekenissen kunnen ontstaan. Meta-
foren kunnen op een efficiënte manier veel informatie en betekenis genereren. Ze laten 
je bewust en intens nadenken over processen (Sennett 2008: 217). 
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In de historische reconstructie komt beeldspraak op verschillende momenten en in 
verschillende hoedanigheden voor. Door de nadruk te leggen op het ‘samen leven’ 
in internaatsverband, golden de volkshogescholen in de eerste periode na de Tweede 
Wereldoorlog letterlijk als ‘scholen voor het leven’ (Stapel 1958/1999: 98). De deelne-
mers konden er ‘voedsel’ vinden voor hun geestelijke ontplooiing, ze konden zich er 
‘opladen’ en ‘bij de tijd komen’, getuige: ‘het horloge wordt niet alleen gelijk gezet, 
maar ook opgewonden’ (ibidem: 96). In het jeugdwerk zagen we de ‘klimroos’ als 
religieuze metafoor voor ‘het hogere’, terwijl ze in clubhuis De Mussen de leiding – 
bestaande uit jongeren die voortkwamen uit de eigen clubhuisjeugd – schoolden in 
‘De IJsbrekergroep’, ‘want een ijsbreker moet de vaart open houden voor de zwak-
keren’ (geciteerd in Nijenhuis 1987: 300). In het vormingswerk van de jaren 1960 en 
1970 was de ‘tankstation-metafoor’ populair om de noodzaak van permanente edu-
catie te verdedigen. De moderne burger kon niet langer volstaan met het ‘voltanken 
van kennis’ gedurende zijn jeugd, maar zou voortdurend moeten bijtanken gezien de 
steeds ingewikkelder wordende samenleving (De Haan & Duyvendak 2002: 123). In 
het opbouwwerk werden ‘ladders’, ‘steigers’, ‘woning-, weg- en waterbouw’ ingezet ter 
aanduiding van het mogelijk maken van maatschappelijke stijging. Zo was Piet Wil-
lems bijvoorbeeld doende:
 

‘(…) steigers te bouwen rond het souterrain van de samenleving om die kelders 
bewoonbaar en opener te maken, met reële stijgingskansen voor de mensen. Dat 
doen we met de mensen zelf. In die zin doe ik ook opbouwwerk: graaf kana-
len, leg verbindingen en wil beklijvende oplossingen voor allen die in hetzelfde 
schuitje zitten’ (Willems 2001: 36).

Het gebruik van metaforen kent ook risico’s. Ze kunnen de vorm aannemen van een 
zichzelf waarmakende voorspelling (Van der Laan 2006: 75). Ze kunnen ook uit-
groeien tot clichés en daardoor betekenissen juist eerder vastzetten of verkeerde ver-
wachtingen creëren. In de jaren 1980 gold activering bijvoorbeeld nog als een ‘reis’ of 
een ‘avontuur’, waarbij de eindbestemming niet vastlag en de professional als ‘reisgids’ 
optrad. In de jaren 1990 kwam daar in het kader van de arbeidstoeleiding de ‘stroom-
metafoor’ voor in de plaats. 

‘Cliënten zijn voortdurend onderweg: van voortraject via vervolgtraject naar 
eindtraject. De beweging is altijd vooruit en het ultieme doel een reguliere baan. 
Er zijn doorstroomplannen, doorstroommodellen, doorstroominstrumenten en 
sinds kort is er de instroom/doorstroombaan (I/D-baan). Deze doorstroomtaal 
verhult dat in die talloze projecten terugval, stagnatie, stilstand en stroomom-
kering aan de orde van de dag zijn. Veel activeringsprogramma’s zijn dan ook 
belast met onrealistische verwachtingen over uitstroom’ (Engbersen 2001: 115). 
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De ‘stroommetafoor’ was niet adequaat voor situaties waarin ‘interactie’ en ‘dialoog’ 
de boventoon voerden. De metafoor waarbij de jongerenwerker als ‘slijpsteen’ kon die-
nen voor jongeren (zie hoofdstuk 5) was meer op z’n plaats. Metaforen als ‘spring-
plank’ en ‘trampoline’ waren in deze periode populair om het bevorderen van de 
‘maatschappelijke stijging’ van deelnemers mee te verwoorden. In vergelijking met de 
‘woning-, weg- en waterbouwmetaforen’ uit de jaren 1970 benadrukten ze vooral het 
‘tijdelijke karakter’ van de geboden hulp. Deelnemers kregen een ‘zetje in de rug’, om 
vervolgens ‘op eigen kracht’ verder te kunnen. Populaire aanduidingen in de jaren 
1990 waren verder ‘bruggenbouwer’ en ‘evenwichtskunstenaar’. Deze metaforen rie-
pen sociaal-culturele professionals op actief te bemiddelen tussen verschillende aan-
spraken en belangen van partijen die betrokken waren bij activiteiten en projecten. 

Dat beeldspraak ook aanstekelijk kan werken, kwam naar voren bij de Deven-
ter wijkaanpak in hoofdstuk 5. Daar ‘verpakten’ ze hun campagnes in metaforen 
als ‘Windkracht Elluf ’ en ‘Het Zebra-offensief ’. Deze werkwijze heeft veel navolging 
gekregen. In de huidige tijd knoopt bijvoorbeeld de Zwolse opbouwwerker Koenen 
aan bij de Deventer aanpak.

‘Als ik ergens begin, kies ik altijd een metafoor. Dat doe ik om het leuk te hou-
den, om het niet te zwaar te maken. Met zo’n beeld probeer ik de identiteit te 
raken van waar het bewoners om gaat. Zo probeer ik inspiratie bij bewoners los 
te maken. Dan krijgen ze misschien zin om er aan mee te doen’ (Zuithof 2012: 
12).

De overeenkomst in de werkwijze van Koenen en de Deventer werkwijze schuilt onder 
andere in het zich verdiepen in de geschiedenis van de betreffende gemeenschap 
(ibidem). 

In de jaren 2000 won de ‘regiemetafoor’ enorm aan populariteit. Opvallend is het 
gebruik ervan bij zowel het beleid (‘de gemeente als regisseur’), de professionals (‘sub-
tiele regie’) als de deelnemers (‘zelfregie’). Deze beeldspraak heeft iets ‘dubbels’. Ener-
zijds wordt er gesuggereerd dat betrokkenen de touwtjes stevig in handen hebben. 
Anderzijds laat hij ook de optie open van ‘vage regie’. Dat laatste verklaart mogelijker-
wijs de populariteit ervan bij gemeenten. Voor sociaal-culturele professionals lijkt de 
metafoor ook te duiden op een combinatie van ‘sturen’ en ‘afstand houden’, getuige de 
combinatie met het adjectief ‘subtiel’.

Improvisatie en experiment
Situatie en context zijn erg bepalend voor het handelen van sociaal-culturele profes-
sionals. Ze beschikken slechts over geringe diagnostische mogelijkheden bij het vast-
stellen welke enscenering bij welke groep of situatie past. Dat doet een groot beroep 
op hun vermogen te improviseren en te experimenteren. Resultaten komen vaak tot 
stand via eenvoudige experimenten en door reflecties op de resultaten en reacties 
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(Giesecke 1990: 86). Behalve een beperking, kan dat een stimulans zijn: het kan de 
‘lust’ tot improviseren en experimenteren zowel bevorderen als rechtvaardigen. In die 
zin vormt ‘durven improviseren en experimenteren’ een belangrijk kenmerk van de 
ambachtelijkheid van sociaal-culturele professionals.

De roep om ‘vaste methodieken’ was een wezenlijk onderdeel van het professiona-
liseringsproces in de eerste periode na de Tweede Wereldoorlog. Dat betekende niet 
zozeer dat men op zoek was naar ‘kant-en-klare methodieken’. Zo streefde men er 
bijvoorbeeld niet naar om het social group work vanuit de Verenigde Staten ‘1-op-1’ 
naar Nederland te vertalen. Van Stegeren (1967: 21) zag zelfs mogelijkheden om door 
een genuanceerdere benadering van het groepswerk de achterstand ten opzichte van 
de Verenigde Staten om te zetten in een voorsprong. Die nuancering zocht ze onder 
andere in de integratie van individuele motivatie, groepsdoel en instellingsdoel (ibi-
dem: 112). Ook Boer hield bij het ‘vertalen’ van het Amerikaanse community organi-
zation naar Nederland rekening met de situatie hier te lande.178 

Voor het bewerken van methodieken en het aanpassen ervan ten behoeve van het 
gebruik in een specifieke situatie of context, gebruikt Sennett de term ‘prikkelend 
gereedschap’. We leren ‘gereedschap’ beter te gebruiken wanneer het ons voor pro-
blemen stelt. Door ermee te improviseren, door het op een andere manier te gebrui-
ken, door risico’s te nemen, leren we iets van de onvolmaaktheid ervan (Sennett 2008: 
219). Vaak begrijpen we dingen pas als we ze repareren: zij die creëren én repareren 
beschikken over de kennis die hen in staat stelt verder te kijken dan de elementen van 
een techniek, naar het overkoepelende doel en de samenhang ervan (ibidem: 225). Op 
die manier kan ambachtelijkheid zich ontwikkelen. 

In de historische reconstructie bleek dat beroepskrachten bij het gebruik van 
methodieken in de praktijk naar praktische oplossingen zochten. Ook was er geregeld 
sprake van ‘experimenten’, zoals de jeugdwerkers die midden jaren 1960 jongeren-
zelfbestuur uitprobeerden en de experimenten met kunstzinnige werkvormen in het 
vormings- en ontwikkelingswerk en op de opleidingen. De jaren 1960 en 1970 gaven 
verschillende nieuwe werkwijzen en methodieken te zien. Bij een vorm als ‘sociale 
actie’ was sprake van een bredere beweging, maar daarbinnen bestond een variëteit 
aan werkwijzen en methodieken. Daarbij past wel de kanttekening dat experimen-
ten in die periode nog wel eens onderwerp waren van polarisatie, niet zelden gepaard 
gaand met oorlogstermen en dogmatische trekjes (Tonkens 1999). Het duidt evenwel 
op een levendige praktijk van experimenteren en zoeken naar oplossingen voor lokale 
problemen en praktijken. Van Tienen en Zwanikken’s Opbouwwerk als een sociaal-
agogische methode was ook een poging om in de voetsporen van Boer (zie hoofdstuk 
3) het Amerikaanse community organization te ‘bewerken’ en geschikt te maken voor 
de Nederlandse situatie.

178 De ondertitel van haar Maatschappelijk opbouwwerk luidde: Verkenningen op het gebied van ‘Community 
Organization’ in Nederlandse verhoudingen.
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In de loop van de tijd kwamen er steeds meer methodieken beschikbaar. Die ontston-
den vaak tot stand langs de ‘klassieke’ weg van innovatie; door toepassing van het 
zogenoemde RDD-model: Research, Development, Diffusion. In Nederland paste het 
NIZW dit in de jaren 1990 toe bij de ontwikkeling van programma’s en methodieken 
voor de sectoren zorg en welzijn (Van Lieshout 1999). Kenmerk van het RDD-model 
is de scheiding tussen ‘ontwikkelaars’ en ‘toepassers’ of ‘uitvoerders’. Dat leidt tot een-
richtingsverkeer waardoor professionals niet de gelegenheid krijgen hun ‘gereedschap’ 
te modificeren of te repareren. In de jaren 1990 klonken waarschuwingen niet op zo’n 
‘statische’ manier te werk te gaan. ‘Participatieve’ benaderingen zouden een ‘dynami-
scher’ vorm van innovatie mogelijk maken (Van der Zee 1996; Spierts 2000b). ‘Dyna-
mische reparaties’ veranderen de bestaande vorm of functie van het voorwerp nadat 
het weer in elkaar is gezet. Volgens Sennet (2008: 226) stimuleert een dynamische 
reparatie de nieuwsgierigheid en de verbeelding en vergroot het daarmee de vaardig-
heid van de ambachtsman. Het ‘activerend interview’ dat de professionals inzetten bij 
de huisbezoeken in het kader van de ‘buurtgerichte sociale activering’ was bijvoorbeeld 
ook op die manier ontwikkeld. Ook werd er in de jaren 1990 voor gepleit meer ruimte 
te maken voor principes van ‘bricolage’ (Spierts 1994: 99) en ‘improvisatie’ (Giesecke 
1990; Spierts 1994: 209) bij het professionele handelen. In de jaren 2000 vormden fran-
chise-achtige formules op het gebied van innovatie een nieuw fenomeen. Projecten als 
Thuis op Straat, Krajicek-playgrounds, sociale mentoraten en buurtbemiddeling ken-
den vaak een centrale ontwikkeling en aansturing. Er bestond wel ruimte voor lokale 
aanpassingen, maar deze was tegelijkertijd aan grenzen gebonden.

Balans
De vier verweven elementen van ambachtelijkheid vormen een constante in de prak-
tijken van sociaal-culturele professionals. Ze brengen bij uitstek tot uitdrukking dat 
het om ‘mensenwerk’ gaat, met de professional zelf als belangrijkste instrument. Per-
soon en methode vallen ten dele samen (Van der Laan 2006). 

Door de tijd heen is er weinig expliciete aandacht voor de ambachtelijkheid van 
de sociaal-culturele beroepen. Dat is tot op zekere hoogte begrijpelijk, aangezien het 
bij ambachtelijkheid deels onuitgesproken en ongrijpbare fenomenen betreft. Sennett 
schetst hoe in de middeleeuwse werkplaatsen de stilzwijgende, taciete kennis over-
heerste. De kennis van de meester was doorgaans niet in woorden vastgelegd, en ver-
dween met het overlijden van de meester niet zelden mede (Sennett 2008: 91). Deze 
typering van de ambachtsman in de werkplaats is herkenbaar voor sociaal-culturele 
professionals. Ook bij hen blijft veel onuitgesproken. Hun handelen heeft in veel situ-
aties een intuïtief karakter. Dat wil niet zeggen dat het irrationeel is; in werkelijkheid 
gaat het om het in hoog tempo recapituleren van eerdere handelingen en ervaringen 
(Ginzburg 1981). Een nadeel van een dergelijke wijze van handelen is echter dat het de 
zichtbaarheid, waardering, erkenning en ontwikkeling van de ambachtelijkheid van 
sociaal-culturele professionals in de weg kan staan.
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7.5 De logica van het activeren

De ‘genealogie’ van professionaliteit, vakmanschap en ambachtelijkheid in dit hoofd-
stuk levert een beeld op van sterke en zwakke kanten van de sociaal-culturele beroe-
pen. Daarin is in de loop van de geschiedenis een logica van het activeren tot ontwik-
keling gekomen die onderscheidend is voor deze beroepen. Alhoewel sociaal-cultu-
rele professionals de logica van het activeren niet actief uitdragen, heb ik deze kunnen 
reconstrueren. Deze logica is ideaaltypisch geformuleerd, wat de mogelijkheid biedt 
woorden te geven aan aspecten van met name vakmanschap en ambachtelijkheid die 
in de vorige paragrafen tamelijk algemeen zijn gebleven. 

Tekenen ervan manifesteren zich al eerder, maar de logica van het activeren komt 
aan de oppervlakte in de jaren 1980 en groeit in de jaren 1990 uit tot het inhoudelijke 
hart van de sociaal-culturele beroepen (Jansen & Van der Veen 1995: 54). Op deze 
plaats wil ik de ‘historische reconstructie’ voorbij en met de logica van het activeren 
een ‘harde kern’ van de sociaal-culturele beroepen aanwijzen en uitschrijven. Daarbij 
onderscheid ik vijf elementen: ‘aansluiten en afstemmen’, ‘empowerment’, ‘partner-
ship’, ‘arrangeren en ensceneren’ en ‘verbinden’.

Aansluiten en afstemmen 
Een element van de logica van het activeren is het gevraagd en ongevraagd contac-
ten aanknopen met burgers. In de loop van de jaren 1980 ontdekken sociaal-cultu-
rele professionals dat een ‘open aanbod’ niet langer volstaat. Ze worstelen met hun 
opdracht om in contact te komen met de ‘moeilijk bereikbaren’, zoals kwetsbare bur-
gers in die jaren te boek staan (Van Putten 1991; Heymann 2001). Sociaal-culturele 
professionals formuleren een aantal antwoorden op dit probleem. 

Een eerste antwoord is dat ze in de loop van de jaren 1990 meer outreachend gaan 
werken. Zoals beschreven bij de casussen van de ‘Deventer wijkaanpak’ en de ‘buurt-
gerichte sociale activering’ in hoofdstuk 5, trekken ze eropuit, leggen ze huisbezoeken 
af, organiseren ze panelgesprekken met bewoners, enzovoort. 

Een tweede antwoord is dat ze een ‘actieve aanwezigheid’ aan de dag gaan leggen. 
Dit veronderstelt het letterlijk zichtbaar zijn voor degenen die ze willen bereiken. Niet 
van achter het bureau, maar directe, persoonlijke contacten en een herkenbare positie 
in het dagelijks bestaan vormen de basis voor het kweken van vertrouwen en het ach-
terhalen van wat mensen beweegt (Van der Lans 2000). Dat hoeft niet per se via indi-
viduele contacten; waar mogelijk zoekt de sociaal-culturele professional aansluiting 
bij bestaande (sociale) netwerken. 

Het derde antwoord op het probleem van de aansluiting is dat sociaal-culturele 
professionals met ‘intermediairs’ gaan werken. Dit kunnen vrijwilligers zijn, maar ook 
‘sleutelfiguren’ uit doelgroepen die als ‘moeilijk bereikbaar’ gelden (Heymann 2001). 
Intermediairs zijn in staat om snel vertrouwen te winnen. Ze kunnen ook een rol spe-
len bij het ontwikkelen van een aanbod en het geven van informatie en voorlichting 
hierover. 
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De neiging van de overheid om sociaal-culturele professionals te ‘instrumentaliseren’ 
(zie hoofdstuk 6) vormt echter niet altijd een gunstige conditie om aan te sluiten bij de 
noden en behoeften van kwetsbare burgers. Wanneer bijvoorbeeld alleen een beroep 
wordt gedaan op intermediairs om een vaststaande boodschap van de gemeente of de 
instelling door te geven en er geen ruimte is om de wensen van de bevolking te inven-
tariseren, dreigt eenzijdigheid en eenrichtingsverkeer (Van Putten 1991). 

In de jaren 2000 komen twee bewegingen op die zich nadrukkelijk afzetten tegen 
een kaal-instrumentele opvatting van interventie: ‘Eropaf ’ en de ‘presentiebenade-
ring’. De ‘Eropaf-beweging’ roept professionals op zich te onttrekken aan de bureau-
cratie die het gevolg is van schaalvergroting en marktwerking en zich actief in de leef-
wereld van burgers met problemen te begeven. Daarbij is ongevraagde bemoeienis – 
bijvoorbeeld in de vorm van huisbezoeken of ‘achter de voordeur’ komen – niet langer 
taboe. In het jongerenwerk ziet Van der Lans bijvoorbeeld dat werkers zich ‘pro-actie-
ver’ opstellen: 

‘Deze jongerenwerkers organiseren niet langer activiteiten in het buurthuis, 
maar zoeken jongeren op en zitten direct op hun huid. Ze gaan met hen aan de 
slag, zoeken naar aanknopingspunten of talenten waar ze verder mee kunnen. 
Het is niet langer van de straat houden, maar activeren. De verschuiving is van 
“brandjes blussen” naar “talentontwikkeling”. Ze heten straatcoach of talent-
coach, en die naam heeft een andere semantische waarde dan jongerenwerker. 
Er klinkt ook niet echt iets geitenwollensokkenachtigs in door’ (Van der Lans 
2010: 79, cursivering ms).

De ‘presentiebenadering’ is ontwikkeld door Andries Baart in het kader van het pas-
torale werk in oude wijken (Baart 2001). Het aangaan van een ‘zorgzame betrekking’ 
met mensen die zich sociaal overbodig voelen, staat voorop bij deze benadering. Aan-
dachtige betrokkenheid betekent dat een professional de tijd neemt voor een cliënt en 
zich niet laat beheersen door zijn overvolle agenda of door productiecijfers. De ‘pre-
sentiebenadering’ weerspiegelt niet alleen een professionele houding, maar staat ook 
voor een maatschappelijke keuze. Deze benadering is gericht op aansluiting zoeken bij 
diegenen die met uitsluiting bedreigd worden, die buiten de kaders vallen van de regu-
liere systemen en het bestaande hulpaanbod.

‘Eropaf ’ en de ‘presentiebenadering’ hebben inspiratie geboden aan veel sociale 
professionals. Ook sociaal-culturele professionals voelen zich erdoor gesterkt in hun 
pogingen om het contact met de leefwereld van burgers te herstellen. De ‘anti-insti-
tutionaliseringsagenda’ van ‘Eropaf ’ en de ‘presentiebenadering’ stuit echter ook op 
grenzen. Deze bewegingen honoreren onvoldoende de ingebouwde spanning waar-
mee sociaal-culturele professionals te maken hebben: vragen en noden van burgers 
komen niet altijd overeen met ‘maatschappelijke’ kwesties en knelpunten. Eerder heb 
ik deze spanning aangeduid als ‘een spel op twee borden’ (Spierts 1994). Op het eer-
ste bord spannen sociaal-culturele professionals zich in om tegemoet te komen aan de 
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vragen, wensen en verlangens van (potentiële) deelnemers. Daarbij ondersteunen ze 
hen om zelf activiteiten te initiëren en te organiseren. Op het tweede bord richten soci-
aal-culturele professionals zich op het signaleren en aangaan van maatschappelijke 
problemen en uitdagingen. Het combineren van hun rol van ‘dienstverlener’ met die 
van ‘samenwerkingspartner’ met overheid, maatschappelijke instellingen en burgers is 
een voortdurende worsteling voor sociaal-culturele professionals.179

Empowerment 
Bij de logica van het activeren draait het niet louter om het individu of individuele 
problemen van burgers, zoals bij andere sociale professionals het geval is. Individu-
ele aandacht en begeleiding zijn cruciaal, zoals bij de casus van de ‘buurtgerichte soci-
ale activering’ (zie hoofdstuk 5), maar spelen zich af binnen een bredere context. Dat 
draagt bij aan de hiervoor genoemde spanning. 

Bij de logica van het activeren gaat het veelal om collectieve aangelegenheden in 
de vorm van projecten of groepsactiviteiten. Zulke arrangementen ontstaan zelden 
‘spontaan’. Vaak zijn het sociaal-culturele professionals die mensen rond een bepaald 
thema of probleem bij elkaar brengen en als verbindende factor de groep bij elkaar 
houden. Een hardnekkig probleem waar professionals tegenaan lopen is dat deelne-
mers zichzelf niet zien als personen die actief kunnen ingrijpen in hun situatie. Niet 
zelden overheersen gevoelens van onmacht om invloed op de sociale omgeving uit te 
oefenen. Dat komt mede doordat allerlei instanties mensen vanuit een ‘deficiëntie-
benadering’ tegemoet treden: vanuit de houding en verwachting dat zij per definitie 
niet capabel zijn om zelfstandig vorm en inhoud te geven aan hun bestaan (Wilde-
meersch 1995; Jansen & Wildemeersch 1995; Nugteren 1997). Het probleem is echter 
niet zozeer dat zij dit feitelijk niet zouden willen of kunnen, maar dat zij beschadigd 
zijn in hun gevoelens van ‘eigenwaarde’ en het hun bijgevolg aan vertrouwen ontbreekt 
om ‘verantwoordelijkheid’ te nemen. 

Sociaal-culturele professionals leggen daarom niet zozeer de nadruk op de proble-
men van deelnemers, maar zoeken naar ‘krachten en kansen’. De logica van het acti-
veren stelt mensen in staat ervaringen op te doen waaruit blijkt dat ze wel bekwaam 
zijn, én gemotiveerd om actief invloed uit te oefenen op de uitdagingen en problemen 
in hun omgeving.

Sociaal-culturele professionals treden deelnemers daartoe tegemoet als ‘compe-
tente actoren’ die over de nodige vermogens en disposities beschikken. Daarbij gaan 
ze zo veel mogelijk uit van wat de betreffende personen wensen en waartoe ze in staat 
zijn. Methodisch betekent dat: eerst onderzoeken wat deelnemers zelf willen en kun-
nen in plaats van uit te gaan van het aanbod van de instelling of een door de overheid 
of andere buitenstaander geformuleerd probleem. 

179 In hoofdstuk 8 wordt die spanning verder verkend en uitgewerkt.
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‘Daarbij gaat het echter niet om een soort naïef vertrouwen op een kracht die 
zich “vanzelf” wel zal openbaren. De mensen met wie gewerkt wordt, hebben 
vaak de nodige negatieve ervaringen achter de rug, en als gevolg daarvan een 
beschadigd zelfbeeld. Het heeft weinig zin zulke ervaringen te negeren of te 
bagatelliseren, want die vormen in veel gevallen de achterliggende oorzaak van 
een ogenschijnlijke onwil of demotivatie om zich bij een project te laten betrek-
ken’ (Jansen 1999: 43).

Aan negatieve ervaringen en een eventueel aangetast zelfbeeld wordt in de logica van 
het activeren dus aandacht geschonken, bijvoorbeeld door ruimte te creëren voor 
het vertellen over, herkennen en verwerken van eerdere mislukkingen. Dat is een 
noodzakelijke voorwaarde voor het ontvankelijk raken voor andere, meer positieve 
perspectieven.

De oriëntatie op ‘krachten en kansen’ is in hoofdstuk 6 aan bod gekomen onder 
de noemer empowerment − de laatste twintig jaar een erg populaire term in het soci-
aal beleid. Tevens bleek dat de vlag bij empowerment de lading niet altijd dekt en soms 
zelfs een tegengesteld effect heeft. Eliasoph spreekt in dit geval over empowerment 
talk. In de door haar onderzochte projecten voor jongeren wordt de taal van empo-
werment met de mond beleden, maar in werkelijkheid bestendigen ze de bestaande 
ongelijkheid.

‘In these ways, these empowerment projects might be the government structu-
res that socialize people into neoliberal society; they prepared young people for 
the conditions they will later face; to make small talk with people they never 
expect to meet again, to not expect an organization to live up to its lofty promi-
ses, to appear authentic without showing anything too unique or troubling, to 
do it all quickly. These are handy, important lessons to learn, but not the ones 
that empowerment projects aim to teach’ (Eliasoph [in voorbereiding]: 47).

De doelen van empowerment kunnen dus in hun tegendeel verkeren. De oorzaak 
hiervan is volgens Eliasoph onder andere gelegen in de afwezigheid van noodzake-
lijke materiële voorwaarden, zoals voldoende tijd en geld (Eliasoph 2011: 246). In veel 
empowerment-projecten ontbreekt het vaak simpelweg aan tijd voor verdieping in de 
levens van de deelnemers. Illustratief hiervoor is de inzet van zogenoemde plug-in 
volunteers. Deze vrijwilligers beschikken over weinig tijd, ze komen soms letterlijk 
‘tussen de bedrijven door’ binnengerend om vooral die jongeren te helpen aan wie 
voor hen persoonlijke eer te behalen valt (ibidem: 128-130). Het serieus werken aan 
partnership is een manier om de valkuilen van empowerment talk te vermijden. 
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Partnership 
De relatie tussen sociaal-culturele professional en deelnemer is niet eenduidig en 
evenmin zonder wrijvingen. Het doel van de (ped)agogische relatie bij de logica van 
het activeren is om ‘gemeenschappelijk leren’ mogelijk te maken (Giesecke 1990). De 
relatie tussen professional en deelnemer neemt hierin de vorm aan van partnership. 
Dit begrip brengt het enigszins ambigue karakter van de relatie tot uitdrukking: vrij-
willig, maar niet vrijblijvend; gelijkwaardig, maar niet gelijk; vriendschappelijk, maar 
ook zakelijk; persoonlijk, maar niet de ‘totale persoon’ opeisend. In het begrip part-
nership is verdisconteerd dat professional en deelnemer andere belangen en verant-
woordelijkheden hebben. Zo dient de professional het door weloverwogen intervenië-
ren voor de deelnemers mogelijk te maken om te leren, zich te ontwikkelen en vooruit 
te komen. Daarbij keren steeds drie, elkaar versterkende, elementen terug. 

In de eerste plaats zijn de interventies gericht op het creëren van veiligheid, zodat 
er bij de deelnemers vertrouwen kan ontstaan. Een veilige situatie is belangrijk opdat 
mensen ruimte ervaren om eventuele angsten en onzekerheden te verwoorden en te 
overwinnen. Vertrouwen heeft zowel betrekking op de relatie tussen professional en 
deelnemer als op het vertrouwen en respect van leden van een groep onderling. Daar-
bij geldt het niet de totale persoonlijkheid van de ander, in die zin dat deze bijvoor-
beeld in elk opzicht een ‘goed mens’ is:

‘Het gaat er hier om dat je er op vertrouwt, dat de ander bijvoorbeeld eerlijk 
argumenteert, je niet wil bedriegen, op zijn manier naar “waarheid” en “juist-
heid” zoekt. Wanneer men op zo’n manier vertrouwen schept, is overwicht [van 
de professional, ms] niet langer een bedreiging, maar juist een bijzondere kans 
om de eigen ervaring te verruimen. Want, niet hun gelijkenis, maar de differen-
tie van ervaringen maakt leren mogelijk’ (Giesecke 1990: 104).

Een tweede aspect betreft het belang van motivatie. Dit vormt een sleutelbegrip in de 
logica van het activeren. Motivatie is cruciaal om inzicht in de eigen situatie te krij-
gen en geloof in de eigen capaciteiten en kwaliteiten te ontwikkelen. Sociaal-culturele 
professionals doen tegelijkertijd de ervaring op – zoals in de casus over de ‘Deven-
ter wijkaanpak’ – dat handelen in veel situaties voorafgaat aan de motivatie, en niet 
andersom. Door in hun eigen situatie in te grijpen, door ‘iets te doen’ en daarop te 
reflecteren, doen mensen positieve ervaringen op en raken zij weer gemotiveerd (Nug-
teren 1997; Heymann 2001: 225; Kooijmans 2010).

Op de derde plaats leggen professionals in de logica van het activeren de nadruk op 
de zelfwerkzaamheid en het zelforganiserend vermogen van deelnemers. Ze nemen 
mensen geen problemen uit handen maar ondersteunen hen bij het zelf zoeken naar 
oplossingen. Ze proberen hen daarbij te verleiden om als ‘coproducenten’ van acti-
viteiten en projecten op te treden. Voor sociaal-culturele professionals is het daarbij 
de kunst het evenwicht te vinden tussen ‘zelfregulering’ en ‘structurering’ (Donkers 
1999; Spierts 2000a).
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Partnership berust op dialoog. In de historische reconstructie bleek dit vooral vanaf 
de jaren 1960 een onontbeerlijk hulpmiddel om de (ped)agogische verhouding tussen 
professional en deelnemer vorm te geven. Sociaal-culturele professionals golden daar-
bij als ‘organisator van de dialoog’ (Te Poel 1997: 165). Met andere woorden: de dialoog 
komt niet spontaan tot stand. Het ‘ambigue karakter’ ervan – zoals in het voorgaande 
genoemd – vraagt bovendien om meer dan empathie en een goed gesprek. ‘Gelijk-
waardigheid’ tussen professional en deelnemer is er bijvoorbeeld niet op voorhand. 

Professionals en deelnemers leven en denken vaak in verschillende werelden. Tus-
sen hen bestaat vaak een grote afstand wat betreft waardeoriëntaties, perspectieven en 
maatschappelijke positie. Dat vraagt van professionals niet alleen dat ze zich bewust 
worden van de verschillen en zich verdiepen in deze aspecten van de deelnemers, 
maar dat ze deze in de interactie ook expliciteren. In die zin behelst het tot stand bren-
gen van een dialoog meer dan verbale communicatie. Heymann gebruikt hiervoor de 
enigszins ongelukkige term ‘dialogische deconstructie’. 

Heymann vat de aannames, perspectieven en waardeoriëntaties van deelnemers, 
professionals en andere betrokkenen op als ‘constructies’, die het gevolg zijn van spe-
cifieke ervaringen, sociale en maatschappelijke achtergronden. Door ze te expliciteren 
en in hun specifieke context te begrijpen en te analyseren, is het mogelijk ze te ‘decon-
strueren’ (Heymann 2001: 141).

‘Dat (…) houdt in dat in gezamenlijkheid op zoek wordt gegaan naar vragen, 
achtergronden en waardeoriëntaties van alle betrokkenen in de situatie. Deze 
staan vervolgens ter discussie. Door dit uitgangspunt is niet alleen de betrok-
kenheid van de professional gegarandeerd. Maar door de mogelijke verschillen 
in waardeoriëntaties van cliënt, professional en eventuele anderen ter discussie 
te stellen wordt de dialoog een feit’ (ibidem: 99).

‘Dialogische deconstructie’ is volgens Heymann een voorwaarde om tot een ‘daad-
werkelijk’ dialogische relatie te komen. Het vormt tevens de opstap naar partnership 
waarbij de professional de deelnemer in alle fasen van het programma-aanbod als 
‘ervaringsdeskundige’ betrekt (ibidem: 142). Zo’n vorm van partnership draagt bij aan 
empowerment en aan het vermijden van empowerment talk, zoals hiervoor door Eli-
asoph beschreven.

‘Dialogische deconstructie’ geeft zich bij het vormgeven van partnership ook 
rekenschap van de bij ‘aansluiten en afstemmen’ genoemde spanning tussen vragen 
en noden van burgers en ‘maatschappelijke’ kwesties en knelpunten. Sociaal-culturele 
professionals moeten voortdurend laveren tussen hun betrokkenheid bij deelnemers 
enerzijds en de verwachtingen en eisen vanuit hun maatschappelijke en beleidsomge-
ving anderzijds. Dat heeft consequenties voor het partnership.
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‘De professional is geen neutrale deskundige, de cliënt geen passieve “ontvan-
ger van de boodschap”. Beiden zijn “medeonderhandelaar”, ondanks dat beide 
partijen specifieke constructies ten aanzien van elkaar hanteren ten aanzien van 
het onderwerp, de beroepspraktijk enzovoort. (…) De professional is echter ook 
een specifieke vakdeskundige die door middel van interventies op strategische 
wijze een doel tracht te realiseren. Maar dit strategisch handelen moet steeds 
weer communicatief gelegitimeerd worden’ (Heymann 2001: 230).

Arrangeren en ensceneren 
Partnership staat haaks op een ‘dichtgetimmerd’ programma of aanbod; de profes-
sional wordt evenwel geacht structuur aan te brengen. In de logica van het activeren 
wordt in dit verband gesproken over ‘arrangeren en ensceneren’, wat betrekking heeft 
op zowel de inhoud als de vorm van activiteiten, projecten en programma’s. De soci-
aal-culturele professional structureert de inhoud, waar mogelijk in overleg met de 
deelnemers, door keuzes te maken uit hetgeen aan de orde kan of moet komen. Het-
zelfde geldt voor het bepalen van een volgorde of fasering in de bewerking van het 
onderwerp en het kiezen van geschikte werkvormen en materialen. 

Naast dit voorafgaand ontwerpen van structuren in de vorm van een ‘arrange-
ment’, omvat arrangeren het structurerend optreden in de ‘directe’ situatie zelf. In 
hoofdstuk 6 is bijvoorbeeld beschreven hoe jongerenwerkers voortdurend bezig zijn 
een positie in te nemen in de ‘sociaal-pedagogische arena’, een working consensus met 
jongeren uit te onderhandelen en ‘pedagogische modulaties’ toe te passen.

Een van de vragen waarmee professionals zich bij het arrangeren en ensceneren 
geconfronteerd zien, is wat een adequate structuur is. In de meeste gevallen betekent 
dit: niet te veel en niet te weinig. Te veel structuur belemmert zelfwerkzaamheid en 
zelforganisatie, te weinig structuur kan de deelnemers en vrijwilligers overvragen en 
daarmee zelfwerkzaamheid tot een illusie maken (Spierts 2000a). Elke groep behoeft 
een specifieke ‘enscenering’. Dat vraagt om subtiliteit van sociaal-culturele professi-
onals. Die spreekt bijvoorbeeld uit de mate waarin deelnemers de aanwezige sturing 
door de professionals als ‘spontaan’, ‘natuurlijk’ en ‘vanzelfsprekend’ ervaren (Veld-
boer et al. 2008).

Bij het arrangeren en ensceneren komen analyse, ontwerp en uitvoering samen. Ze 
vormen een ‘iteratief ’ en ‘cyclisch’ proces (Heymann 2001: 148). Het activeringsproces 
is bovendien gezamenlijk gedragen, resultaatgericht ,maar wel open van aard. Het gaat 
bij activeren niet om een:

‘transactie waarbij er op een zeker moment iets oversteekt (een product tegen 
een prijs) maar een interactie waarbij de actie heen en weer gaat en (zolang dat 
maar nodig is) heen en weer blijft gaan’ (Mol 2006: 28-29).180

180 Mol beschrijft hier de ‘logica van het zorgen’, die veel raakvlakken heeft met de ‘logica van het activeren’.
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Door de mogelijkheid open te houden om analyse, ontwerp en uitvoering op elk 
moment te herzien, kan telkens aansluiting worden gevonden bij de actuele situatie. 
Activeren is voortdurend ‘kalibreren’, het afstemmen op het lokale, op het hier en nu. 
De ervaringen die professional en deelnemers ter plekke opdoen, sturen arrangement 
en enscenering voortdurend bij (ibidem: 114). Daarbij gaan ze op een ambachtelijke 
wijze te werk: tastend, zoekend en experimenterend.

Arrangementen en ensceneringen accentueren bij de logica van het activeren het 
informele karakter van activiteiten en programma’s, zoals ook in de historische recon-
structie naar voren kwam. Tonkens en De Wilde wijzen op een keerzijde daarvan. 
‘Vrouwelijke’, ‘zachte’ waarden, zoals ‘empathie’, ‘sociale reflectiviteit’ en ‘samenwer-
kingsgerichtheid’ voeren bij activering de boventoon. Door deze ‘feminisering’ dreigt 
een nieuwe kloof te ontstaan tussen sociaal en politiek burgerschap. Activering staat 
vooral in het teken van ‘meedoen’ (‘vrouwelijk’) en minder van ‘meepraten’, ‘meebe-
slissen’ en ‘zeggenschap’ (‘mannelijk’) (Tonkens & De Wilde 2013: 272-277).181 

Verbinden
Sociaal-culturele professionals zoeken uitdagingen en gaan confrontaties aan die de 
deelnemers ‘boven zichzelf doen uitstijgen’. Essentieel voor de logica van het active-
ren is dat deelnemers zich bezinnen op overeenkomsten en verschillen tussen ‘binnen’ 
en ‘buiten’. Wat geldt ‘binnen’ en ‘buiten’ als belangrijk en waardevol (Jansen 1999)? 
Sociaal-culturele professionals verbinden waar mogelijk vraagstukken die deelnemers 
raken met ‘publieke kwesties’. Ze trachten verschillende ervaringswerelden aan elkaar 
te koppelen, deelnemers met ‘iets nieuws’ te confronteren en hun horizon te verbreden.

Bij verbinden draait het ook om strategische vermogens en gaven, zoals ruimte 
scheppen voor meerdere partijen; dwarsverbindingen maken; creatieve en innovatieve 
oplossingen bedenken. Vooral sinds de ‘stedelijke vernieuwing’ in de jaren 1990 neemt 
het belang van samenwerking toe, bijvoorbeeld met sociale diensten, politie, woning-
bouwverenigingen, onderwijs en culturele instellingen. In de logica van het activeren 
is het daarbij cruciaal om deelnemers ‘constructief ’ te laten samenwerken met actoren 
in hun sociale omgeving. De professional speelt een belangrijke rol bij de vorming van 
netwerken en coalities, maar investeert vooral in het overwinnen van wantrouwen en 
het ontwikkelen van vaardigheden, zodat deelnemers zelf ontdekken bij wie ze moe-
ten zijn. 

Verbinden en samenwerken leidt voor sociaal-culturele professionals soms tot 
ambigue verhoudingen. De samenwerking tussen opbouwwerk en politie laat dit bij-
voorbeeld zien. Eind jaren 1990 werkte driekwart van de opbouwwerkers het meest 
samen met de politie (Dozy 2000: 36-37). Kenmerkend voor die samenwerking was: 

181 In de door de auteurs onderzochte casussen maken ze hierbij expliciet een uitzondering voor de ‘Deventer 
wijkaanpak’ (zie hoofdstuk 5), waar wel sprake is van een bewuste koppeling van ‘meedoen’ en ‘meepraten’.
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‘dat ieder van de partners zijn eigen kerntaken inbracht: de politie de handha-
ving van de openbare orde, veiligheidszorg en het opbouwwerk de kennis van 
het activeren en organiseren van burgers. De partijen werden zich ervan bewust 
dat zij vanuit hun eigen competentie hetzelfde nastreven: bevordering van de 
zelfredzaamheid van burgers in relatie tot veiligheid’ (Schuster 2001: 178).

Bij opbouwwerkers bestond veel enthousiasme over de samenwerking. Zo claimden zij 
dat politieagenten hun ‘actierepertoire’ hadden uitgebreid. Ze hadden geleerd om met 
de ‘blik’ van het opbouwwerk naar burgers te kijken en niet uitsluitend repressief op 
te treden (Duyvendak et al. 2000: 73). Tegelijkertijd was er twijfel of het opbouwwerk 
er wel in slaagde de eigen identiteit in de samenwerking voldoende te handhaven. In 
hoeverre liet ‘het leggen van verbindingen’ – waar in de samenwerking met de politie 
de nadruk op lag – ruimte om te kiezen voor ‘het zwakste belang’, een andere pijler uit 
de beroepsidentiteit van opbouwwerkers (Schuster 2001: 179)? Het ‘bewaken’ van de 
eigen positie en identiteit in de samenwerking met derden doet een sterk beroep op de 
‘professionaliteit’ van sociaal-culturele professionals.182

Balans
De hiervoor beschreven samenstellende delen van de logica zijn langzaam tot ont-
wikkeling gekomen en gaandeweg ‘uitgekristalliseerd’ tot een logica van het activeren. 
De logica is als het ware het ‘zout in de pap’ van de sociaal-culturele beroepen. Zowel 
het begrip ‘logica’ als het ideaaltypische karakter ervan kent een risico. Het is niet 
ondenkbaar dat de logica van het activeren opgevat wordt als een ‘gestolde’ kern, als 
iets ‘essentialistisch’. Het is van belang hier te benadrukken dat de logica van het acti-
veren een dynamisch karakter heeft, en als zodanig in ontwikkeling is en blijft. 

De logica van het activeren valt niet in kant-en-klare vorm aan te treffen, het is een 
soort ‘stilzwijgende logica’. Het vereist werk om er woorden aan te geven en de eigen-
heid ervan te articuleren (Mol 2006: 119-120). De logica van het activeren is weliswaar 
geconstrueerd aan de hand van de praktijk, maar in de dagelijkse praktijk zijn sociaal-
culturele professionals zich lang niet altijd bewust van de vijf beschreven kenmerken 
en gebruiken ze deze deels door elkaar heen. Ook in die zin is de hier gepresenteerde 
logica ideaaltypisch. 

Bij de reconstructie van de logica van het activeren is vooral gebruikgemaakt van 
elementen van ambachtelijkheid en vakmanschap. Ambachtelijkheid komt bijvoor-
beeld terug in de manier waarop ‘ingebed zijn’ een rol speelt bij aansluiting en afstem-
ming en het werken aan een vertrouwensrelatie. Maar ook in het belang van ‘erva-
ring’ bij partnership en ‘improvisatie en experiment’ bij het ensceneren. ‘Agogisch 

182 Schuster noteert dat opbouwwerkers vanuit hun minder sterke uitgangspositie in de samenwerking vaak slow 
starters zijn. ‘Reflecties [door opbouwwerkers, ms] op door de (beoogde) samenwerkingspartners aangevoerde 
interventies kwamen vaak pas gaandeweg op gang (en meestal met “hulp” van buiten: bewoners, onderzoekers)’ 
(Schuster 2001: 178).
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vakmanschap’ is bij uitstek gevraagd bij het arrangeren: het ontwerpen van structu-
ren, zodanig dat vorm en inhoud tot hun recht kunnen komen. ‘Strategisch en orga-
nisatorisch vakmanschap’ speelt een belangrijke rol bij het aanbrengen van dwarsver-
bindingen en het zoeken van samenwerking met andere disciplines en partijen. 

7.6 Beschouwing: proeftuin tegen wil en dank 

Het beeld van de sociaal-culturele beroepen dat oprijst uit de historische reconstruc-
tie is niet eenduidig. Ik heb laten zien dat het professionaliseringsproces een dyna-
misch verloop kent. Professionalisering, deprofessionalisering en reprofessionalise-
ring wisselen elkaar in hoog tempo af en vinden soms gelijktijdig plaats. Vorm en 
identiteit van de sociaal-culturele beroepen liggen nooit vast. Wat betreft vakman-
schap en ambachtelijkheid is er veel ontwikkeld, wat intern de nodige stevigheid zou 
moeten geven. De ontwikkeling van professionaliteit blijft enigszins achter. De legiti-
matie van de sociaal-culturele beroepen tegenover de buitenwereld is daardoor kwets-
baar. Stevigheid en kwetsbaarheid treden gelijktijdig op en vormen de twee gezichten 
van de sociaal-culturele professies. Welke actoren en factoren zijn daarbij van invloed?

Interne stevigheid
Met de logica van het activeren hebben de sociaal-culturele beroepen een sterk verhaal 
in huis. De logica kan echter nog verder ontwikkeld worden. Een belangrijke factor 
hierbij is de opvatting over het ‘open beroep’ die steeds bepalend is geweest voor het 
zelfbeeld van de sociaal-culturele professies. Het ‘open beroep’ heeft betrekking op het 
meervoudige karakter, zowel van de manieren om toegang tot het beroep te krijgen als 
van de wijzen van controle en verantwoording van de beroepsuitoefening. 

Sociaal-culturele professionals hadden en hebben om verschillende redenen moeite 
met een ‘gesloten professionaliseringsmodel’ en het streven naar occupational control. 
Zo pleit het informele karakter van de activiteiten niet voor ‘pure’ professionalisering, 
waardoor een professionele inborst geen vanzelfsprekendheid is. Zowel bij vrijwilli-
gers als bij deelnemers dreigt voortdurend het gevaar van ‘onteigening’ of op z’n minst 
‘het gevoel’ dat activiteiten die ‘eigen’ zijn aan vrijwilligers of deelnemers door profes-
sionele bemoeienis onteigend dreigen te worden (Duyvendak et al. 2003). In die zin is 
de omschrijving van arbeidstaken van sociaal-culturele professionals en de arbeidsde-
ling tussen professionals, vrijwilligers en deelnemers telkens weer onderwerp van dis-
cussie en onderhandeling. 

Een andere overweging tegen een gesloten professionaliseringsmodel is dat de rela-
tie tussen professional en deelnemers niet in die mate beschermd of afgeschermd is 
zoals bijvoorbeeld tussen arts en patiënt of tussen maatschappelijk werker en cliënt. 
De deelnemers hebben doorgaans een open houding naar andere verbanden, ze vor-
men eerder een ‘netwerk’ dan een ‘systeem’. Vertrouwelijke communicatie is in deze 
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situatie moeilijk te garanderen, terwijl autoritair professioneel optreden al evenmin 
legitimiteit verschaft. Ook het argument dat het werk van sociaal-culturele professio-
nals het beste gedijt in een team dat personen met uiteenlopende beroepsachtergron-
den omvat, pleit tegen een gesloten professionele cultuur. 

Het open karakter van het beroep en de sterke verwevenheid met het alledaagse 
betekent dat de sociaal-culturele professies doorgaans on line zijn met de deelnemers 
en de maatschappelijke actualiteit. Dat biedt veel voordelen. De gevoeligheid voor 
het actuele, gekoppeld aan de flexibele manier waarop sociaal-culturele professionals 
ordeningen van ruimte, tijd en sociale relaties hanteren, maakt ze in tal van opzichten 
wendbaar. Ze fungeren niet zelden als aanjagers van ‘uitvindingen’ en vernieuwingen, 
zoals bibliotheken, buurthuizen en activering van werklozen in het verleden, of recen-
telijk buurtbemiddeling en community art. Daarin schuilt de kracht en de eigenheid 
van deze professies. In complexe en onvoorziene situaties die creatieve interventies 
vereisen, kan hun dat een voorsprong geven. Door het open karakter en de verbon-
denheid met het alledaagse worden de sociaal-culturele beroepen echter mede geasso-
cieerd met een zekere vaagheid en diffuusheid, wat erkenning en waardering door de 
buitenwacht niet ten goede komt. 

Hiernaast heeft het er alle schijn van dat sociaal-culturele professionals nauwelijks 
de neiging hebben zich als beroepsgroep te verenigen. Zij blijken slecht georganiseerd, 
zeker in vergelijking met andere professies. Eind jaren 1960 ondernam de Beroepsor-
ganisatie Kultureel Werk (BKW) hiertoe een poging, in de jaren 1980 gevolgd door het 
samen optrekken met andere sociale professionals in de Nederlandse Organisatie voor 
Welzijnswerkers (NOW). Later vonden er nog initiatieven tot beroepsorganisatie plaats 
door opbouwwerkers en jongerenwerkers, alle met wisselend succes. De lage organi-
satiegraad heeft er mede mee te maken dat sociaal-culturele professionals nog steun 
moesten verwerven voor een late professionalisering, uitgerekend op het moment dat 
elk streven naar professionalisering maatschappelijk onder kritiek stond (zie hoofd-
stuk 4). De geringe mate van organisatie is ook een indicatie dat sociaal-culturele pro-
fessionals beperkt geneigd zijn hun beroep actief uit te dragen en hun professionele 
handelen op collectief niveau te verantwoorden. 

De verschillende opvattingen over het beroep vormen een andere factor van bete-
kenis. Het sterkst kwam dat naar voren ten tijde van de politisering in de jaren 1970. 
Achterhuis vergrootte de verschillen nog verder uit. Gezien de professionele kwets-
baarheid van het welzijnswerk was het de casus bij uitstek om zijn verhaal aan op 
te hangen. Maar ook in andere perioden vormde de normativiteit van de sociaal-
culturele beroepen een belangrijke factor waardoor de beroepen zich moeilijk laten 
professionaliseren.

Ondanks het open karakter, de beperkte organisatiegraad en de meningsverschil-
len vertonen vakmanschap en ambachtelijkheid in de loop van de geschiedenis een 
zekere groei en ontwikkeling. Rode draad daarin vormt de kristallisatie van de logica 
van het activeren die het beroep en de beroepsidentiteit zou kunnen schragen. Soci-
aal-culturele professionals maken zich tot op heden echter nauwelijks tot ‘eigenaar’ 
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van die logica, waardoor ze de in potentie aanwezige interne stevigheid onvoldoende 
verzilveren. Ze ontberen de ‘beroepstrots’ om hun eigen vak fervent te verkonden. Dat 
die logica zich desondanks heeft kunnen ontwikkelen, is mede te danken aan krach-
tige praktijken en archetypen die als voorbeelden hebben gediend.183 Piet Willems 
(zie hoofdstuk 4) is als zo’n archetype te beschouwen. In hoofdstuk 5 is te lezen hoe 
de Deventer wijkaanpak en ‘buurtgerichte sociale activering’ lange tijd landelijk ten 
voorbeeld werden gesteld. Een belangrijke rol is in de loop van de geschiedenis ook 
weggelegd voor de opleidingen. Afgezien van de jaren 1970 leveren zij een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van vakmanschap en ambachtelijkheid.

Externe kwetsbaarheid
De identiteit van de sociaal-culturele beroepen is sterk gekleurd door de inbedding 
ervan in de verzorgingsstaat. Een belangrijke externe factor vormt de verhouding van 
de sociaal-culturele professies tot staat en politiek. Die is in de loop van de tijd steeds 
precair geweest. Aanvankelijk blijven overheid en politiek op betrekkelijke afstand. In 
de loop van de jaren 1950 neemt de belangstelling van de politiek toe en daarmee ook 
de afhankelijkheid van het statelijke patroon. In de jaren 1960 en 1970 beschouwen 
sociaal-culturele professionals staat en politiek vooral als vijanden (Duyvendak 1997). 
In de jaren 1980 en 1990 neemt het vijandschap af, maar sociaal-culturele professio-
nals zien staat en politiek nog steeds niet als potentiële bondgenoten. Dat geldt omge-
keerd ook. Waar welzijn zich in de jaren 1960 en 1970 nog in het oog van de politieke 
storm bevindt, is de belangstelling van politici ervoor in de erop volgende decennia 
tanende, getuige ook de terugtrekkende beweging van de rijksoverheid vanaf de jaren 
1980. In de jaren 2000 draagt het populisme bij aan een politisering van alledaagse 
kwesties. Politiek, overheid en sociaal-culturele professionals komen daardoor weer 
dichter op elkaars huid te zitten, waarbij de speelruimte van laatstgenoemden inge-
perkt raakt.

Als de relatie met de politiek en overheid precair is, kunnen elites mogelijk als 
pleitbezorger voor de sociaal-culturele professies optreden. Vooral in de eerste fase 
na de Tweede Wereldoorlog raakten intellectuele elites sterk betrokken bij de sociaal-
culturele professies. Ze effenden mede het pad voor de groei ervan in de jaren 1960 en 
1970. In de perioden daarna verbleekte de belangstelling en de steun. Tegenwoordig 
zijn het vooral hoofdcommissarissen van politie en rechtswetenschappers die zich uit 
veiligheidsoogpunt opwerpen als ambassadeurs van jongerenwerkers en opbouwwer-
kers (Peeters 2010).

De relatie met de wetenschappen valt – in tegenstelling tot die met de opleidingen 
– onder de ‘externe (f)actoren’. Aanvankelijk koesteren de sociaal-culturele professies 

183 Noordegraaf c.s. (2011: 33) wijst op het belang van voorbeelden, archetypen en goeroes als ‘symbolische en nor-
matieve modellen’ bij de ontwikkeling van een beroep (zie ook hoofdstuk 2). Enkele uitzonderingen daargela-
ten (bijvoorbeeld Freire, Negt en Allinsky in de jaren 1970), spelen goeroes in de sociaal-culturele beroepen niet 
zo’n bepalende rol.
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hoge verwachtingen, in het bijzonder van de sociale pedagogiek (later andragologie). 
Later nemen de wetenschappen steeds meer afstand van de praktijken van de sociaal-
culturele beroepen. Steun komt er incidenteel nog van geëngageerde, veelal individu-
eel opererende wetenschappers. Van een één-op-één-relatie met de wetenschappen, 
zoals bij de klassieke professies, is op geen enkel moment sprake.

De verhouding tot het ‘bredere publiek’ krijgt aanvankelijk vooral vorm via de zui-
len en de hen vertegenwoordigende vrijwillige besturen. In de jaren 1960 en 1970 tre-
den deze steeds verder terug en nemen professionals hun rol over. Bij de schaalver-
groting in de jaren 1980 leveren de professionals op hun beurt invloed in ten faveure 
van managers. Die streven met hun ‘sociale ondernemingen’ weliswaar naar ‘maat-
schappelijke verankering’, maar dat leidt noch tot een wezenlijk andere verhouding 
tot het ‘bredere publiek’, noch tot een grotere betrokkenheid of zeggenschap voor de 
directe achterban van deze instellingen. Zowel de instellingen als de sociaal-culturele 
beroepen blijven daardoor verstoken van een belangrijke bron van legitimiteit. Deze 
‘legitimiteitscrisis’ blijft niet beperkt tot de sociaal-culturele beroepen. Ook in andere 
publieke sectoren – bijvoorbeeld de volkshuisvesting – voelen burgers en politici zich 
vervreemd van de instellingen (Beekers 2012: 310). Van wie zijn de publieke organi-
saties eigenlijk? Op dit moment lijkt niemand zich erover te ontfermen. De uitdaging 
van vandaag ligt in het opnieuw verbinden van publieke organisaties en samenleving 
(ibidem: 312).

Dynamiek
De geschiedenis van de sociaal-culturele beroepen wordt gekenmerkt door een sterke 
dynamiek tussen binnenperspectief en buitenperspectief. In de afzonderlijke hoofd-
stukken in deel II kwam dat telkens terug in de wisselwerking tussen de praktijkarena 
en de maatschappelijke en beleidsarena. Het buitensperspectief wordt in de loop van 
de tijd steeds dwingender. In vergelijking met andere beroepen zijn de sociaal-cultu-
rele professies in dit verband als een ‘proeftuin’ te beschouwen. Dat geldt zeker in twee 
opzichten.

Ten eerste krijgen steeds meer professies – ook de ‘klassieke’ – te maken met een 
stijgende afhankelijkheid van de omgeving en een bedreiging van hun occupational 
control. Professionele autoriteit is niet langer vanzelfsprekend, maar moet verdiend 
worden. Het probleem van de sociaal-culturele beroepen betreft in toenemende mate 
ook andere beroepen. In dat verband heb ik in hoofdstuk 2 over de opkomst van 
‘hybride professionalisering’ gesproken. De professionalisering van de sociaal-cultu-
rele beroepen staat met haar open en gemengde karakter vanaf het begin in het teken 
van ‘hybriditeit’.

Ten tweede sluit de logica van het activeren van sociaal-culturele professionals aan 
bij de ontwikkeling die de verzorgingsstaat doormaakt naar een ‘activerende verzor-
gingsstaat’. In die zin worden steeds meer professionals in sectoren als zorg, wonen, 
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arbeid en kunst op het spoor van hun werkwijze gezet.184 Dat de voorwaarden waaron-
der dat gebeurt niet altijd stroken met de logica van het activeren, leidt tot spanningen. 
Deze komen in het volgende hoofdstuk ter sprake.

184 Zie bijvoorbeeld Scholte (2010) over activering in het maatschappelijk werk. Zij legt de oorsprong van active-
ring bij de ‘sociale activering’ in de jaren 1990 (zie hoofdstuk 5), die in het teken stond van ‘toeleiding naar de 
arbeidsmarkt’ (Scholte 2010: 87-88).
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