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8.   Verbindende professionalisering

8.1 Inleiding

Na de uiteenzetting over het verleden, eindigend met het articuleren van de logica van 
het activeren, is de blik in de laatste twee hoofdstukken gericht op de toekomst. In 
hoofdstuk 9 wordt de positie van de sociaal-culturele beroepen in een aantal actuele 
debatten verkend. Nu draait het eerst om een geschikte ‘professionaliseringsstrategie’. 
Hoe zou een eigentijdse en bij de sociaal-culturele beroepen passende vorm van pro-
fessionalisering eruit kunnen zien? Ik pleit voor een strategie van ‘verbindende pro-
fessionalisering’, gericht op de ontwikkeling van ambachtelijkheid, vakmanschap en 
professionaliteit. In de loop van de geschiedenis zijn wat dat betreft veel kansen onbe-
nut gebleven. Bovendien lag in de afzonderlijke perioden na de Tweede Wereldoorlog 
de nadruk telkens hooguit op de ontwikkeling van een of twee van deze aspecten, en 
nooit op een samenhang van alle drie. Welke mogelijkheden liggen er? Welke kansen 
biedt de logica van het activeren voor zo’n samenhangende ontwikkeling? Hoe kunnen 
sociaal-culturele professionals deze kansen grijpen?

8.2 Ontwikkeling van ambachtelijkheid

In hoofdstuk 7 is gewezen op de persoonlijke dimensie van ambachtelijkheid. De 
menselijke maat hiervan schetst Van der Laan (2006) met ‘belichaming’, ‘inbedding’ 
en ‘ervaring’. Hieraan heb ik ‘improvisatie en experiment’ toegevoegd. Bij dit laatste 
kenmerk ervaart de individuele professional de ruwe, onversneden ‘materialiteit’ in 
de interactie met deelnemers. In de logica van het activeren treedt dat bijvoorbeeld op 
bij het ensceneren van situaties en het ter plekke bijstellen van het handelen op grond 
van het verloop van de ‘scènes’. Wie bereid is om te improviseren en te experimente-
ren durft ook fouten te maken, om daarvan vervolgens weer te kunnen leren (Sennett 
2008: 160). In die zin biedt ‘improvisatie en experiment’ in het bijzonder kansen om 
ambachtelijkheid te ontwikkelen.

Naast een persoonlijke dimensie kent ambachtelijkheid een collectieve dimensie. 
Dit was bij uitstek zichtbaar in de middeleeuwse gilden. In de werkplaats is ambachte-
lijkheid het resultaat van overlevering, de praktische overdracht van kennis van gene-
ratie op generatie. De werkplaats is van oudsher de verblijfplaats van de ambachtsman. 
Sennett schetst hoe bij ambachtslieden in de middeleeuwen alles zich concentreerde 
in het verblijf waar zij werkten: slapen, eten, hun kinderen opvoeden. Dit vestigt de 
aandacht op ambachtelijkheid als collectief, maar ook als continu werk. Ambachts-
werk was bovendien anoniem werk. Middeleeuwse gilden legden geen nadruk op de 
individuele verschillen binnen de werkplaatsen van een stad. Het deed er niet toe wie 
een object had gemaakt, hooguit was van belang waar het was vervaardigd. Sennett 
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beschouwt de werkplaats in de moderne tijd nog steeds als een recept om mensen te 
binden. 

‘This is why we should not give up on the workshop as a social space. Workshops 
present and past have glued people together through work rituals, whether these 
be shared cup of tea or the urban parade; through mentoring, whether the for-
mal surrogate parenting of medieval times or informal advising on the worksite; 
through face-to-face sharing of information’ (Sennett 2008: 73).

Voor sociaal-culturele professionals lijken werkplaatsen beloftevol als ‘voertuig’ om uit-
wisseling met collega’s te organiseren en informatie te delen. Uitwisseling biedt de moge-
lijkheid om de collectieve en persoonlijke dimensie met elkaar te verbinden. De ‘spiege-
ling’ met collega’s is de minst omslachtige manier om sociaal-culturele professionals tot 
nadenken te stemmen en ambachtelijkheid tot onderwerp van bewerking en ontwikke-
ling te maken. Een ‘echte’ professional scherpt de geest door voortdurend in contact te 
staan en kritisch mee te denken met collega’s (Kremer & Verplanke 2004: 49-50). 

Uitwisseling over het ambacht is voor sociaal-culturele professionals evenwel geen 
vanzelfsprekendheid. In deel II zijn enkele voorbeelden van uitwisseling – ook in de 
vorm van werkplaatsen – aan bod gekomen. In hoofdstuk 4 was sprake van de ‘Werk-
plaatsen Opbouwwerk’, die vooral methodiekontwikkeling beoogden. Deze voorza-
gen opbouwwerkers van advies en verzorgden cursussen, studiedagen en publicaties 
(Dozy 2008: 150).185 De door Biemans en De Lodder uitgewerkte methodische aspec-
ten van activering die in hoofdstuk 5 aan de orde kwamen, waren op een werkplaats-
achtige wijze verzameld en gebaseerd op ervaringen van sociaal-cultureel werkers. In 
de jaren 1990 waren het vooral de Provinciale Steunfuncties Welzijn die uitwisseling 
tussen sociaal-culturele professionals organiseerden, soms ook letterlijk in de vorm 
van ‘werkplaatsen’. Zo organiseerde IMCO (Noord-Holland) een ‘Werkplaats soci-
aal-cultureel werk’ die de ‘multi-culturele samenleving’ tot onderwerp had. STOUW 
(Utrecht) initieerde bijvoorbeeld een ‘Werkplaats Educatie’ voor sociaal-cultureel 
werkers.

‘STOUW-werkplaatsen zijn bijeenkomsten waar uitvoerend werk(st)ers en 
medewerkers van STOUW op stedelijk niveau bezig zijn met werk- en metho-
diekontwikkeling. Hier werken ze aan verbetering van de kwaliteit van de werk-
uitvoering. (…) Op basis van ervaringen en praktijkmateriaal van de deelne-
mers, aangevuld met theoretische inzichten en ervaringen elders, kreeg het 
beeld van het (educatieve) volwassenenwerk weer wat meer profiel’ (Willems 
1992: 6).

185 Uit gesprekken met betrokkenen en uit de literatuur is niet iets naar voren gekomen waaruit blijkt dat het ‘werk-
plaats-karakter’ werd gecultiveerd of benadrukt.
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Zulke initiatieven bleven echter een uitzondering. Aan stelselmatige uitwisseling – 
laat staan de systematische ontwikkeling van ambachtelijkheid – kwam men niet toe. 
Uitwisseling is in de praktijk dus lang onderschat. Hoe kan het op een meer perma-
nente basis georganiseerd worden?

Moderne werkplaatsen
In de huidige tijd dient zich een moderne variant aan van de werkplaatsen, in de 
vorm van zogenoemde Communities of Practice (CoP’s) (Wenger 1998). Een CoP is 
een groep mensen met een gezamenlijke interesse of een gemeenschappelijk belang. 
De leden van een CoP engageren zich in een proces van collectief leren en gaan daar-
toe onderlinge bindingen aan. Een CoP kan in principe overal opduiken: thuis, op het 
werk, op school, in de vrije tijd. Iemand maakt op elk willekeurig tijdstip deel uit van 
meerdere CoP’s en de CoP’s waartoe iemand behoort, veranderen in de loop van de 
tijd. Mensen ontwikkelen in een CoP hun eigen praktijken, routines, rituelen, artefac-
ten, symbolen, conventies, verhalen en geschiedenissen. 

Kader 8.1 Communities of Practice
Drie karakteristieken zijn kenmerkend voor een Community of Practice (CoP): domein, gemeen-
schap en praktijk (Wenger et al. 2002).
•	 Domein – Een CoP is niet zomaar een verzameling mensen of een knooppunt van verbindin-

gen tussen mensen. De interesse die de betrokkenen delen, is gericht op een specifiek domein. 
Het lidmaatschap van een CoP vereist derhalve een minimum aan kennis over het betref-
fende domein, een gedeelde competentie die leden onderscheidt van niet-leden. De expertise 
van het domein hoeft buiten de CoP niet als zodanig herkend te worden. 

•	 Gemeenschap – Door hun belang of belangstelling in hun domein te volgen, raken leden 
betrokken in gezamenlijke activiteiten en discussies, helpen ze elkaar en delen ze informatie. 
Op die manier vormen ze een gemeenschap en ontstaan er onderlinge relaties. Het bijvoor-
beeld beschikken over eenzelfde titel of het uitvoeren van hetzelfde werk is daarbij niet bepa-
lend voor het wel of niet vormen van een CoP, maar de onderlinge interactie en het gezamen-
lijke leren dat daarvan het gevolg is. 

•	 Praktijk – Een CoP is niet louter een gemeenschap van mensen met een gezamenlijke inte-
resse. Leden van een CoP ontwikkelen ook een gedeelde praktijk: ze stellen zich op als hulp-
bronnen voor elkaar, ze wisselen informatie uit, geven gezamenlijk betekenis aan situaties, 
delen nieuwe inzichten en ideeën, houden elkaar gezelschap, enzovoort. Zo’n gedeelde prak-
tijk kent zowel een expliciete als een impliciete dimensie. De expliciete dimensie is zichtbaar 
in onder meer taal, instrumenten, documenten, beelden, symbolen, rollen en procedures. De 
impliciete dimensie komt onder andere tot uitdrukking in stilzwijgende conventies, onge-
schreven regels, subtiele signalen, intuïties en onderliggende aannames.

Volgens Wenger onderscheiden CoP’s zich van andere organisatieverbanden binnen de 
werkomgeving doordat de nadruk ligt op het ‘leren van en met elkaar’ (Wenger 1998: 
95-96). Het lidmaatschap van een CoP wordt bepaald door interesse in een onder-
werp en is niet gebaseerd op het gegeven of iemand tot een bepaalde organisatorische 
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eenheid behoort (Coenders & De Laat 2003: 10). Niet het uitvoeren van een welom-
schreven taak – zoals in een team – houdt een CoP bij elkaar, maar de onderlinge 
betrokkenheid en de interesse voor gezamenlijk leren en kennisuitwisseling.

‘Leren en kennisuitwisseling in een CoP zijn sterk verbonden met het alledaagse 
leren van de werknemers en zijn in de handen van de deelnemers. CoP’s bieden 
medewerkers een ontmoetingsplaats waar ze herkenbare situaties, vergelijkbare 
interesses, problemen en nieuwe ontwikkelingen en ideeën met elkaar kunnen 
delen. Gezamenlijk reflecteren ze op gebeurtenissen die zich tijdens het werk 
hebben voorgedaan’ (De Laat & Poell 2003: 16).

Een CoP ontstaat uit informele (sociale) netwerken van professionals die onderling 
verbonden zijn door de passie voor hun werk. De gedeelde professionele identiteit van 
de leden maakt een CoP tot een professionele gemeenschap waar ze zich ‘thuis voe-
len’ en waar ze over ‘echte’ problemen kunnen spreken. In die zin laat een CoP zich in 
beginsel niet van bovenaf sturen. Een CoP is een zichzelf regulerend sociaal systeem 
waarvan de leden hun eigen ‘leeragenda’ bepalen, gestuurd door alledaagse gebeurte-
nissen en ontwikkelingen in het veld (ibidem: 17).

Een professionele gemeenschap
Wat maakt CoP’s aantrekkelijk voor sociaal-culturele professionals? Instrumenten om 
kennis uit te wisselen tussen professionals bestaan al langer, zoals intervisie, colle-
giale consultatie of casusgeleid leren. In de praktijken waar sociaal-culturele profes-
sionals werkzaam zijn, vinden deze evenwel nauwelijks weerklank, in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld het maatschappelijk werk, waar ze op grote schaal toepassing hebben 
gevonden (Van der Laan 2006; Schilder 2013). Het voordeel van CoP’s is dat beroeps-
beoefenaren erdoor worden aangespoord een ‘professionele gemeenschap’ te vormen, 
waar ze een beroepsidentiteit kunnen ontwikkelen (Coenders & De Laat 2003: 9; Baart 
2008: 120). Dat is anders dan bijvoorbeeld bij bijscholing of intervisie, waar de kennis-
ontwikkeling vooral in dienst staat van het team en de taken en verantwoordelijkhe-
den ervan binnen de organisatie. 

CoP’s lijken kansrijk voor sociaal-culturele professionals om hun sensibiliteit voor 
ambachtelijkheid te ontwikkelen. Hoe zou de agenda voor CoP’s eruit kunnen zien? 
Stilstaan bij zintuiglijke gewaarwording bijvoorbeeld: oog krijgen voor, ‘aftasten’ van 
de ambachtelijke aspecten van het werk. Hoe daar bij het eigen optreden en het hande-
len van andere professionals bewust van te worden en op te gaan letten? 

Kader 8.2 Kwartiermaken
Zintuiglijke gewaarwording speelt een belangrijke rol bij het ‘kwartiermaken’ voor psychiatrische 
cliënten, waarbij sociaal-cultureel werkers of opbouwwerkers als go-between optreden tussen cliënt 
en samenleving (Kal 2001; Scholtens 2007). Dit sluit aan bij het eerste element uit de logica van 
het activeren, ‘aansluiten en afstemmen’. Een centraal begrip hierbij is exposure, ‘je blootstellen 
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aan’: dat is wat de professional doet om de wereld van de cliënt van binnenuit te leren kennen. Bij 
exposure dompelt de sociaal-culturele professional zich als het ware onder in een voor hem of haar 
vreemde wereld (Baart 2001: 209). Hoe gaat dat in zijn werk? Welke ‘zintuiglijke’ ervaringen doet 
de professional daarbij op? Tot welke affectieve betrekkingen leiden de soms intense interacties? 
Hoe spelen emoties mee, variërend van schuld en schaamte tot humor en onverzettelijkheid? Vra-
gen die zich bij uitstek lenen om in een CoP te verkennen en te bespreken.

Een mogelijke volgende stap is die ambachtelijke aspecten te expliciteren, bijvoor-
beeld met behulp van metaforen, om ervaringen en dilemma’s mee uit te drukken, of 
door reflectie.186 Van professionals vraagt dat een open houding, de bereidheid tot een 
openhartige dialoog, een scherpe, wederzijdse uitwisseling. Leden van een professio-
nele gemeenschap verwelkomen kritiek als behulpzaam om iets te leren, niet als een 
oordeel of als ‘elkaar de maat nemen’.

De persoonlijke dimensie van ambachtelijkheid komt ook tot uitdrukking in het 
streven vaardigheden te verbeteren, te leren iets echt goed en nog beter te doen. Zo 
vraagt prehension – de coördinatie tussen hoofd en hand – om geduldige oefening, 
voortdurende herhaling en oog voor details. Ook het omgaan met weerstand ver-
eist geduld. In het voorbeeld van ‘kwartiermaken’ (zie kader 8.2) krijgen de cliënten 
geregeld met een terugval te maken, waardoor het ‘partnerschap’ met professional of 
vrijwilliger op de proef wordt gesteld (Scholtens 2007: 27). Dat doet een beroep op 
de vaardigheid om bij frustratie stil te blijven staan, ernaar te kijken en eromheen 
te lopen, hardnekkig te blijven zoeken naar het meest meegevende element (Sennett 
2008: 221). Ambachtelijkheid bewijst zich door langzaam en zorgvuldig te werk te 
gaan, ambachtstijd is in essentie ‘langzame tijd’.

CoP’s kennen ook nadelen en valkuilen. Professionele gemeenschappen kunnen na 
verloop van tijd een gesloten karakter krijgen, zowel op individueel als op collec-
tief niveau. Sennett (2003 en 2008) wijst op het risico dat de gedrevenheid van de 
ambachtsman kan uitgroeien tot een ‘obsessie’ die destructieve vormen kan aanne-
men. Het gevaar dreigt dat de ambachtsman te zeer naar binnen gekeerd raakt. Ook 
op collectief niveau kan een CoP of werkplaats als geheel een hoge kwaliteit bereiken 
maar toch introvert raken, afgezonderd van de buitenwereld. De inner circle kan bij-
zonder interessante nieuwe kennis ontwikkelen, maar zolang zij deze kennis niet uit-
wisselt met professionals binnen of buiten de organisatie is de winst van het collec-
tieve leren beperkt. Het idee van zelfsturing en zelfbepaling van CoP’s kan er dan toe 
leiden dat professionals zich aan de eigen haren uit het moeras willen trekken, waarbij 
ze te weinig een beroep doen op hulpbronnen uit de omgeving. 

Een valkuil is om CoP’s van achter de tekentafel te willen ontwerpen. In het 
bedrijfsleven zijn CoP’s in het afgelopen decennium tot een ware hype uitgegroeid. 
Managers proberen soms geforceerd informele professionele gemeenschappen te vor-
men. Dat druist in tegen de ‘natuur’ van CoP’s. Andere managers hebben moeite met 

186 ‘Reflectie’ komt in de volgende paragraaf uitgebreid ter sprake.
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CoP’s. Door het informele en flexibele karakter ervan blijven ze voor hen ‘ongrijp-
baar’. Of ze storen zich aan de vrijblijvende opstelling bij de deelnemers, waartoe het 
karakter van deze gemeenschappen aanleiding kan geven. Hoe sociaal-culturele pro-
fessionals CoP’s kunnen organiseren, al dan niet met steun van hun managers of lei-
dinggevenden, is nog een open vraag.187

Zowel de relatie met managers als die met de buitenwereld is nog een lastige knoop 
voor ambachtslieden. Het streven is deze in de volgende paragrafen te ontwarren.

8.3 Ontwikkeling van vakmanschap

Bij de ontwikkeling van vakmanschap gaat het zowel om het bijhouden als het ont-
wikkelen van het vak. Hoe houden sociaal-culturele professionals hun vak bij? Van 
der Lans (2012) signaleert een gebrek aan nieuwsgierigheid − niet alleen bij welzijns-
werkers, maar bij publieke professionals in het algemeen.

‘Vakliteratuur wordt relatief weinig bijgehouden. Slechts weinigen lopen warm 
voor het idee dat je je diploma zou moeten updaten, door het bijvoorbeeld om 
de zoveel jaar te hercertificeren. Een open, kritische professionele cultuur waar 
collega’s elkaar scherp houden zonder dat zij dat als een aanval op hun persoon 
zien, is zeldzaam in de publieke sector’ (Van der Lans 2012: 228).

Het is een veelgehoorde klacht. ‘Welzijnswerkers werken hard, maar denken weinig 
na’, is bijvoorbeeld een veelzeggende uitdrukking (Veldboer 2002; Spierts et al. 2003; 
Kremer & Verplanke 2004: 49). Het enigszins zieltogende bestaan van vaktijdschriften 
in de sector lijkt dit beeld te onderstrepen. Over de oorzaken is weinig bekend. Som-
migen spreken over een ‘zwak beroepsbesef ’ en wijzen op de houding om absolute 
voorrang te geven aan het dagelijkse werk met de cliënten boven het bijhouden van het 
eigen vak (Schilder 2013: 15). Hoijtink (2006b) komt na onderzoek onder professionals 
tot de vaststelling dat er door het toegenomen registratiewerk minder tijd overblijft 
voor kennisverdieping of het lezen van vakliteratuur. Dat roept de vraag op of betere 
voorwaarden en omstandigheden tot een andere ‘professionele cultuur’ leiden.

Een enquête in 2000 naar ‘een leven lang leren’ in de sociale sector leverde alles-
zins een positief beeld op van de ‘studiezin’ van sociale en sociaal-culturele professio-
nals. Al blijft het bijwonen van trainingen, cursussen en conferenties – grotendeels als 
gevolg van ontbrekende financiële middelen – achter in vergelijking met andere beroe-
pen (Philippi & Hens 2000: 15). Bovendien is dat bijwonen meer ‘organisatie-gestuurd’ 

187 Het landelijk opererende Community Arts Lab (CAL XL) – ‘laboratorium voor kunst & samenleving’ – heeft 
sinds 2009 ervaring met het organiseren van CoP’s, onder andere via de zogenoemde CoP Cultuurimpuls. Deze 
functioneert als een ‘leernetwerk’ voor aanjagers, uitvoerders, opdrachtgevers en makelaars van kunst- en cul-
tuurprojecten in de wijk, die een gezamenlijk belang hebben bij het onderzoeken van hun eigen praktijken en 
ambities (zie www.cal-xl.nl, geraadpleegd november 2012).
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dan ‘professie-gestuurd’ en eerder afgeleid van managementconcepten: marketing, pr, 
klantgericht werken, projectmatig werken, netwerken, enzovoort (Spierts e.a 2003: 14). 
Al lijkt die trend de laatste jaren wat te keren, met name onder invloed van de invoe-
ring van de Wmo.188 

Reflection-on-action
Hoe staat het met het ontwikkelen van het vak? In hoofdstuk 7 was de conclusie dat het 
agogisch vakmanschap een sterke troef is van de sociaal-culturele beroepen; het stra-
tegisch en organisatorisch vakmanschap en de reflectiviteit blijven hierbij achter. Voor 
de ontwikkeling van vakmanschap is vooral dat laatste van belang. Schön (1983) leert 
ons dat sociaal-culturele professionals daarbij niet met lege handen staan. Hij maakt 
een onderscheid tussen reflection-in-action en reflection-on-action. Met de bewering 
dat professionals weinig aan reflectie doen (hoofdstuk 7), wordt vooral gedoeld op 
het achteraf reflecteren op het handelen (reflection-on-action). Ze reflecteren volgens 
Schön wel degelijk tijdens het handelen (reflection-in-action). 

Kader 8.3 Reflective practitioner189

Door positieve en negatieve ervaringen met wat in specifieke situaties al dan niet werkt, ontwik-
kelen professionals kennis die het handelen in belangrijke mate stuurt, volgens Schön. In paragraaf 
7.4 is gewezen op het veelal impliciete en intuïtieve karakter van deze kennis. Dit wordt geïllus-
treerd door ervaren professionals die heel goed weten wat ze wel of niet moeten doen in bepaalde 
situaties, terwijl het voor hen veel moeilijker is om aan te geven wat ze nu precies doen en waarom. 
Ze weten veel meer dan ze kunnen vertellen. Schön spreekt over knowing-in-action als een latente 
vorm van ‘weten hoe te handelen’. Het aanwenden van deze praktijkkennis tijdens het handelen 
gebeurt schijnbaar moeiteloos. De professional is als het ware verweven met de situatie; bewustzijn 
van het eigen handelen lijkt er niet voor nodig (Schön 1983: 50-51). Maar er doen zich ook geregeld 
situaties voor waarin de professional ter plekke moet reflecteren en het handelen moet bijsturen. 
Schön noemt dit bewustzijn van het eigen handelen tijdens het handelen reflection-in-action. 
Het handelen in een dergelijke situatie is te beschrijven als een proces van zoeken en experimen-
teren. Schön spreekt over a reflective conversation with a (unique and uncertain) situation. De pro-De pro-
fessional benadert een praktijkprobleem als een uniek geval, dat complex en onzeker is: there is a 
problem in finding the problem (ibidem: 128). Daarom is het toepassen van een standaardtheorie of 
-methode geen optie. De professional moet ermee beginnen begrip van de situatie te ontwikkelen. 
Hij of zij zoekt naar een zodanige herstructurering (reframing) dat er een probleem ontstaat – c.q. 
wordt geconstrueerd – dat aan te pakken is. De professional laat zich daarbij leiden door zijn of haar 
repertoire aan eerdere ervaringen en zoekt daarin naar overeenkomsten met de gegeven situatie. 
Omdat de professional de praktijksituatie als uniek benadert, gaat er echter ook aandacht uit naar 
specifieke kenmerken. Zo ontwikkelt hij of zij hypotheses en komt tot toegesneden interventies. 

188 Zo is er voor het jongerenwerk inmiddels een ‘databank bij- en nascholing’ tot stand gekomen, waarin veel cur-
sussen en trainingen zijn opgenomen die zich nadrukkelijk op de professie en de vakinhoud richten (Zie Van 
Amelsfoort & Peters 2010 en www.fcb.nl, geraadpleegd oktober 2012).

189 Om het belang van reflectie te onderstrepen en de mogelijke betekenis ervan voor de sociaal-culturele professies 
uit te werken, sta ik uitgebreider stil bij Schön’s concept van de reflective practitioner. Bij de beschrijving van de 
structuur van het handelen van practitioners heeft hij zich weliswaar vooral op architecten en psychotherapeu-
ten gericht, maar zijn bevindingen hebben een bredere zeggingskracht en gaan ook op voor het handelen van 
sociaal-culturele professionals (zie ook Geenen 2010).
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Vervolgens probeert de professional die interventies uit. 
Een interventie kan ook onverwachte veranderingen tot gevolg hebben, waardoor de situatie een 
nieuwe betekenis krijgt. Schön noemt dit: de situatie ‘spreekt tegen’ (back-talk). Door reflectie op 
deze tegenspraak kan de professional zijn of haar begrip van de situatie bijstellen. Op deze manier 
wordt als het ware al experimenterend een handelingscyclus doorlopen, net zo lang tot hij of zij 
weer het gevoel heeft de situatie voldoende te begrijpen en niet meer verrast te worden door onge-
wenste gevolgen (ibidem: 128-136).
Naarmate een professional meer ervaring opdoet, zal hij of zij bij onverwachte gebeurtenissen 
geleidelijk aan minder worden verrast. En zelfs als zich een verrassing voordoet, kan de ervaren 
professional zich haast automatisch een situatie voor de geest halen die veel lijkt op de situatie in 
kwestie. Aan de hand daarvan kan hij of zij een nieuwe hypothese opstellen, de huidige situatie 
begrijpen, waaruit nieuwe interventies zijn af te leiden. Anders gezegd: reflection-in-action raakt 
steeds meer ingesleten. Het handelen wordt routineuzer (tacit en spontaan). Het gevolg kan zijn 
dat de professional die momenten over het hoofd ziet waarop reflection-in-action mogelijk nieuwe 
inzichten kan opleveren.190 In een dergelijke situatie kan reflection-on-action voor een correctie 
zorgen. De focus is dan gericht op de knowing-in-action van de professional, die bekeken kan wor-
den in de relatieve rust na afloop van het handelen. In vergelijking met reflection-in-action wordt 
niet zozeer naar een nieuw handelingsalternatief gezocht, maar is er aandacht voor de strategieën, 
theorieën en normen die impliciet het handelen funderen.

Deze reflection-in-action biedt aanknopingspunten om met professionals aan reflec-
tion-on-action te werken. Zo zouden ze zich veel explicieter dan nu het geval is kun-
nen afvragen in hoeverre hun handelen ook effect heeft. Ze zouden ook achteraf vaker 
kunnen stilstaan bij ‘eventuele dilemma’s, verschillende opvattingen en ethische, nor-
matieve en emotionele vragen rond professioneel handelen’ (Onstenk 2013: 60). Hoe 
hanteren opbouwwerkers bij empowerment bijvoorbeeld de paradox tussen paterna-
lisme en zelfsturing (Engbersen et al. 2008: 53)? Hoe reageren jongerenwerkers wan-
neer ze weten dat jongeren spullen hebben gestolen? Kunnen ze de vertrouwensrelatie 
en het partnership met jongeren in stand houden en tegelijkertijd met hun geweten in 
het reine komen (Hoijtink 2006: 61)? 

Het onderscheid tussen reflection-in-action en reflection-on-action markeert het 
verschil tussen ambachtelijkheid en vakmanschap, getuige ook het intuïtieve en impli-
ciete karakter van het reflecteren tijdens het handelen. Het maakt ook duidelijk dat de 
ontwikkeling van ambachtelijkheid tot op zekere hoogte voorafgaat aan de ontwikke-
ling van vakmanschap.

Bij Schön’s idee van de reflective practitioner is evenwel een aantal kanttekeningen te 
plaatsen.

190 Hoewel routines noodzakelijk kunnen zijn voor professionals om in complexe situaties te handelen, mag dat 
er niet toe leiden dat ze in nieuwe omstandigheden uitsluitend vertrouwen op wat goed werkte in het verle-
den. Dan zou de ontwikkeling van praktijkkennis stil komen te staan. De cultuur van een organisatie en een 
hoge werkdruk bijvoorbeeld kunnen dat verschijnsel versterken en ertoe leiden dat professionals nog uitsluitend 
gericht zijn op het toepassen van standaardoplossingen. De diagnose van de problematiek en de gekozen oplos-
singsstrategieën staan dan niet meer ter discussie (zie Onstenk 2013: 57).
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Ten eerste onderzocht hij vooral hoe de individuele professional reflecteert op com-
plexe situaties. Dit is echter te beperkt. Bij de ontwikkeling van ambachtelijkheid zijn 
immers ook andere vormen van uitwisseling geïntroduceerd, zoals intervisie, casusge-
leid leren en Communities of Practice. 

Een tweede kanttekening is dat reflectie kan uitmonden in een rituele dans waar-
bij de vorm de inhoud overwoekert.191 Dit kan ten koste gaan van de bespiegeling op 
maatschappelijke vraagstukken die voor de praktijk van sociaal-culturele professio-
nals zo belangrijk is. 

Ten derde de kwestie die ook bij de Communities of Practice speelt: het risico in 
de eigen cirkel te blijven ronddraaien. Dat vraagt om nadenken over adequate vor-
men van kennisontwikkeling, en behelst een opdracht die professionals niet alleen 
kunnen volbrengen. Wetenschappers zouden hen daarin meer moeten bijstaan. Bij-
voorbeeld door gedegen evaluatieonderzoek, kwalitatief onderzoek naar professionele 
praktijken, casestudies van succesvolle voorbeelden van interventies (best practices) of 
internationaal vergelijkend onderzoek (Kremer & Verplanke 2004: 44; Uitermark et 
al. 2012: 20). Sociaal-culturele professionals zouden zelf echter ook meer ruimte moe-
ten opeisen voor reflectie en onderzoek, zodat ze hun impliciete kennis vaker en beter 
kunnen expliciteren. Hoe kunnen ze dat realiseren en hoe kunnen ze daarbij op een 
productieve manier met wetenschappers samenwerken? 

Strijd om onderzoek 
Een vraag die hieraan voorafgaat, is: Hoe is de samenwerking tussen sociaal-cultu-
rele professionals en wetenschappers tot nu toe verlopen? Grosso modo is de conclusie 
dat er van ondersteuning van de sociaal-culturele beroepen door de wetenschap wei-
nig is terechtgekomen. De andragologie en in iets mindere mate de pedagogiek waren 
in principe de twee wetenschappen die zich konden verhouden tot deze beroepen. In 
hoofdstuk 7 was te zien dat hiervan slechts mondjesmaat sprake is geweest. Voor zover 
ze al aandacht hadden voor sociaal-culturele professionals, spitste deze zich toe op 
hun (vermeende) maatschappelijke functie of positie – zoals de telkens terugkerende 
spanning tussen ‘emancipatie’ en ‘beheersing’192 – in plaats van op hun (daadwerke-
lijke) praktijken. 

Kader 8.4 Promotieonderzoek in Leiden
In de tweede helft van de jaren 1980 verscheen een promotieonderzoek van Van der Zande naar jonge-
renwerk in Leiden. In de samenvatting concludeert zij: ‘Hoewel de interviews veel gegevens opleveren, 
blijft het handelen van de jongerenwerkers onzichtbaar. Ook de onderzoekers denken nog teveel in ter-
men van de maatschappelijke positie van de jongerenwerker en te weinig in termen van de relatie tussen 
jongerenwerkers en jongeren’ (Van der Zande 1990: 166). In de loop van het onderzoeksproces veran-
deren de onderzoekers van koers. Ze onderkennen dat de ‘maatschappijtheorieën’ die ze hanteren de 

191 In het hbo ervaren veel studenten de voortdurende aansporing om te reflecteren als een vorm van ‘reflectie-
dwang’ (zie Zijlstra & Meijers 2006).

192 Zie bijvoorbeeld Nijk (1972) en Van den Hoven (2002).
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jongerenwerkers opzadelen met ‘abstracte idealen’. Die bieden geen handvatten voor de ‘ontnuchterende 
praktijk’. Zonder hun kritische opstelling los te laten, gaan de onderzoekers met de jongerenwerkers in 
gesprek. Uiteindelijk lukt het om langzaam maar zeker door te dringen tot de kern van de problema-
tiek. ‘De duur en intensiteit van de samenwerking en de normatieve overeenstemming over doelen en 
uitgangspunten leiden tot een vertrouwensbasis op grond waarvan kritische reflectie mogelijk wordt. 
Veel praktijkwerkers staan argwanend tegenover wetenschap omdat het hen niet verder brengt in het 
oplossen van problemen zoals zij die ervaren’ (ibidem: 167). Het proefschrift eindigt met een pleidooi 
voor de erkenning van het belang van de relatie tussen jongeren en hun opvoeders, tussen jongeren 
en jongerenwerkers. De kwaliteit van het jongerenwerk moet gezocht worden in het verkennen door 
jongeren van nieuwe en andere mogelijkheden, in het experimenteren met gedrag, in de confrontatie 
met andere, mogelijke keuzes (ibidem). Het proefschrift levert een belangrijke bijdrage aan het opnieuw 
centraal stellen van de ‘pedagogische opdracht’ in het jongerenwerk in de loop van de jaren 1990 (zie 
hoofdstuk 5). Het vormt een illustratie van de mogelijke rol van onderzoek en wetenschap, en laat zien 
hoe de samenwerking met sociaal-culturele beroepen vorm kon krijgen. In werkelijkheid verliep deze 
echter zelden op die manier. 

De rol van onderzoek en de samenwerking tussen wetenschappers en professionals 
is ook in het huidige tijdsgewricht niet onomstreden. Onderwerp van strijd is nog 
steeds de maatschappelijke functie, alleen nu niet zozeer in termen van ‘beheersing’ of 
‘emancipatie’ maar van ‘effectiviteit’. En ook al is er geen overeenstemming over hoe 
je effectiviteit vaststelt (Gielen et al. 2012: 273), vanuit het beleid neemt de roep toe om 
met ‘bewezen effectieve methoden’ te werken.

De inspiratie daarvoor komt uit de evidence based medicine die in de jaren 1970 
opkwam in de gezondheidszorg (Hutschemaekers 2001 en 2010). In de justitiële sec-
tor verwierf what works? of evidence based treatments (Rovers 2007; Menger 2009 en 
2010; Hutschemaekers 2010) in de jaren 1990 een stevige basis. Evidence based onder-
zoek moet voldoen aan strenge eisen. Om de werkzaamheid van een interventie aan 
te tonen moet het onder strikt gecontroleerde omstandigheden plaatsvinden, liefst 
volgens het RCT-design (randomized controlled trial, waarbij een interventie op een 
willekeurig gekozen persoon of groep wordt toegepast en ter vergelijking niet op een 
andere willekeurig gekozen persoon of groep). Het vaststellen van het effect van de 
interventie veronderstelt het constant houden van alle andere factoren en gaat uit van 
de aanname dat uitvoering precies volgens het boekje gebeurt (‘programma-integri-
teit’) en dat ook de cliënt of groep zich helemaal aan de voorschriften houdt (Hutsche-
maekers 2010; Van Yperen 2012: 79). 

In de afgelopen jaren is er veel kritiek gekomen op het evidence based werken. Zo 
stelt Menger (2009 en 2010) zich voor de reclassering niet zozeer de vraag naar what 
works?, maar naar who works? In de what works-benadering wordt effectiviteit zo sterk 
vereenzelvigd met de interventie dat het lijkt alsof die niet wordt beïnvloed door de 
uitvoerend professional of de cliënten. De who works-benadering probeert er juist ach-
ter te komen welke factoren de effectiviteit van de professional bepalen, waaronder 
de zogenoemde common factors, zoals cliëntfactoren, relationele aspecten, het geloof 
in de werkwijze en de verwachting van succes bij professionals en cliënten. Anderen 
bekritiseren het directieve en voorschrijvende karakter van evidence based werken. 
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Tegenover ‘evidentie van bovenaf ’ pleiten zij voor een pragmatischer benadering – 
meer practice based en community based (Boutellier 2012; Staples & Gradener 2012).

Ook al is er geen overeenstemming over effectiviteit en de rol van onderzoek, de 
verschillende benaderingen groeien in Nederland de afgelopen jaren naar elkaar toe 
(Uitermark et al. 2012: 275). Zo krijgen aanhangers van de evidence based benadering 
bijvoorbeeld meer oog voor de common factors en het belang van de implementatie 
van richtlijnen van interventies (De Vries 2007; Menger 2009; Hutschemaekers 2010). 
Degenen die vertrekken vanuit de praktijk of community pleiten voor evaluaties om 
professionals, instituties en overheden aanspreekbaar te maken.

Zijn de praktijken van sociaal-culturele professionals ook onderwerp van deze dis-
cussie over evidence based werken? Movisie is in 2008 begonnen met het opzetten 
van een ‘databank Effectieve sociale interventies’ voor de sociale sector in Nederland. 
De databank bevat inmiddels meer dan honderd beschrijvingen. Dat lijkt heel wat, 
maar gezien de gehanteerde definitie voor het begrip ‘interventie’ – ‘een systematische 
werkwijze om een doel te bereiken’ (Booijnk et al. 2012: 86) – betreft het waarschijnlijk 
niet meer dan een fractie van het totaal.193 De databank onderscheidt vijf stappen om 
tot een ‘effectieve sociale interventie’ te komen (ibidem: 87-88): 1. een goede beschrij-
ving; 2. een theoretische onderbouwing; 3. onderzoeken naar toepassing en praktijk-
ervaringen; 4. monitoring van behaalde resultaten; 5. onderzoek van de effectiviteit. 
De interventies in de databank bevatten vooral informatie over stap 1 en 2. Bij stap 4 
en 5 zijn er voor de meeste interventies niet of nauwelijks gegevens voorhanden. Strikt 
genomen bevat de database dus nog geen ‘bewezen effectieve interventies’.194 Bewijs 
leveren blijkt zowel vanuit het perspectief van de wetenschap als vanuit de praktijk 
gecompliceerd (Kremer & Verplanke 2004). 

Vanuit de wetenschap bezien is het bijvoorbeeld lastig dat het werk van sociaal-
culturele professionals op de lange termijn is gericht, zoals ‘zelfvertrouwen opbouwen’ 
of ‘betrokkenheid bij de buurt’. Zulke doelen laten zich moeilijk in heldere en meet-
bare gegevens uitdrukken (Kremer & Verplanke 2004: 42). Ook de strenge eisen van 
het RCT-design zijn moeilijk toepasbaar. Anders dan bijvoorbeeld bij het maatschap-
pelijk werk hebben interventies van sociaal-culturele professionals eerder betrekking 
op een groep of buurt dan op een individu. Dat maakt het werken met een controle-
groep lastig:

193 Zo stuitten Uyterlinde en Sprinkhuizen (2009) bij hun verkenning in opdracht van de databank naar buurtge-
richte interventies op het gebied van ‘actief burgerschap en overbruggend contact tussen burgers met verschil-
lende sociale en culturele achtergronden’ alleen al op 140 uiteenlopende methoden. Bij een inventarisatie van 
het gebruik van de methoden bij de welzijnsorganisatie De Twern in Tilburg noemden sociaal-culturele profes-
sionals 175 methoden (Van Balveren et al. 2003: 38).

194 Ook Uyterlinde en Sprinkhuizen (2009) (zie vorige voetnoot) komen bij hun verkenning naar actief burger-
schap en overbruggend contact tot de vaststelling dat er nauwelijks methoden voorhanden zijn waarvan de 
effecten bewezen zijn. 
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‘Voor het verrichten van een begin- en eindmeting geldt hetzelfde. Er spelen 
immers zoveel andere factoren die de resultaten kunnen beïnvloeden. Als er in 
het werkgebied van een opbouwwerker een afrekening plaatsvindt in het drugs-
circuit, heeft dat meteen een diepgaand effect op de sfeer in de buurt, en op 
zijn werkzaamheden en de resultaten die hij daarmee wilde behalen’ (Kremer & 
Verplanke 2004: 42). 

Resultaten, zoals gedragsverandering of het mobiliseren van sociale netwerken, zijn 
dus moeilijk toe te schrijven aan afzonderlijke interventies. Bovendien is de kans op 
herhaling van dezelfde resultaten onder andere omstandigheden klein, aangezien con-
dities en personen zeer bepalend zijn (Boutellier 2012: 243).

Voor sociaal-culturele professionals zijn interventies dan ook geen ‘standaardpro-
ducten’, en overheerst een sceptische houding tegenover evidence based onderzoek. Ze 
ervaren het aantonen van een bepaald soort effectiviteit als van bovenaf opgelegd, en 
vrezen dat die ten koste gaat van hun eigen vrije ruimte om te handelen en te oordelen. 
Evenals wetenschappers vinden ze dat hun interventies vanwege de complexiteit niet 
hard te bewijzen zijn. Belemmerend is ook de overwegende ‘doecultuur’ van de prak-
tijk en de onbekendheid met onderzoek (Kremer & Verplanke 2004: 43). 

Alles bij elkaar zijn er dusdanig veel uiteenlopende eisen én beperkingen verweven 
met evidence based werken dat de betekenis ervan, ondanks het nut voor de praktijk, 
voor sociaal-culturele professionals beperkt zal blijven. Dat ontslaat betrokkenen niet 
van de plicht zich veel explicieter dan nu het geval is af te vragen in hoeverre jongeren-
werk, sociaal-cultureel werk, opbouwwerk of educatief werk ‘werkt’. Want ook zonder 
direct het evidence based werken tot norm te verheffen, valt er veel te winnen als soci-
aal-culturele professionals vaker zouden stilstaan bij de vraag: ‘Wat werkt voor wie in 
welke omstandigheden?’ (Boutellier 2012: 241). De hulp van sociale wetenschappers 
kan professionals daarbij goed van pas komen (Kremer & Verplanke 2004: 44).

Samenwerking tussen praktijk en wetenschap
Hoe kunnen sociaal-culturele professionals en wetenschappers op een productieve 
manier samenwerken? De uitdaging bestaat erin om kennis en ideeën ‘van buitenaf ’ 
en ‘van binnen uit’ zo veel mogelijk te benutten en op elkaar te laten inwerken. Dat 
zo’n manier van samenwerken niet vanzelfsprekend is, leert de ervaring in andere sec-
toren. Zo constateert Hutschemaekers (2009) voor de samenwerking tussen weten-
schap en praktijk in de GGZ:

‘Tussen beide werelden is sprake van een ernstige en fundamentele kloof: wat 
hulpverleners doen, is wetenschappelijk lang niet altijd aan de maat. Omgekeerd 
geldt ook dat wetenschappers uitgaan van allerlei oorzaak-gevolg-ketens die in 
de praktijk onvoldoende toepasbaar zijn of anders werken’ (Hutschemaekers 
2009: 108).
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Hoe valt deze kloof te overbruggen? Om te beginnen door in de verhouding tussen 
wetenschap en praktijk uit te gaan van ‘gelijkwaardigheid’ en ‘complementariteit’ 
(Hutschemaekers 2010). Dat vraagt van zowel wetenschappers als professionals dat ze 
geen monopolie op kennis claimen. ‘Complementariteit’ betekent het combineren van 
het beste uit twee werelden, door praktijkkennis te confronteren met wetenschappe-
lijke kennis en omgekeerd nieuwe wetenschappelijke kennis te toetsen op de relevantie 
ervan voor de professionele praktijk. Van wetenschappers vraagt dit dat ze dicht op de 
praktijk gaan zitten, nauwkeurig observeren en zich verdiepen in de grillige dynamiek 
van het handelen van professionals en in de factoren die succes en falen bepalen (Van 
der Laan 1997: 197). Professionals worden geacht als reflective practitioner voortdu-
rend hun eigen handelen ter discussie te stellen en relaties te leggen tussen hun eigen 
praktijkkennis en wetenschappelijke kennis, tussen concrete vragen uit de praktijk en 
de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek (Hutschemaekers 2001). Van hen mag 
worden verwacht dat ze op de hoogte zijn van de beschikbare kennis over de effecti-
viteit van methoden en dat zij hiermee bij hun handelen rekening houden. Dat is iets 
anders dan het klakkeloos opvolgen van richtlijnen of voorschriften. In dat opzicht 
hebben professionals een eigen verantwoordelijkheid en hebben ze ruimte nodig om 
de specifieke omstandigheden bij hun handelen te verdisconteren (Van Yperen 2003).

Bij kennisontwikkeling dringt zich ook de vraag op hoe professionals meer bij 
onderzoek betrokken kunnen raken en eventueel zelf als onderzoeker te werk kun-
nen gaan. Voor dat laatste is de afgelopen decennia het model van de practitioner-
researcher (Jarvis 1999) of scientist-practitioner (Garretsen et al. 2003; Hutschemae-
kers 2010) ontwikkeld. Professionals als onderzoekers:

‘(…) verhouden zich actief tot hun professioneel handelen en gedragen zich als 
een soort wetenschapper die altijd nieuwsgierig is, voortdurend de vraag stelt 
naar het waarom en voortdurend op zoek is naar betere antwoorden en meer 
inzicht. Ze gedragen zich als een toegepast onderzoeker die op systematische 
wijze de realiteit bevraagt en nooit helemaal tevreden is met bestaande ant-
woorden’ (Hutschemaekers 2010: 116).

Kader 8.5 Onderzoekswerkplaatsen met jongerenwerkers in Noord-Brabant en Amsterdam 
Een voorbeeld waarbij professionals als onderzoekers fungeren, vormt het RAAK Pro-project 
‘Talentontwikkeling bij risicojongeren’.195 De centrale vraag van het onderzoeksproject luidt: 
Wat is de invloed van talentontwikkeling op het vergroten van handelingsmogelijkheden en sociale 
participatie van risicojongeren? En wat zijn de werkzame bestanddelen? Om de centrale vraag te 

195 Raak Pro is een stimuleringsregeling gericht op het versterken van praktijkgericht onderzoek aan hogescho-
len, in samenwerking met de beroepspraktijk en andere kennisinstellingen. Bij ‘Talentontwikkeling voor risi-
cojongeren’ zijn de volgende partners betrokken: Hogeschool Amsterdam, Avans Hogeschool, Universiteit van 
Amsterdam, Nederlands Jeugdinstituut, een tweetal ROC’s en een zevental instellingen voor jongerenwerk. De 
looptijd van het project bedraagt vier jaar. Voor de informatie in deze kader is gebruikgemaakt van een interne 
notitie (Abdallah et al. 2011).
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beantwoorden wordt er gewerkt in zogenoemde onderzoekswerkplaatsen. Hierin werken onder-
zoekers, jongerenwerkers, docenten (hbo en mbo) en studenten (hbo) samen volgens de zoge-
noemde partnership approach. Daarbij vormen de betrokkenen een team dat verantwoordelijk is 
voor de formulering van de vraagstelling, de materiaalverzameling, de analyse en de uiteindelijke 
resultaten. Concreet bestaan de onderzoekswerkplaatsen uit regelmatige bijeenkomsten waarin 
jongerenwerkers, docenten en studenten onder leiding van de onderzoekers bij elkaar komen. De 
onderzoekers – drie promovendi – ontwikkelen thematische programma’s die de deelnemers faci-
literen om praktijken in het jongerenwerk te onderzoeken, te bespreken en te ontwikkelen. Bij het 
onderzoek in de werkplaatsen ontstaat een leercyclus: het onderzoek ontspringt in de praktijk, 
richt zich op ervaringskennis en probeert deze te systematiseren, te voeden en te innoveren. Nieuw 
verworven kennis wordt vervolgens in de praktijk toegepast en opnieuw geëvalueerd.
Voor de beroepskrachten en docenten leveren de onderzoekswerkplaatsen niet alleen inzicht op 
in de werkwijzen en werking van talentontwikkeling. En passant werken de beroepskrachten en 
docenten ook aan de bewustwording over hun eigen rol als professional en als docent. De onder-
zoekswerkplaatsen dagen de professionals uit zich te ontwikkelen van ïntuitieve practitioners 
(waarbij expertise is gebaseerd op praktijkopleiding en praktijkervaring) naar reflective practiti-
oners (waarbij zij zich bewust worden van wat zij doen) en uiteindelijk tot scientific practitioners 
(waarbij ze actief gebruikmaken van nieuwe wetenschappelijke inzichten). 
Voor de wetenschappers bieden de onderzoekswerkplaatsen directe toegang tot de in de praktijk 
aanwezige (vaak verborgen) kennis (tacit knowledge), ervaringen en vragen. Via zowel kwalitatieve 
als kwantitatieve onderzoeksmethoden196 proberen de onderzoekers praktijkkennis te ontsluiten, 
te expliciteren, te systematiseren en te toetsen, zodat het zowel toepasbare kennis als generaliseer-
bare inzichten oplevert. 

Een expliciete rol als onderzoeker zal niet iedere sociaal-culturele professional op het 
lijf geschreven zijn. Interessant is in dit opzicht de ontwikkeling van professionele 
master-opleidingen voor sociaal werk, die studenten expliciet voorbereiden op een rol 
als onderzoeker:

‘Bij de rol van onderzoeker gaat het om het systematisch en volgens de daar-
voor geldende wetenschappelijke criteria uitvoeren van een praktijkonderzoek, 
gekoppeld aan een onderzoekende houding; vragen signaleren, vragen stellen, 
de vraag achter de vraag achterhalen, kritisch toepassen van wetenschappelijke 
kennis in de praktijk en het kunnen conceptualiseren van de praktijk’ (Van 
Hattum, Hoijtink & Van Pelt 2011: 151).

Een actieve rol van professionals bij onderzoek past in de pragmatische benadering die 
Boutellier voorstaat. Hij pleit voor een meer ontspannen omgang met ‘evidentie’. Dat 
betekent bijvoorbeeld werkwijzen niet van bovenaf voorschrijven, maar aansluiten bij 
wat bekend is en wat professionals al doen. Cruciaal is dat ‘in nauwe samenwerking 
met betrokkenen kennis wordt ontwikkeld, vergeleken en verrijkt’ (Boutellier 2012: 

196 De onderzoekers maken daarbij onder andere gebruik van (participerende) observatie, voeren gesprekken met 
jongeren, jongerenwerkers en andere betrokkenen, doen documentanalyse en voeren een Q-onderzoek uit, 
waarmee ze patronen in opvattingen van jongeren in kaart brengen.
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248). Het idee van de ‘werkplaats’197, zoals in het voorbeeld van kader 8.5, lijkt ook hier 
bij uitstek geschikt.198 

Een ander type instrument vormen ‘kennisplatforms’, zoals de eerdergenoemde 
databank van Movisie. Volgens Van der Lans is het wenselijk dat deze een dynami-
scher karakter krijgen en zich tot ‘open platforms’ transformeren:

‘waar mensen kennis kunnen delen, bespreken, nuanceren, bevragen en aggre-
geren. Het zijn interactieve platforms geworden, waar wetenschappers, profes-
sionals en amateurs nieuwe betrekkingen aangaan’ (Van der Lans 2012: 235).

Zulke platforms kunnen mogelijk ook dienen om meer overzicht, inzicht en ordening 
in het interventierepertoire van sociaal-culturele professionals te krijgen.199 Voor het 
onderzoek naar en door sociaal-culturele professionals zou de logica van het activeren 
daarbij leidend kunnen zijn: Wat leert onderzoek naar specifieke interventies ons over 
de werkzaamheid van de elementen van de logica?

8.4 Ontwikkeling van professionaliteit

Waar de ontwikkeling van ambachtelijkheid en vakmanschap vooral het binnenper-
spectief van de sociaal-culturele beroepen tot uitdrukking brengt, komt bij de ontwik-
keling van professionaliteit het buitenperspectief in het vizier. Of, preciezer gezegd, 
de verhouding tussen binnenperspectief en buitenperspectief. Voor sociaal-culturele 
professionals kenmerkt het buitenperspectief zich momenteel door politieke afhanke-
lijkheid (Jordan 2001; De Boer & Duyvendak 2004; Tonkens et al. 2013) en bestuur-
lijke turbulentie (Hoijtink & Van Doorn 2011). Dat leidt onder meer tot ‘meer markt’, 
bijvoorbeeld in de vorm van aanbestedingen; ‘meer bureaucratie’, zoals een grotere 
regeldruk en verantwoordingslast; ‘grotere tijdsdruk’, in de zin van de ervaren urgen-
tie van sociale problemen; ‘betere prestaties’, gezien de nadruk op output en ‘bewe-
zen effectiviteit’; ‘meer risicobeheersing’, in de vorm van meer aandacht voor hand-
having en controle; ‘meer samenwerking’, bijvoorbeeld leidend tot ketenvorming en 

197 Dat ook een prominente plaats inneemt bij de ontwikkeling van ambachtelijkheid, zoals vermeld in paragraaf 
8.2.

198 Een ander voorbeeld vormen de in hoofdstuk 1 genoemde ‘Wmo-werkplaatsen’, waarvan er sinds 2009 een 
zestal bestaan. ‘De werkplaats is een kennisnetwerk waarin een hogeschool en/of lectoraat, gemeenten, orga-
nisaties en beroepsbeoefenaren samenwerken aan onderzoek, methodiekontwikkeling en (regionale en lande-
lijke) kennisverspreiding rond community care. (…) De Wmo-werkplaats verbindt praktijkgericht onderzoek 
en beroepspraktijk en bevordert het evidence- en practice-based werken in de sector zorg en welzijn’ (www.
wmowerkplaatsen.nl; geraadpleegd augustus 2013).

199 Van Hattum c.s. (2011) onderscheidt drie manieren van kennisontwikkeling en kennistoepassing die daarbij 
soelaas kunnen bieden: (1) kennis over de inhoud van het vak, in relatie tot maatschappelijke vraagstukken; (2) 
kennis over positionering en legitimering van het vak; (3) kennisarticulatie, oftewel het onderbouwen van erva-
ringskennis door theoretische kennis.
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allerhande netwerkoverleg (Noordegraaf 2008; Gulikers 2009; Hoijtink & Van Doorn 
2011). Politieke afhankelijkheid en bestuurlijke turbulentie maken dat ambachtelijk-
heid en vakmanschap geen ‘vrij spel’ hebben. De professionaliteit die sociaal-culturele 
professionals aan de dag leggen, zegt veel over de manier waarop ze reageren op ver-
anderingen in de omgeving.

Bij de ontwikkeling van professionaliteit zijn de basiskenmerken van Freidson weer 
richtinggevend. In hoofdstuk 7 is geconstateerd dat ‘kennisontwikkeling’ en ‘beroep-
sideologie’ het meeste inzicht opleveren. ‘Kennisontwikkeling’ is in paragraaf 8.3 uit-
gebreid aan bod geweest. Voor de ontwikkeling van professionaliteit gaat de aandacht 
hier vooral uit naar ‘beroepsideologie’. Daaronder verstaat Freidson de claims, values 
and ideas die een beroepsgroep hanteert om haar professionalisme uit te dragen.

‘The ideal-typical ideology of professionalism is concerned with justifying the 
privileged position of the institutions of an occupation in a political economy as 
well as the authority and status of its members. To do so it must neutralize or at 
least effectively counter the opposing ideologies which provide the rationale for 
the control of work by the market on the one hand, and by bureaucracy on the 
other’ (Freidson 2001: 106).  

In hoofdstuk 7 luidde een van de bevindingen dat sociaal-culturele professionals niet 
uit zijn op occupational control en bijgevolg ook niet geneigd zijn sterke beroepsor-
ganisaties te vormen. Daarmee is niet gezegd dat ze geen beroepsideologie kennen 
waarmee ze zich kunnen verhouden tot de ideologieën van markt en bureaucratie. 
De beroepsideologie was aanvankelijk evenwel niet sterk ontwikkeld. De vermetele 
poging tot de ‘Beroepskode voor de kultureel werker’ uit 1972 had slechts een beperkte 
doorwerking. In de jaren 1980 en 1990 ontbrak een ‘eigen verhaal’ in antwoord op 
beschuldigingen dat sociaal-culturele professionals hun eigen vraag creëerden, men-
sen afhankelijk maakten en onvoldoende verantwoording zouden afleggen over werk-
wijzen en resultaten (Tonkens et al. 2013). 

Hoe is het op dit moment gesteld met de ‘beroepsideologie’ van sociaal-culturele 
professionals? Die vraag beantwoord ik met behulp van de logica van het activeren, die 
de belangrijkste elementen van een ‘beroepsideologie’ van sociaal-culturele professi-
onals omvat.

Twee activeringslogica’s
Alhoewel de benaming logica van het activeren doet vermoeden dat deze past in de 
ontwikkeling van de activerende verzorgingsstaat, is dit niet zonder meer het geval. 
De activerende verzorgingsstaat kent een eigen logica, die de logica van het activeren 
bij tijd en wijle zelfs dreigt te eroderen. Beide logica’s kennen hun eigen ‘stijl’, ‘ratio-
nale’ en ‘ideologie’ (Mol 2006: 17). In het navolgende worden deze in gecondenseerde 
vorm met elkaar vergeleken op een zestal ‘leerzame punten van contrast’ (Mol & Van 
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Lieshout (1989/2008: 3): ‘mensbeeld’, ‘aanspreking’, ‘ambities’, ‘doelen en resultaten’, 
‘praktijken’ en ‘organisatie’.200 

•	 Mensbeeld – De logica van de activerende verzorgingsstaat hanteert een uitgespro-
ken mensbeeld. De centrale gedachte is niet langer dat ons een onvoorzien nood-
lot kan treffen, maar dat onze toekomstige levenslooprisico’s van eigen, mense-
lijke makelij zijn, ofwel manufactured risks. Wie dat besef onvoldoende aan de 
dag legt, schaadt vroeg of laat de samenleving en gedraagt zich daarmee als een 
‘onvolwaardig burger’ (Trommel 2010). 

 De logica van het activeren vertrekt vanuit de kansen, mogelijkheden en belem-
meringen van mensen tot deelname aan maatschappelijke activiteiten (Lammers 
2000). Persoonlijke aandacht en een veilige, vertrouwenwekkende omgeving zijn 
daarbij cruciaal (Van der Veen & Van Netten 1996).

•	 Aanspreking – Het gehanteerde mensbeeld leidt ertoe dat de logica van de acti-
verende verzorgingsstaat burgers vooral aanspreekt op hun ‘eigen verantwoorde-
lijkheid’. ‘Responsabilisering’ moet eraan bijdragen dat burgers hun ‘verantwoor-
delijkheidszin’ opnemen (Hurenkamp & Tonkens 2011). Daarbij past een over-
gang van rechten naar plichten en een omkering van bewijslast: burgers moeten 
voortaan ‘bewijzen’ dat ze alles hebben gedaan om hun ziekte, werkloosheid of 
armoede te voorkomen (Trommel 2010).

 De logica van het activeren gaat meer uit van een ‘gedeelde verantwoordelijkheid’. 
Burgers zullen eerder geneigd zijn om medeverantwoordelijkheid te aanvaarden 
wanneer ze daartoe verleid, uitgedaagd en toegerust worden dan wanneer men ze 
voor het blok zet, zo is de redenatie.

•	 Ambities – Drijvende kracht achter de logica van de activerende verzorgingsstaat 
vormt niet zelden de ervaren urgentie van sociale problemen en de intensiteit 
waarmee burgers, politici en media die tot uitdrukking brengen. Dat gaat veelal 
gepaard met hoge ambities, sterke maakbaarheidswensen en een roep om ‘snelle 
oplossingen’ (De Waal 2008). 

 De logica van het activeren is voorzichtiger bij het formuleren van ambities. 
Ambities mogen verder reiken dan de horizon van de betreffende burgers, maar 
daartoe zullen ze ook moeten aansluiten bij hun belevingswereld en praktijken. 
Tegenover het ‘ongeduld’ van de logica van de activerende verzorgingsstaat vraagt 
de logica van het activeren juist tijd en (speel)ruimte om geduldig te kunnen 
manoeuvreren.

•	 Doelen en resultaten – De logica van de activerende verzorgingsstaat werkt met 
‘uitvoerders’ (reïntegratiebedrijven, zorgpartijen, welzijnsinstellingen) waarmee 

200 Het gaat bij de logica van het activeren en de logica van de activerende verzorgingsstaat in feite om variaties op 
respectievelijk de professionele logica en de bureaucratische logica (zie hoofdstuk 1). De marktlogica behandel 
ik hier niet apart. Deze komt wel een enkele keer ter sprake, gezien de doorwerking ervan op de beide andere 
logica’s.
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kwantificeerbare activeringsdoelstellingen worden overeengekomen. Het markt-
denken waarin kostenbeheersing boven kwaliteit gaat, heeft hier overduidelijk 
postgevat. Bestuurders meten succes of falen af aan generieke en kwantificeer-
bare resultaatafspraken. Dat kan in de praktijk tot gevolg hebben dat instellingen 
zich vooral op cliënten richten met wie het gemakkelijkst succes te behalen valt.

 In de logica van het activeren geven niet de opgelegde ‘systeemdoelen’ primair 
richting aan het handelen, maar de ervaringen en situatie van de deelnemers. 
Doelen en ambities komen in samenspraak met burgers tot ontwikkeling. Het 
gevolg daarvan is dat de trajecten gericht op activering een ‘open eind’ hebben 
en dat er bijgevolg verschillende uitkomsten mogelijk zijn (Trommel 2010). In 
het verlengde hiervan kent de logica van het activeren een voorkeur voor ‘proces-
indicatoren’ boven ‘output-indicatoren’. Soms wordt er gekozen voor het meten 
van ‘klanttevredenheid’, als poging om tussen beide typen indicatoren te schip-
peren. Ook hierin is de invloed van de ‘marktlogica’ waarneembaar.

•	 Praktijken – In de logica van de activerende verzorgingsstaat vormt ‘regisseren’ 
een kernwoord. Activering is in deze logica een instrument om burgers naar vast-
gestelde levenspaden te voeren. De trajecten die burgers op hun weg naar partici-
patie geacht worden af te leggen, zijn vooraf uitgestippeld en gestroomlijnd.

 In de logica van het activeren ligt de nadruk op de ontwikkeling van (intrinsieke) 
vermogens van en door burgers, zodat deze de regie over hun eigen leven kunnen 
voeren en een bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijke leven.

•	 Organisatie – De logica van de activerende verzorgingsstaat organiseert inter-
venties gericht op activering doorgaans projectmatig en gebaseerd op contracten 
of convenanten. De voorgenomen interventies zijn begrensd in tijd, ruimte en 
kosten, waardoor de inzet van betrokkenen is gelimiteerd. Door het werken met 
contracten of convenanten is het mogelijk sluitende afspraken te maken over die 
inzet (Castel 2005; De Boer et al. 2007).

 De logica van het activeren is weliswaar gevoelig voor het limiteren van de inzet 
van betrokkenen, maar kent een nadruk op het belang van wederkerigheid en 
onderhandeling bij het maken van afspraken. Bovendien behoeven burgers soms 
ook extra ondersteuning of extra hulpbronnen om als onderhandelingspartner te 
kunnen optreden (De Boer et al. 2007: 241).

Schematisch ziet de vergelijking tussen de logica van het activeren en de logica van de 
activerende verzorgingsstaat er als volgt uit:
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Logica van het activeren Logica van de activerende 
verzorgingsstaat

Mensbeeld Burgers met mogelijkheden Onvolwaardige burgers

Aanspreking Gedeelde verantwoordelijkheid Eigen verantwoordelijkheid

Ambitie Bescheidenheid, geduldig 
manoeuvreren

Urgentie, maakbaarheid, ongeduld 

Doelen en resultaten Open einde, wisselende uitkomsten Vastgelegde, kwantificeerbare 
doelen 

Praktijken Regie over het eigen leven Geregisseerd participeren

Organisatie Wederkerigheid Projecten en contracten

Figuur 8.1 Twee activeringslogica’s

Democratisch professionalisme en institutionele ethiek
De contrastpunten duiden op een spanningsvolle verhouding tussen beide logica’s. 
Die spanning is mede het gevolg van de betekenisverandering van het ‘concept’ acti-
vering vanaf het moment dat politiek en overheid dit in de jaren 1990 hebben overge-
nomen en hebben gereduceerd tot ‘sociale activering’, gericht op het klaarstomen voor 
de arbeidsmarkt.201 Deze betekenisverandering is een veelvoorkomend verschijnsel bij 
het ‘verplaatsen van concepten’ (Wildemeersch [in voorbereiding]). Ten dele is dit niet 
te vermijden; het is echter wel van belang het onderscheid tussen beide logica’s scherp 
te markeren om geen misverstanden te laten bestaan over de eigen ‘stijl’, ‘rationale’ en 
‘idelogie’ ervan.

Dat de logica van de activerende verzorgingsstaat de logica van het activeren onder 
druk zet, wil niet zeggen dat de logica van het activeren per definitie het onderspit 
delft, noch dat de ene logica ‘superieur’ is aan de andere. Werkend vanuit de logica van 
het activeren kunnen sociaal-culturele professionals wel degelijk de legitimiteit ‘erken-
nen’ van bepaalde overwegingen van de logica van de activerende verzorgingsstaat en 
omgekeerd. Zo kunnen de ervaren urgentie van sociale problemen of de schaarste aan 
(financiële) middelen legitieme overwegingen zijn bij het op elkaar betrekken van de 
logica’s. 

Op dit moment lijken ze echter meer uit elkaar te drijven dan naar elkaar toe te 
groeien. Daarbij laten sociaal-culturele professionals en hun managers kansen liggen. 
Beide groepen hebben er moeite mee een antwoord te formuleren op de aanspraken 
van politiek en overheid, en stellen zich niet zelden als ‘slachtoffer’ op (Tonkens et al. 
2013: 175). Om deze impasse te doorbreken en hun professionaliteit te ontwikkelen, 

201 Weil c.s. (2005) spreekt over reflexive activation en restrictive activation, waarin respectievelijk de logica van 
het activeren en de logica van de activerende verzorgingsstaat te herkennen zijn.
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kunnen ze mogelijk te rade gaan bij Freidson’s ‘institutionele ethiek’, die in hoofdstuk 
2 is verkend, en bij Dzur’s ‘democratisch professionalisme’ (Dzur 2004 en 2008).

De logica van de activerende verzorgingsstaat claimt burgers te volgen, maar geeft 
vooral stem aan politici en beleidsmakers. Deze logica zegt ‘vraaggestuurd’ te werken, 
maar praktiseert vooral ‘overheidsgestuurd’ (Tonkens et al. 2013: 172). De logica van 
het activeren maakt geen aanspraak op ‘vraaggestuurd’ werken, maar wordt bepaald 
door de interactie tussen burgers en professionals. ‘Democratisch professionalisme’ 
betekent dat de sociaal-culturele professional voortdurend het democratische karak-
ter van de interactie probeert te maximaliseren (Dzur 2004 en 2008). Zo constateren 
Tonkens en Verhoeven (2011) dat sociaal-culturele professionals bij de begeleiding van 
bewonersinitiatieven een aantal kenmerken van democratisch professionalisme heb-
ben ontwikkeld, zoals verbindingen leggen met andere (groepen) bewoners en onge-
lijkheid in de participatie tegengaan. Daarmee vergroten ze het ‘democratisch potenti-
eel’ van bewonersinitiatieven. Tevens stellen deze auteurs vast dat de professionals nog 
onvoldoende het debat tussen initiatiefnemers en hun omgeving organiseren en nog te 
weinig reflexief en flexibel zijn in het vinden van de balans tussen ‘sturen’ en ‘loslaten’ 
(Tonkens & Verhoeven 2011: 88-95). Het vormgeven van democratisch professiona-
lisme kan aanzienlijk bijdragen aan de ontwikkeling van de professionaliteit van soci-
aal-culturele professionals, en daarmee de logica van het activeren legitimeren en een 
sterkere positie verschaffen tegenover de logica van de activerende verzorgingsstaat.202 

Freidson’s institutionele ethiek kan behulpzaam zijn om de vorming van demo-
cratisch professionalisme dichterbij te brengen. Een institutionele ethiek biedt pro-
fessionals en managers de mogelijkheid hun eigen waarden als richtpunt te blijven 
nemen wanneer ze zich geconfronteerd zien met veranderingen in de omgeving van 
hun organisaties. Het gaat dan vooral om de vrijheid de doelen van het werk te bepa-
len; vast te houden aan het realiseren van een public good, ook onder omstandigheden 
van extern opgelegde normen die daarmee strijdig zijn; de discretionaire ruimte van 
professionals te verdedigen; voorrang te geven aan de kwaliteit van het geleverde werk. 

Om een institutionele ethiek te ontwikkelen, moeten sociaal-culturele professio-
nals en managers werkzame allianties sluiten (Spierts 2005; Hutschemaekers 2009 en 
2010). Hoijtink en Van Doorn (2011) maken een onderscheid tussen interne en externe 
allianties of coalities en pleiten voor een verbinding van beide. 

Interne coalities organiseren de dialoog tussen professionals en managers binnen 
een instelling om zo gezamenlijk betekenis te geven aan veranderingen in de omge-
ving. Bijvoorbeeld over de wijze van verantwoording afleggen. Hoe kunnen professi-
onals en managers het gesprek aangaan met opdrachtgevers over een manier van ver-
antwoorden die past bij de maatschappelijke opgaven waarvoor zij zich gesteld zien 
(Noordegraaf 2008)? Tonkens en Hoijtink (2007) wijzen op het trage, circulaire en 

202 Voor het verder ontwikkelen van democratisch professionalisme, gekoppeld aan de logica van het activeren, 
vormt ook de pedagogiek een interessante kennisbron voor sociaal-culturele professionals. Bijvoorbeeld op het 
gebied van ‘publieke pedagogiek’ (Sandlin et al. 2011) of ‘democratische pedagogiek’ (Veugelers 2007; De Win-
ter 2011; Biesta et al. [in voorbereiding])
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situatiegebonden karakter van de processen waarmee sociaal-culturele professionals 
zich verbonden weten. De taken van ondersteunen, emanciperen en verbinden laten 
zich weliswaar vertalen in ‘concrete activiteiten’, maar nauwelijks in ‘concrete produc-
ten’ en ‘afrekenbare doelen’. Voor de activiteiten van sociaal-culturele professionals 
zijn meer kwalitatieve, verhalende vormen van verantwoording passender. Wat heb-
ben sociaal-culturele professionals in gang gezet, wat is gelukt en wat niet, wat heb-
ben ze ervan geleerd? Het hart van de verantwoording is een ‘kritisch gesprek’, waarbij 
opdrachtgevers met sociaal-culturele professionals in debat gaan over hun activiteiten 
(Tonkens & Hoijtink 2007; Abdallah et al. 2010). Managers hebben daarbij een meer 
faciliterende rol, onder andere door intern verschillende systemen van verantwoor-
ding af te stemmen en door het gesprek te organiseren over het definiëren van presta-
ties (Noordegraaf 2008).

Bij externe coalities grijpen betrokkenen veranderingen in de omgeving aan om te 
innoveren en samenwerking te zoeken met andere partijen. Hoijtink en Van Doorn 
(2011) wijzen erop dat externe coalities nogal eens het nadeel hebben dat ze innova-
ties van bovenaf willen opleggen, zonder gebruik te maken van de kennis van profes-
sionals en oog voor de uitvoerbaarheid en randvoorwaarden.203 Hoe kunnen allian-
ties een (organisatie)cultuur scheppen die minder op wantrouwen en meer op leren en 
ontwikkeling is gericht? Leren vereist terugkoppelingen tussen politici, ambtenaren, 
professionals en hun managers.

8.5 Beschouwing: een passende professionaliserings-strategie

In dit hoofdstuk is achtereenvolgens de ontwikkeling van ambachtelijkheid, vakman-
schap en professionaliteit aan bod gekomen. Deze volgorde is niet dwingend, maar 
ook niet geheel toevallig. De veronderstelling is dat aandacht voor ambachtelijkheid 
cruciaal is om sociaal-culturele professionals tot (mede-)eigenaar te maken van de 
professionalisering van de sociaal-culturele beroepen. In het verleden was daar weinig 
oog voor − terwijl bij de ontwikkeling van professionaliteit en vakmanschap de pro-
fessionals zelf een marginale rol speelden. 

Uitgangspunt is dat de ontwikkeling van ambachtelijkheid, vakmanschap en pro-
fessionaliteit nauw met elkaar zijn verweven. In het voorgaande is de werkplaats een 
bij uitstek geschikt voertuig gebleken om aan ambachtelijkheid te werken. Het is mede 
een adequaat middel om samen met wetenschappers het vakmanschap te ontwikke-
len. Ook de professionaliteit kan in zulke werkplaatsen ter sprake komen.204 De reflec-
tive practitioner of scientist practitioner die bij vakmanschap is opgevoerd, zal ook 
elementen van ambachtelijkheid en professionaliteit in zijn overwegingen betrekken. 

203 Vergelijk bijvoorbeeld de professionaliserings-projecten in hoofdstuk 1.
204 Zoals het voorbeeld van CAL XL aantoont (zie voetnoot 187).
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In het democratisch professionalisme dat bij de ontwikkeling van professionaliteit ter 
sprake kwam, staat de relatie met de buitenwacht weliswaar centraal, maar aspecten 
van ambachtelijkheid en vakmanschap spelen hierin ook mee.

Schematisch laat de samenhang tussen de ontwikkeling van ambachtelijkheid, 
vakmanschap en professionaliteit zich als volgt samenvatten, waarbij de ontwikkeling 
van ambachtelijkheid tot op zekere hoogte voorafgaat aan die van vakmanschap en 
deze op zijn beurt weer aan de ontwikkeling van professionaliteit205:

Ontwikkeling van 
ambachtelijkheid

Ontwikkeling van 
vakmanschap

Ontwikkeling van 
professionaliteit

Focus en reikwijdte Persoon en materie Methoden en professi-
onele standaarden

(Maatschappelijke) 
omgeving

Voertuig Ervaringsuitwisseling: 
werkplaats en CoP

Reflectie: reflective 
practitioner en 
scientist practitioner

Kritisch gesprek: 
democratisch 
professionalisme

Wie Professionals (evt. 
samen met vrijwilli-
gers en deelnemers)

Professionals samen 
met wetenschappers

Professionals samen 
met wetenschappers 
en stakeholders

Leer-processen Leren door 
experiment 
en dialoog

Leren van onderzoek Leren via innovatie, 
samenwerking 
en verantwoording

Kennis-ontwikkeling Impliciete kennis 
expliciteren

Praktijkkennis en 
generaliseerbare 
kennis

‘Democratische’ 
kennisontwikkeling

Uitkomst Gedeelde 
ervaringskennis

Praktijkontwikkeling Legitimatie en 
maatschappelijke 
steun

Figuur 8.2 Ontwikkeling van ambachtelijkheid, vakmanschap en professionaliteit

De ontwikkeling van ambachtelijkheid, vakmanschap en professionaliteit kan dus 
alleen in samenhang plaatsvinden. Voor de sociaal-culturele beroepen levert dat uit-
gangspunt een eigentijdse en passende professionaliserings-strategie op. Eerder heb 
ik dat aangeduid als een strategie van de ‘derde weg’, die niet kiest voor een ‘klas-
sieke’ vorm van professionalisering, noch voor deprofessionalisering (Spierts 2005). 
Noordegraaf c.s. (2011) hanteert een vergelijkbare driedeling en spreekt respectieve-
lijk over ‘verbindende’, ‘verplichtende’ en ‘versnipperde’ professionalisering’. ‘Verbin-
dende professionalisering’ wordt door hen omschreven als: 

205 Dat betekent dus in zekere zin dat in figuur 8.2 de inhoud van de cellen onder ambachtelijkheid ‘meeloopt’ bij 
vakmanschap en professionaliteit en de inhoud van de cellen onder vakmanschap ‘meedoet’ bij professionaliteit. 
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‘een nieuw perspectief op professionalisering, dat niet de verplichtende kanten 
van professionalisering en het zoeken naar homogeniteit centraal stelt, noch de 
versnippering van beroepsdomeinen accepteert, maar dat de complexiteit en 
variëteit van professioneel werk erkent en gebruikt’ (Noordegraaf et al. 2011: 30). 

Kan een strategie gericht op ‘verbindende professionalisering’ de beperkingen van ‘ver-
plichtende professionalisering’ en ‘versnipperde professionalisering’ overwinnen?206

Verplichtende professionalisering
Klassieke, verplichtende vormen van professionalisering streven naar homogene 
beroepsgroepen en eenduidige occupational control. Klassieke professionals, zoals art-
sen en advocaten, zijn erin geslaagd hun professies nauwgezet af te bakenen en stevig 
te institutionaliseren. Via verplichtende maatregelen – bijvoorbeeld op het gebied van 
toegangsdrempels, opleiding, kennisoverdracht en ethiek – willen ze de beroepsuitoe-
fening en het gedrag van hun leden in sterke mate reguleren en controleren (ibidem: 
32). Door beroepsgroepvorming proberen ze zich te verzekeren van erkenning, status 
en macht.

Minder gevestigde professies, zoals politieagenten, verpleegkundigen, onderwij-
zers en sociale professionals, krijgen nogal eens het predicaat ‘semi-professies’ opge-
drukt (Etzioni 1969; Krejsler 2005; Staub-Bernasconi 2009).207 Bij de kenmerken die 
Etzioni aan deze semi-professies toekende (zie hoofdstuk 2), betrof het telkens ‘nog-
niet-kenmerken’. In vergelijking met de klassieke professies beschikken deze beroepen 
in zijn ogen over minder status, een kortere opleiding, minder ver ontwikkelde speci-
alistische kennis, een geringere autonomie en ligt er minder nadruk op het vertrouwe-
lijke karakter van de arbeid. ‘Semi’ betekent in dit geval dus feitelijk ‘onaf ’, ‘onvolko-
men’ en ‘onvoltooid’. Bij het bestempelen van beroepen als ‘semi-professies’ gelden de 
‘klassieke professies’ impliciet als ijkpunt voor het proces van professionalisering, met 
deels dezelfde verplichtende mechanismen.

Bij het volgen van de strategie van verplichtende professionalisering kunnen ver-
schillende accenten de boventoon voeren. Bij discussies over professionalisering van 
sociale professies en sociaal-culturele professies in het Duitse taalgebied bijvoorbeeld 
ligt afwisselend het accent op wetenschappelijke verdieping (Staub-Bernasconi 2009: 
24), ‘academisering’ van de opleidingen (Kruse 2010) of versterking van de beroeps-
organisatie (Paulini 2010). In Nederland verdedigt bijvoorbeeld Van Ewijk de ontwik-
keling van een ‘sociaal werk theorie’ als speerpunt bij professionalisering (Van Ewijk 
2010: 41 e.v.).208 

206 ‘Deprofessionalisering’ beschouw ik als een van de uitingsvormen van ‘versnipperde professionalisering’.
207 Niet toevallig zijn dit beroepen waarvan de beroepsopleidingen in Nederland allemaal onder het hbo vallen.
208  Van Ewijk (2010) doet overigens nog andere voorstellen die in de buurt komen van de strategie die ik hier ver-

derop zal bepleiten.
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Door de klassieke professies als ijkpunt te kiezen, stellen de voorstanders van ver-
plichtende professionalisering de ‘beroepsgroepvorming’ centraal. Ze hebben vooral 
oog voor de formele kenmerken van beroepen. Ze zijn in feite de criteria van Freidson 
aan het afvinken. Daarbij is de aandacht voor verwetenschappelijking, opleidingen 
en beroepsideologie niet zozeer bezwaarlijk, maar het streven naar ‘homogenisering’ 
en ‘pure’ professionaliteit. Ook voor artsen en juristen geldt dat in toenemende mate 
als illusoir. Ook zij moeten steeds beter inspelen op de ambiguïteit en variëteit in hun 
werk (Noordegraaf et al. 2011: 44-45).

Een ander bezwaar tegen verplichtende professionalisering is dat het op een aan-
tal punten weliswaar kan bijdragen aan de ontwikkeling van professionaliteit, maar te 
weinig oog heeft voor de ontwikkeling van ambachtelijkheid en vakmanschap. Daar-
door blijft voor de pleitbezorgers van verplichtende professionalisering juist een groot 
deel van het specifieke van de sociaal-culturele beroepen onopgemerkt. 

Versnipperde professionalisering 
Versnipperde professionalisering kent verschillende uitingsvormen, variërend van 
professionals die geen waarde hechten aan collectieve inspanningen gericht op profes-
sionalisering tot pleitbezorgers voor regelrechte deprofessionalisering.

Bij de sociaal-culturele beroepen komt versnipperde professionalisering bijvoor-
beeld tot uitdrukking in de ‘anything goes’-opstelling die soms bij opleidingen CMV 
de kop opsteekt. Zoals in het opleidingsprofiel CMV ‘Alert en ondernemend 2.0’, 
waarin staat vermeld ‘dat in elke organisatie en in elk bedrijf wel CMV te doen is’ 
(Landelijk Opleidingsoverleg CMV 2009: 75). Voorstanders van versnipperde profes-
sionalisering hechten vooral aan de individuele ontwikkeling van professionals. De 
versnippering van het beroependomein zien zij niet als probleem, maar koesteren ze 
juist.

Vooral buitenstaanders die sociaal-culturele professionals louter zien als uitvoer-
ders van door anderen bedacht beleid, pleiten voor deprofessionalisering. Sommigen 
onder hen opteren ervoor niet langer te spreken over ‘professionals’ als ze het hebben 
over werknemers in de sociale sector. 

‘Hen als “professionals” te bestempelen, zou wel eens een belangrijke bron van 
spanningen kunnen zijn. Dat epitheton “professional” verhult immers hun ware 
positie: ze zijn nu eenmaal niets anders dan street level bureaucrats, uitvoerders 
op straatniveau van elders vastgesteld beleid. Weliswaar met een zekere autono-
mie en discretionaire ruimte, maar toch vooral uitvoerders. Leuker kunnen we 
het niet maken’ (Bovens 2003: 15). 

Doordat sociale professionals en sociaal-culturele professionals niet over een aca-
demisch gelegitimeerd fonds van kennis beschikken, geen machtige beroepsvereni-
gingen kennen, de toegang tot hun beroepsgroep niet zelf kunnen reguleren, en niet 
als vrij beroep maar vrijwel uitsluitend in loondienst kunnen opereren, zijn ze per 
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definitie sterk afhankelijk van managers, zo luidt de redenering. ‘Wie zich in het diepst 
van zijn gedachten professional voelt, kan niet anders dan heel ongelukkig worden in 
zo’n situatie’ (ibidem). 

Een sterk punt van voorstanders van versnipperde professionalisering is de nadruk 
die zij leggen op de individuele ontwikkeling van professionals. Door hun veron-
achtzaming van collectieve inspanningen dreigen zij echter te vervallen in een soort 
‘normloosheid’. Tegenover de sterk uiteenlopende verwachtingen ten aanzien van 
sociaal-culturele professionals, durven zij geen expliciete professionele standaarden 
en normen te stellen (Noordegraaf et al. 2011: 44). Anderen – met name buitenstaan-
ders zoals Bovens – zien daarin juist een argument voor deprofessionalisering. Bovens 
wijst terecht op de hiërarchische verhoudingen waarmee sociaal-culturele professio-
nals zich geconfronteerd zien. Maar om daaruit af te leiden dat ze geen professionals 
zijn, is een veel te vergaande conclusie. Het doet deze werkers tekort om hen louter als 
‘uitvoerders’ te bestempelen en getuigt van een onderschatting van het belang van de 
handelingsruimte die ze telkens weer moeten bevechten. Bovens gaat bovendien voor-
bij aan de inhoud van het vak. Hij blijft eenzijdig vasthouden aan de aan Freidson ont-
leende formele kenmerken, met voorbijgaan aan de ambachtelijkheid en het vakman-
schap zoals in de historische reconstructie beschreven.

Verbindende professionalisering
De strategieën van ‘verplichtende professionalisering’ en ‘versnipperde professionali-
sering’ staan lijnrecht tegenover elkaar. ‘Verbindende professionalisering’ probeert de 
nadelen van beide te vermijden en de voordelen te benutten.

Vergeleken met verplichtende professionalisering kiest een strategie van verbin-
dende professionalisering de klassieke professies niet als ijkpunt. In deze strategie 
wordt minder waarde gehecht aan occupational control en wordt gezocht naar verschil-
len én overeenkomsten met aanverwante professies. De (h)erkenning van het beroep 
en de beroepsgroepvorming wordt niet gezien als een geïsoleerd doel, maar eerder 
als een gevolg van de samenhangende ontwikkeling van ambachtelijkheid, vakman-
schap en professionaliteit bij (groepen van) professionals. Daarbij kent de strategie een 
gerichtheid op de kracht en eigenheid van de sociaal-culturele beroepen als ‘volwaar-
dige’ professies, die – hun positie in het maatschappelijke veld in aanmerking nemend 
– op eigen merites worden beoordeeld. ‘Eigen merites’ behelst in dit verband onder 
andere de nadruk op interactie en coproductie met burgers, rekening houdend met de 
maatschappelijke vervlechtingen waarmee ze te maken hebben, en met de maatschap-
pelijke alertheid die ze daarbij aan de dag moeten leggen. 

Sociaal-culturele beroepen als ‘volwaardige’ professies is ook een stellingname 
tegen versnipperde professionalisering en deprofessionalisering. Sociaal-culturele 
professionals werken doorgaans in contexten met veel verschillende en vaak tegen-
strijdige belangen. De rol van in-between of het vormgeven van coproducentschap 
met burgers vereist hoogwaardig vakmanschap, zoals communicatieve en strategische 
vaardigheden. Het doet ook een beroep op tamelijk complexe ambachtelijke gaven, 
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zoals ‘ingehouden stimulering’, ‘actieve terughoudendheid’ en ‘subtiel communicatief 
spel’ waarvan in eerdere hoofdstukken sprake was. In plaats van versnipperde pro-
fessionalisering of deprofessionalisering vraagt het juist om een vorm van professi-
onalisering die oog heeft voor collectieve processen en de vorming van professionele 
gemeenschappen. 

Beroepsgroepvorming (centraal bij verplichtende professionalisering) en individu-
ele ontwikkeling van professionals209 (het ijkpunt bij versnipperde professionalisering) 
zijn ook voor ‘verbindende professionalisering’ van belang. Maar waar verplichtende 
professionalisering beroepsgroepvorming als vertrekpunt kiest, bestaat de route van 
verbindende professionalisering eruit het perspectief om te keren en de ontwikkeling 
van ambachtelijkheid, vakmanschap en professionaliteit als vertrekpunt te nemen. 

Dit correspondeert met een belangrijke les uit deel II: wanneer de beroepsgroep-
vorming als voornaamste inzet geldt, of als doel op zichzelf, komt dit de ontwikkeling 
van ambachtelijkheid, vakmanschap en professionaliteit niet altijd ten goede (Koenis 
1993).210 Wanneer daarentegen de ontwikkeling van ambachtelijkheid, vakmanschap 
en professionaliteit de meeste aandacht krijgt, dan versterkt dat de positie van profes-
sionals en draagt dat bovendien bij aan de kwaliteit van het werk. Wanneer de ontwik-
keling van ambachtelijkheid, vakmanschap en professionaliteit lang genoeg wordt vol-
gehouden en doorgezet, kan dat op den duur ook positieve effecten hebben op de (h)
erkenning van het beroep en de beroepsgroepvorming versterken.

209 Kwakman (2003) hanteert hiervoor het begrip ‘professionele ontwikkeling’, terwijl Cloos (2010) spreekt over ‘de 
ontwikkeling van het professionele handelen’. In deze studie wordt dit tweede niveau benoemd als ‘de ontwik-
keling van ambachtelijkheid, vakmanschap en professionaliteit’.

210 Dat neemt niet weg dat ‘verplichtende’ vormen van professionalisering – zoals ‘beroepsregistratie’ – wel dege-
lijk een rol kunnen spelen. Maar bij verbindende professionalisering vormen zij eerder een sluitstuk dan een 
startpunt.
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