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9.   Slotbeschouwing: ‘stille’ krachten ter 
discussie

9.1 Inleiding

Begin deze eeuw klonk de roep om meer ruimte en waardering voor publieke pro-
fessionals. Wetenschappers als Evelien Tonkens, Margo Trappenburg en Gabriël van 
den Brink en politici als Pim Fortuyn, Jan Marijnissen en Wouter Bos verlangden 
eerherstel van professionals in de publieke sector. Kort daarna wist een beweging als 
‘beroepseer’ een mobiliserende werking aan die roep te geven en de positie van pro-
fessionals hoger op de politieke en maatschappelijke agenda te plaatsen. Sociaal-cultu-
rele professionals hebben verrassend weinig van die beweging geprofiteerd. Illustratief 
voor het verloren gegane ‘momentum’ zijn twee debatten: over ‘burgerkracht’ en over 
‘één sociaal werker’. 

In dit slothoofdstuk sta ik stil bij beide debatten. Door uiteen te zetten wat de rui-
mere groep publieke professionals van sociaal-culturele professionals kan leren, for-
muleer ik bovendien de bredere zeggingskracht van deze studie. In de slotbeschou-
wing keert de matroesjka uit hoofdstuk 1 terug, zij het dat de Russian dolls nu in 
omgekeerde volgorde aan bod komen: sociaal-culturele professionals, sociale profes-
sionals en publieke professionals.

9.2 Een sterk verhaal211

Een andere inrichting van het welzijnswerk, dat beogen Nico de Boer en Jos van der 
Lans met hun pleidooi voor ‘burgerkracht’ dat ze in het voorjaar van 2011 in opdracht 
van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) lanceerden. Hun voor-
stellen – die ze plaatsen tegen de achtergrond van de transformatie van de verzor-
gingsstaat – raken rechtstreeks aan de inhoud van de sociaal-culturele beroepen.212 
De recente bezuinigingen zijn volgens De Boer en Van der Lans een kans voor de 
civil society en bieden gelegenheid de overheidsondersteuning tot het noodzakelijke te 
beperken. Volgens de auteurs is zo’n omslag om twee redenen onontbeerlijk: de actieve 
burger staat nu buitenspel en de kwetsbare burger staat in de kou. Dat de actieve bur-
ger buitenspel staat, zou mede het gevolg zijn van de institutionele logica van welzijn: 
de vergaande verstrengeling tussen gemeente en instellingen. Die twee partijen doen 
zaken met elkaar buiten de burger om. Het probleemoplossend potentieel van men-
sen blijft daardoor onbenut – als het niet wordt geschaad. Dat kwetsbare burgers in de 
kou staan, komt doordat te veel organisaties en professionals zich met hen bemoeien 

211 Deze paragraaf bevat een bewerking van een eerder verschenen artikel: Spierts en Duyvendak 2013.
212 Het debat over burgerkracht borduurt voort op het initiatief Welzijn Nieuwe Stijl, waarvan in hoofdstuk 1 

gewag is gemaakt.
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en langs elkaar heen werken.
De oplossing ligt volgens De Boer en Van der Lans in een andere ‘institutionele logica’, 
waarbij om te beginnen de onderlinge verbanden tussen burgers anders vorm krijgen. 
De twee auteurs halen hun inspiratie uit: 

‘buurtbemiddelingsprojecten, de vele tientallen maatjes, buddy’s, coaches, men-
toren, de budgetcoaches in de schuldhulpverlening, de lotgenoten en vrien-
dendiensten in de psychiatrie – stuk voor stuk initiatieven waarin mensen aan 
elkaar verbonden worden om elkaar vooruit te helpen’ (De Boer en Van der 
Lans 2011b: 23).

Om zulk sociaal burgerschap te entameren, stellen ze voor om ‘facilitaire bedrijven’ 
op te zetten – dat kunnen ondernemende welzijnsinstellingen zijn, maar ook coöpera-
ties van burgers – met slechts lichte financiering door de overheid. Verder zou het geld 
moeten komen van individuele bijdragen, fondsen, donaties van bedrijven en van bij-
dragen van woningcorporaties en zorginstellingen.

Voor de kwetsbare burgers willen De Boer en Van der Lans sociale wijkteams, 
teams met ‘generalistische sociale professionals’, die zich bezighouden met alle sociale 
problemen én sociale capaciteiten in een wijk. Ook die wijkteams moeten nadrukke-
lijk op zoek naar burgerkracht. Anders dan bij het sociaal burgerschap zien De Boer 
en Van der Lans bij de zorg voor de kwetsbaarste burgers wel een grotere verantwoor-
delijkheid voor de lokale overheid. Niet zozeer in de uitvoering als wel bij het krach-
tig toezien op het doorbreken van verkokering en gebrek aan samenwerking in de 
uitvoering.

Verdringing
Hoewel de kritiek van De Boer en Van der Lans op de institutionele logica soms wat 
karikaturale trekjes kent – zoals de radicale claim dat deze logica actief burgerschap 
zou uitsluiten (De Boer en Van der Lans 2011a: 16) – biedt die op veel punten herken-
ning. Dat ligt anders met hun pleidooi voor burgerkracht. Ik deel de mening van cri-
tici dat ze het nog aan te boren potentieel van burgers overschatten en dat ze professi-
onals te gemakkelijk afserveren.213 Het meest problematische daarbij is nog wel dat ze 
suggereren dat professionalisering burgerkracht zou hebben ‘vernietigd’.

De Boer en Van der Lans wijzen dit anti-professionalisme-verwijt weliswaar van de 
hand – ze zouden niet het welzijnswerk en de professionals in de beklaagdenbank zet-
ten maar het ‘verrotte’ welzijnsbestel (De Boer & Van der Lans 2011b: 22) – maar geven 
er alle aanleiding toe. Ze schetsen niet alleen hoe de decentralisatie van het welzijns-
werk van rijk naar gemeenten vanaf de jaren 1980 het proces van institutionalisering 
voortstuwde, en uitmondde in wantrouwen en een wederzijdse wurggreep van instel-
lingen en gemeenten. Ze bekritiseren ook de professionalisering van het welzijnswerk 

213 Zie bijvoorbeeld De Vries (2011).
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vanaf 1945 in harde woorden: 
‘Nauw gelieerd aan institutionalisering is professionalisering. Aanvankelijk was 
die een oplossing voor tekortkomingen in een zich ontwikkelende verzorgings-
staat. De kwaliteit van de interventies was niet altijd gegarandeerd, de burger 
was overgeleverd aan willekeur. Dat liep vaak goed af, maar ook wel eens niet. 
Professionalisering zou daar een eind aan maken door betaalde krachten het 
werk te laten doen met wetenschappelijke methoden en volgens objectieve pro-
cedures en criteria. Die oplossing had echter ook een keerzijde: de inzet van 
professionals verdrong de inzet van zich vrijwillig inzettende burgers. (…) Deze 
beweging is op tal van terreinen in de publieke sector (niet zonder reden vroeger 
als particulier initiatief aangeduid) te zien: de professionalisering is ook vernie-
tiging van burgerkracht geweest’ (De Boer & Van der Lans 2011a: 35).

De Boer en Van der Lans zijn natuurlijk niet de eersten die radicale en algemene kri-
tiek op professionals formuleren. In hoofdstuk 5 is te lezen hoe bijvoorbeeld Achter-
huis hun hierin in 1980 is voorgegaan. Het basisschema bij dit type kritiek is altijd het-
zelfde en staat in de wetenschappelijke literatuur bekend als de crowding out-these214: 
een te actieve en grote overheid, een teveel aan professionele interventies slaat maat-
schappelijk initiatief, actieve burgers, dood. Deze gedachte zien we voor het eerst 
opkomen in Frankrijk met zijn zeer sterke en gecentraliseerde staat. Alexis de Toc-
queville (1835/2000), een van de eerste sociologen, functioneert hierbij als getuige à 
charge. Hij zag met eigen ogen dat in de Verenigde Staten, een land met een veel klei-
nere en op sociaal vlak bescheidener overheid, de bevolking actief participeerde in 
allerhande associations. In het Frankrijk van na de revolutie van 1789 was de oprich-
ting van associations zelfs verboden omdat er niets mocht bestaan tussen de staat en 
individuele burgers – een verbod dat standhield tot 1901.

Uit de ontelbare studies die sindsdien zijn verricht naar de verhouding tussen een 
‘sterke’ dan wel ‘zwakke’ staat enerzijds en een ‘sterke’ dan wel ‘zwakke’ civil soci-
ety anderzijds, komt echter een veel genuanceerder beeld naar voren. Zeker, een staat 
met alom aanwezige overheidsdienaren kan het middenveld verstikken (en in dicta-
turen is dat ook precies wat machthebbers beogen). Wanneer de overheid zich terug-
trekt, bloeit het middenveld echter niet spontaan op. Deze nul-som-gedachte (minder 
professionals, meer middenveld) is empirisch ongegrond. Nederland is daar zelf een 
goede illustratie van: we kennen een hoogontwikkelde verzorgingsstaat met relatief 
veel sociale professionals en toch is het middenveld in weinig landen zo bloeiend als 
bij ons. Blijkbaar gaan een sterke overheid en een sterk middenveld goed samen wan-
neer sprake is van een subtiel evenwicht tussen beide. In bijna geen ander land zijn er 
immers zo veel vrijwilligers en mantelzorgers als in Nederland, en recentelijk is dat 

214 Zie bijvoorbeeld Van Oorschot & Arts (2005). Het begrip crowding out is overigens afkomstig uit de economie. 
Het staat daar voor de hypothese dat toenemende overheidsinvesteringen tot afnemende investeringen van par-
ticulieren leiden (Veldboer 2010: 33).
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aantal bepaald niet afgenomen (terwijl het aandeel van de bevolking dat deelneemt 
aan betaalde arbeid nog steeds groeit). In verzorgingsstaten als Nederland, Zweden, 
Denemarken en Noorwegen gaat een hoog niveau van professionele verzorging samen 
met veel onderlinge burgerhulp, veel vertrouwen in de overheid én in medeburgers, 
met gedeelde normen en waarden en met een relatief hoge sociale mobiliteit. 

In de praktijk van het opbouwwerk, het sociaal-cultureel werk en jongerenwerk 
valt al evenmin een ‘vernietigende’ werking van professionals op vrijwilligers te ont-
waren. Ook al is de verhouding tussen professionals en vrijwilligers in de loop van 
de tijd aan verandering onderhevig, professionele inzet is altijd slechts een fractie 
geweest van het aantal zich vrijwillig inzettende burgers. Sociaal-culturele beroepen 
zijn bovendien in toenemende mate in het teken komen te staan van het activeren van 
burgers die dat minder vanzelfsprekend doen. Bij het in de praktijk brengen van de 
logica van het activeren hebben sociaal-culturele professionals al veel bereikt. Onder-
zoek van Tonkens en Verhoeven (2011) naar bewonersinitiatieven in de Amsterdamse 
wijkaanpak laat zien dat van verdringing van burgers door professionals geen sprake 
is. ‘Activerings’-professionals slagen er juist goed in bewoners te ondersteunen zonder 
het van hen over te nemen. 

‘Ze worden door hun ervaringen met bewonersinitiatieven bescheidener in hun 
opstelling, door minder vanuit zichzelf te redeneren en zich meer op de initia-
tiefnemers te richten. Ze delen veel kennis met de initiatiefnemers, helpen hen 
met de procedures en brengen hen met elkaar in verbinding, zodat ze niet alleen 
gefocust zijn op hun eigen initiatief. Bovendien proberen ze ongelijkheid in de 
participatie tegen te gaan, zodat er niet te veel bewoners worden buitengesloten 
door een “bewonersinitiatieven-elite”’ (Tonkens & Verhoeven 2011: 93).

Sociaal-culturele professionals hebben dus de afgelopen dertig jaar met vallen en 
opstaan een professionele logica ontwikkeld waarin het activeren van burgers centraal 
staat. Weliswaar heeft die professionele logica het afgelopen decennium onder druk 
gestaan van een opdringerige overheid die sociaal-culturele professionals ‘instrumen-
taliseert’ om zo beter haar eigen doelen te realiseren. In hoofdstuk 6 bleek evenwel dat 
ze die druk ook geregeld weten te weerstaan. 

Burgerkracht – eigen kracht
Het burgerkracht-denken is een gematigde variant van het zeer populaire ‘eigen 
kracht-denken’. Ook hier domineert het achterhuisiaanse schema dat interventies 
die niet ‘eigen’ zijn, ofwel ‘heteronoom’ (bepaald door de regels van anderen), zwak-
staande burgers nooit kunnen helpen. Daarvoor moet hun ‘eigen kracht’ worden aan-
gesproken (Duyvendak 2009). Maar wat is die eigen kracht bij mensen die veel proble-
men hebben en deze soms ook veroorzaken? Het zijn de ‘sociaal zwakkeren’ – en ze 
worden aangeduid als ‘sociaal zwakker’ omdat hun sociale netwerk (veel) minder sterk 
is dan dat van de gemiddelde Nederlander. Nu is dat op zich nog geen reden om deze 

SLOTBESCHOUWING: ‘STILLE’ KRACHTEN TER DISCUSSIE



294 | 

mensen niet op hun verantwoordelijkheid voor hun eigen leven aan te spreken. Maar 
de vraag is wél hoe te voorkomen valt dat we mensen vragen zich aan hun eigen haren 
uit het moeras omhoog te trekken.

Het aanspreken van de ‘eigen kracht’ en de ‘eigen kring’ werkt namelijk alleen 
wanneer daar nieuwe schakels tussen zitten; wanneer het mogelijk is contacten aan te 
boren die de blik en de mogelijkheden verruimen. Problematisch is echter dat sociale 
netwerken relatief homogeen zijn samengesteld: dat geldt voor hoger opgeleiden, maar 
(daarmee) ook voor lager opgeleiden. ‘Eigen kracht’-aanpakken (zoals in de vorm van 
Eigen Kracht-conferenties) zijn dan ook alleen zinvol als er relatief ‘onverwachte kop-
pelingen’ mogelijk zijn die de kring van ondersteuners diverser maakt, in plaats van 
dat – om het enigszins oneerbiedig te zeggen – ‘de lamme de blinde moet helpen’. Dat 
dit in veel gevallen de praktijk is, maakt het nog niet tot een nastrevenswaardig ideaal.

Het inzicht dat nieuwe en in die zin ‘zwakke’ schakels belangrijker zijn dan 
bestaande, sterke banden is in de sociologie door Granovetter (1973) verwoord als the 
strength of weak ties. Juist mensen met wie tot dan toe weinig verbanden bestaan, 
kunnen het netwerk substantieel versterken.215 Aangezien ‘onverwachte koppelingen’ 
tot stand moeten worden gebracht, is daar (veel) ondersteuning bij nodig. In die zin is 
het ook niet toevallig dat de overheid dezer dagen opvallend vaak actief aan het ‘optre-
den’ is – tot ver achter de voordeur – terwijl ze belijdt een terugtredende overheid te 
zijn. ‘Eigen’ kracht probeert ze – paradoxaal genoeg – af te dwingen.

Deprofessionalisering: minder en anders
Met hun stelling dat professionalisering burgerkracht heeft verdrongen, houden De 
Boer en Van der Lans in feite een pleidooi voor deprofessionalisering. Immers, de pro-
fessional moet ‘zichzelf overbodig’ maken (De Boer & Van der Lans 2011b: 24). Maar 
dat is niet hun hele verhaal. Ze schipperen tussen de platte stelling van domweg min-
der professionals en een veel interessanter en genuanceerder pleidooi voor een ‘ander’ 
type professionaliteit: 

‘Er is een nieuwe professionaliteit nodig waarbij kwetsbare mensen niet zozeer 
aan een beroepskracht worden verbonden om verandering in hun situatie te 
bewerkstelligen, maar vooral aan elkaar, aan lotgenoten, bekenden, vrienden, 
familie, aan burgers die bereid zijn om mee te werken. Dat is het kunstje – de 
kerncompetentie, zo u wilt – waarin het welzijnswerk zou moeten uitblinken. 
Ervoor zorgen dat mensen tot elkaar komen en stappen kunnen zetten, elkaar 
kunnen ondersteunen en initiatief kunnen nemen. Dat is wat wij bedoelen met 
welzijnswerk als “facilitair bedrijf voor sociaal burgerschap”’ (De Boer & Van 
der Lans 2011b: 24).

215 Daarom ook is de term ‘eigen kracht’ zo ongelukkig gekozen, want het gaat juist om het leggen van verbanden 
met mensen die nog niet zo ‘eigen’ zijn.
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Bemoedigend in dit citaat is de formulering van een ‘kerncompetentie’ die dicht in 
de buurt komt van de logica van het activeren, al vereist dat meer dan een trucje of 
kunstje. Ronduit teleurstellend is dat mensen vooral aangewezen zouden moeten zijn 
op ‘lotgenoten, bekenden, vrienden en familie’, die hen – zoals hiervoor beargumen-
teerd – vermoedelijk vaak weinig verder kunnen helpen.
De Boer en Van der Lans willen terug naar een ‘oud type’ professional (De Boer & 
Van der Lans 2011a: 60) uit de begintijd van het sociaal werk, eind negentiende, begin 
twintigste eeuw. De periode vanaf 1945 – maar vooral vanaf 1980 – labelen ze voor het 
welzijnsbeleid en het welzijnswerk als louter negatief. Dat is wel een bijzonder eenzij-
dige blik op het recente verleden, met volledig voorbijgaan aan de activeringsbenade-
ring die steeds duidelijker vorm heeft gekregen in de sociaal-culturele beroepen. 

Het eigen verhaal verwoorden
Het pleidooi voor ‘burgerkracht’ honoreert onvoldoende de professionaliteit, het vak-
manschap en de ambachtelijkheid die sociaal-culturele professionals in de loop van de 
tijd hebben opgebouwd, en die terugkomen in de logica van het activeren. Als ‘stille 
krachten van de verzorgingsstaat’ verdienen sociaal-culturele professionals beter. Het 
lijkt productiever om door te zetten en verder te ontwikkelen wat recent is geoogst, in 
plaats van te opteren voor een ‘nieuwe professionaliteit’ waarvan onduidelijk is waar 
ze op voortbouwt.

Maar sociaal-culturele professionals moeten ook bij zichzelf te rade gaan. Waar ze 
in de jaren 1960 en 1970 nog tot de meest lawaaiige en gepolitiseerde beroepsgroepen 
behoorden, vatten ze ‘stille’ krachten nu wel erg letterlijk op. Ze nemen nog zelden het 
woord en mengen zich nauwelijks in de debatten, noch in die over de transformatie 
van de verzorgingsstaat, noch in die over hun eigen identiteit en professionalisering. 
Dat is niet alleen fnuikend voor de positie van de sociaal-culturele beroepen, maar 
wreekt zich ook in hun dagelijks werk. Deze professionals hebben hun blik te zeer 
naar binnen gericht. Zo hebben ze onvoldoende zicht op wat anderen van hen ver-
wachten. Ze zien bijvoorbeeld niet hoe ze zich moeten verhouden tot veranderingen 
in de politiek. Vaak lukt het hun nauwelijks onder woorden te brengen aan wat voor 
doelen hun werk moet bijdragen. Deels komt dat doordat er nog zo weinig taal voor-
handen is om professionaliteit, vakmanschap en ambachtelijkheid mee uit te druk-
ken. Dat valt niet alleen sociaal-culturele professionals aan te rekenen. Bij hun stre-
ven om het beroep te ontwikkelen ondervinden ze weinig steun van wetenschappers 
en andere stakeholders. Ook de organisaties waar ze werken, slagen er onvoldoende in 
om sterke coalities te vormen. Maar dat is voor professionals nog geen reden om zich 
als ‘slachtoffer’ op te stellen of bij de pakken neer te gaan zitten. Ze kunnen samen met 
managers zulke coalities initiëren en uitbouwen (zie paragraaf 8.4). 

Sociaal-culturele professionals tonen dus wel professionaliteit, vakmanschap en 
ambachtelijkheid, maar ze hebber er geen ‘eigen verhaal’ over en kunnen het bijgevolg 
niet voor het voetlicht brengen. Toch beschikken ze met de logica van het activeren 
over de nodige elementen voor zo’n eigen, sterk verhaal. 
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9.3 Eén beroep, één opleiding?

Niet alleen bij burgerkracht, ook in het pleidooi voor ‘één sociaal werker’ is er sprake 
van een zoeken naar een antwoord op veranderde omstandigheden. Discussies over 
naamgeving en identiteit van de sociale beroepen vormen in de loop van de tijd een 
terugkerend verschijnsel. Zo bleek in deel II hoe de verhouding tussen maatschappelijk 
werk en de sociaal-culturele beroepen telkens weer inzet was van discussie en strijd, 
zonder dat die uitmondde in harde grenzen. In de jaren 1950 en 1960 diende zich de 
vraag aan of opbouwwerk tot maatschappelijk werk of tot cultureel werk behoorde. In 
de jaren 1970 was er de niet-succesvolle poging via de Nederlandse Organisatie van 
Welzijnswerkers (NOW) om alle sociale beroepen onder de brede noemer van ‘wel-
zijnswerker’ te brengen. Ook vanaf 2000 laait de discussie om de sociale beroepen en 
opleidingen te ‘stroomlijnen’ met enige regelmaat op, zij het dat ‘welzijnswerk’ en ‘wel-
zijnswerker’ worden vervangen door respectievelijk ‘sociaal werk’ en ‘sociaal werker’ 
(Maatwerk 2000; Winkelaar 2002; Van Ewijk 2003; Van Vliet et al. 2004; Van der Lans 
2010; Scholte & Sprinkhuizen 2012).216

De pleitbezorgers van stroomlijning voeren de differentiatie en variëteit van de 
sociale beroepen op als een obstakel dat overwonnen moet worden. De pleidooien wil-
len overtuigen door één sociaal werker en één opleiding als een noodzakelijkheid én 
vanzelfsprekendheid te poneren (Jütte et al. 2011). Daarbij deinzen ze niet terug voor 
grote woorden. De veelheid aan beroepsvarianten heeft volgens sommigen geleid tot 
‘een onoverzichtelijk ratjetoe’, ‘een winkel van sinkel’, en dat gaat ten koste van de 
herkenbaarheid en een ‘krachtige eerste lijn’ (Van der Lans 2010: 158-159). Scholte en 
Sprinkhuizen (2012) ontwaren een ‘Gordiaanse knoop’ die ze in hun zoektocht naar 
overzichtelijkheid graag helpen ontwarren. Ook de opleidingen zouden bijdragen aan 
de onoverzichtelijkheid. Het aanbod zou verwarrend zijn voor studenten, hogescho-
len ‘leiden op in versnippering’ en ‘stomen studenten klaar voor verkokering’ (Van 
der Lans 2010: 166). Naast de onoverzichtelijkheid vraagt ‘de toegenomen complexiteit 
van sociale problemen’ en de daarmee samenhangende noodzaak van ‘integraal wer-
ken’ volgens de pleitbezorgers om ‘generalisten’, professionals die ‘van alle markten 
thuis zijn’ en die ‘kunnen interveniëren op een groot aantal leefgebieden’. Met de roep 
om generalisten opteren de voorstanders van het ‘stroomlijnen’ van sociale beroepen 
en opleidingen voor een ‘brede basisfunctie’ in de buurt, een soort ‘sociale huisarts’, 
vergelijkbaar met de rol van de huisarts in de gezondheidszorg. 

Klopt het dat de complexiteit van problemen waarmee sociale professionals 
te maken krijgen, is toegenomen? En zo ja, draagt ‘één sociaal werker’ dan bij aan 
de oplossing? Zeker, er is cumulatie van problemen op plekken waar deze zich 

216 De debatten hierover vinden vooral plaats in vaktijdschriften en populair-wetenschappelijke tijdschriften 
(onder andere Maatwerk, Sozio en Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken). Met als gevolg dat de debatten leven-
dig en actueel zijn, maar ook een zekere ‘lichtheid’ en weinig (wetenschappelijke) onderbouwing en diepgang 
kennen. Ook verwijzingen naar het buitenland zijn eerder uitzondering dan regel.
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manifesteren, zoals in achterstandswijken. Maar dat wil nog niet zeggen dat die plek 
de reden is van bijvoorbeeld werkloosheid, armoede of eenzaamheid, of de plaats is 
waar voor alles de oplossing te vinden is (De Boer & Duyvendak 2000). Of dat die pro-
blemen per se tegelijkertijd en ‘integraal’ aangepakt moeten worden. Vaak volstaat de 
interventie van één type professional, soms echter moeten velen samenwerken. Dat is 
iets heel anders dan een behoefte aan breed opgeleide professionals of een noodzaak 
tot het vervagen van beroepsgrenzen.217

Niet samensmelten maar samenwerken
In hoeverre vormt de variëteit van de sociale beroepen inderdaad een probleem? Eer-
der in dit boek is gewezen op de ontwikkeling waarbij professionalisering steeds min-
der ‘puur’ en verplichtend wordt en steeds meer onzuiver en ‘hybride’. De toene-
mende invloed van bijvoorbeeld marktwerking, nieuwe technologieën of de afhan-
kelijkheid van netwerken maken het lastig om de gelederen van het beroep gesloten 
en het beroepsprofiel en de werkstandaarden eenduidig te houden. ‘Het omgaan met 
díe omstandigheden en de daaruit voortvloeiende variëteit wordt een van de kenmer-
kende componenten van nieuwe professionaliteit’ (Noordegraaf et al. 2011: 43). Dat is 
een heel ander perspectief op professionalisering, waarbij variëteit niet als beperking 
geldt, maar juist als kans wordt gezien, als typerend voor de ontwikkeling van beroe-
pen. Professionalisering met behoud van de variëteit kan ervoor zorgen dat iedereen 
de breedte van het repertoire leert kennen. Dus niet de samensmelting tot één beroep 
forceren, maar meerdere beroepsvarianten bij iedereen bekend en vertrouwd maken 
(ibidem: 42).218 

Mocht er al sprake zijn van toegenomen complexiteit van sociale problemen, dan 
vraagt dat eerder om combinaties van specifieke kennis en ervaringen. Het doet een 
beroep op uitwisseling van ervaring en kennis tussen sociale professionals op zeer uit-
eenlopende plekken. Tussen degenen die werkzaam zijn in buurten, scholen, volwas-
seneneducatie, gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, ziekenhuizen, woningcorpora-
ties, bedrijven, culturele instellingen, vrijetijdscircuits, enzovoort. In hoeverre slagen 
sociale professionals erin hun typische aanpak als maatschappelijk werker, opbouw-
werker, sociaal-cultureel werker of educatief werker in al deze contexten overeind te 
houden (Leene & Roes 2010)? Door de werkzaamheid van het handelen van sociale 
professionals in verschillende omgevingen te bevragen, kan de variëteit binnen en 
tussen sociale beroepen beter worden benut. De voor samenwerking vereiste kennis, 

217 In een andere publicatie erkennen Scholte, Sprinkhuizen en Zuithof (2012) dat de beweging naar een ‘genera-
listischer’ sociaal werk, die zij menen waar te nemen, niet per se hoeft uit te monden in één type sociaal werker: 
‘Heel basaal is de samenwerking tussen een hulpverlener en een opbouwwerker, die zowel de individuele pro-
bleemoplossing als de samenlevingsopbouw aanpakken’ (Scholte et al. 2012: 50). Cruciaal is in hun ogen dat de 
verschillende typen sociaal werkers ‘generalistisch’ – dat wil zeggen met een ‘brede blik’ – te werk gaan.  

218 Een pleidooi voor variëteit valt overigens lang niet bij iedereen in goede aarde. Wie kanttekeningen plaatst bij 
‘burgerkracht’, ‘eigen kracht’, ‘sociaal-doe-het-zelven’ of ‘de generalist’, krijgt al snel het verwijt van ‘verdediger 
van de institutionele orde’ en ‘conservatieve kracht’ (Hilhorst & Van der Lans 2013: 175). Zo’n opstelling doet 
geen recht aan de discussie en draagt niet bij aan een vruchtbaar debat.
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vaardigheden en deugden zijn in de praktijk evenwel niet altijd op voorhand aanwe-
zig. Dit verdient op opleidingen een centralere plek. Sociale professionals moeten leren 
samenwerken en dus ook ruimte leren bieden aan andere professionals, empathie ont-
wikkelen voor andere perspectieven en bescheidenheid kennen in de eigen opstelling.

Ook met het oog op het versterken van de beroepsidentiteit lijkt ‘samenwerken’ 
een aantrekkelijker optie dan het ‘samensmelten’ van sociale beroepen (Spierts 2000c). 
Intensiever uitwisselen en samenwerken vanuit de erkenning van de variëteit tussen 
sociale beroepen, biedt betere kansen op het versterken van de identiteit dan het ‘van 
bovenaf ’ uitroepen van ‘één sociaal werker’ en ‘één sociale opleiding’. Terwijl – omge-
keerd – een sterkere eigen identiteit juist een gunstige conditie is voor samenwerking 
met ‘derden’ (Schilder 2013).

Voor het aanduiden van intensievere samenwerking keren telkens dezelfde beelden 
terug: ‘vele takken, een stam’; ‘een huis met vele kamers’; ‘één kloppend hart’; ‘familie-
gelijkenissen’. Deze voorstellingen wijzen op aspecten die de sociale beroepen schei-
den, alsmede op kenmerken die hen binden (Van Ewijk 2003). Over de dikte van de 
stam of de inrichting van het huis valt te twisten, maar de praktijk vraagt soms wel 
degelijk om een aantal gedeelde eigenschappen en de opleiding vereist tot op zekere 
hoogte een gedeeld curriculum. Voor de sociaal-culturele beroepen betekent dat dus 
het versterken van zowel de eigen identiteit als de gedeelde identiteit met andere soci-
ale beroepen.

Een ongestild verlangen naar vernieuwing
Een opvallend verschijnsel in de sociale sector de afgelopen vijftien jaar is de snelheid 
waarmee modes elkaar afwisselen. Welzijn Versterkt, Welzijn Nieuwe Stijl, ‘de nieuwe 
professional’, ‘burgerkracht’, ‘één sociaal werker’, ‘sociale wijkteams‘ – om maar enkele 
uit de elkaar opvolgende hypes te noemen. Het verlangen naar ‘vernieuwing’ lijkt niet 
te stillen. En het stof van de ene vernieuwing is nog niet neergedaald of de volgende 
dient zich alweer aan. Bij alle hijgerigheid is er in de debatten noch veel aandacht voor 
de historische invalshoek, noch voor het internationale perspectief.

Voor zover er op de geschiedenis wordt teruggegrepen, betreft het vooral een zoe-
ken naar parallellen met het heden die de eigen positie in het debat moeten onder-
strepen. Het verleden wordt dan gemeten aan de maatstaven van het heden. Daar-
mee wordt zowel het verleden als het heden tekortgedaan. Dit proefschrift toont aan 
dat het verleden veel rijker is dan wat er in de hedendaagse debatten uit naar boven 
wordt gehaald. In elke periode die in deel II de revue is gepasseerd, is dat waarneem-
baar. De periode 1945-1965 is interessant vanwege de combinatie van sociaal-econo-
mische modernisering en geestelijk-culturele ontwikkeling. Daarnaast is het geloof 
in de rol die wetenschap kan spelen bij de vestiging van de sociaal-culturele beroepen 
opmerkelijk. De periode 1965-1980 is markant vanwege de spanning tussen profes-
sionalisering en politisering. Het tijdvak 1980-2000 vertoont veel parallellen met de 
huidige tijd, bijvoorbeeld de koppeling van bezuinigingen aan decentralisatie. Hier-
naast is de opkomst van activering in de sociaal-cuturele beroepen karakteristiek voor 
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deze periode, wat ook in de huidige tijd een grote rol speelt. Het laatste decennium laat 
zien hoe professionals zich met meer en minder succes te weer stelden tegen opdrin-
gend overheidsinstrumentalisme. Kortom: elke periode kent ontwikkelingen die inte-
ressant zijn met het oog op de huidige debatten. Het bestuderen van de geschiedenis 
kan mogelijk ook een aansporing zijn om voorzichtiger om te springen met wat in de 
loop van de tijd ontwikkeld is. Of om meer variëteit toe te laten, in plaats van alles op 
één kaart te zetten, zoals op dit moment bijvoorbeeld lijkt te gebeuren met de sociale 
wijkteams. Hoelang zal het duren alvorens deze teams weer als achterhaald gelden? 
Als we meer recht doen aan het verleden, ontstaat er een scherper beeld van wat er in 
onze tijd nodig en mogelijk is.

Ook een blik over de grens kan het zicht verhelderen. Een internationaal vergelij-
kend perspectief zou tot de bevinding kunnen leiden dat het radicale verlangen naar 
vernieuwing ‘typisch Nederlands’ is. Dergelijk onderzoek kan tegelijkertijd moge-
lijk inspiratie bieden en louterend werken. Voor zover er in de huidige debatten naar 
het buitenland wordt verwezen, is dat vooral naar Engeland en de discussie die daar 
plaatsvindt over de Big Society.219 Verwijzingen naar de rest van Europa zijn dun 
gezaaid. De vraag is hoe terecht dat is. Zo kent Vlaanderen meer duurzaamheid in het 
sociale beleid. Het koestert zijn grote variëteit aan sociaal-culturele praktijken, gedra-
gen door vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk, het sociaal-cultureel volwas-
senenwerk, de amateurkunsten, de samenlevingsopbouw, bibliotheken, cultuur- en 
gemeenschapscentra en ouderenwerk (De Blende & Dhont 2011). Duitsland en Zwit-
serland laten een sterke wetenschappelijke oriëntatie in het sociale werk zien (Staub-
Bernasconi 2009 en 2010; Becker-Lenz & Müller 2009). In die landen en in Oosten-
rijk is een beweging actief van sociaal-culturele professionals die zich afzetten tegen 
neo-liberale tendensen in het sociale beleid (zie hoofdstuk 6). Animation sociocultu-
rel in Frankrijk onderhoudt sinds begin jaren 2000 een levendige internationale uit-
wisseling, vooral met Zuid-Europa en Zuid-Amerika (Gillet 2004). Evenals de histori-
sche invalshoek zou ook het internationaal vergelijkende perspectief de discussies in 
Nederland aanzienlijk kunnen verrijken.

9.4 Publieke werken

In hoeverre levert dit onderzoek inzichten op die ook voor de grotere groep publieke 
professionals bruikbaar zijn? Waaruit bestaat de bredere zeggingskracht van deze stu-
die? Daarvoor doe ik graag twee suggesties. Op de eerste plaats met betrekking tot 

219 In het Engelse debat treden historische noties soms op een verrassende manier aan het licht. Zo ging in 2010 de 
strijd bij de landelijke aanbesteding door de regering-Cameron voor de opleiding van vijfduizend opbouwwer-
kers tussen ‘Allinsky’ en ‘Freire’. Een consortium van twee landelijke organisaties voor community organiza-
tion dat steunt op het gedachtegoed van Freire won van Citizens UK, een bureau dat werkt met methoden van 
Allinsky (Bunyan 2012: 128-129).
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het ontwikkelde instrumentarium: de samenhangende ontwikkeling van professio-
naliteit, vakmanschap en ambachtelijkheid. Op de tweede plaats de inzichten die dit 
onderzoek heeft opgeleverd over de wijze waarop sociaal-culturele professionals zich 
verhouden tot publiek en politiek. 

De reikwijdte van het instrumentarium
In deel I van dit boek is het instrumentarium ontwikkeld waarmee in deel II de 
geschiedenis van de professionalisering van de sociaal-culturele beroepen is gerecon-
strueerd. In hoofdstuk 7 en 8 is dat gebruikt om voorstellen te doen voor de toekom-
stige ontwikkeling van deze beroepen. Het ontwikkelde instrumentarium reikt even-
wel verder en kan ook van nut zijn voor publieke professionals in het algemeen. 

Terugkijkend, om het specifieke van de sociaal-culturele beroepen op het spoor 
te komen, waren de professionaliserings-theorieën uit de beroepensociologie te alge-
meen. Daarmee zijn echter wel de professionaliseringsgraad van beroepen en de 
onderlinge interdependenties ervan vast te stellen, ook al domineert daardoor het 
‘buitenperspectief ’ en blijft de ‘inhoudelijke kern’ van beroepen onderbelicht. In 
een streven dat te ondervangen, is er in deze studie een onderscheid gemaakt tussen 
ambachtelijkheid, vakmanschap en professionaliteit. Op deze manier was het moge-
lijk bij de inhoudelijke kern van de sociaal-culturele beroepen te komen. Dat onder-
scheid is evenzeer van nut in het debat over publieke professionals. Ook daar dui-
ken allerlei noties op over ambachtelijkheid, vakmanschap en professionaliteit. De 
drie begrippen worden echter niet altijd even scherp onderscheiden. Ambachtelijk-
heid en vakmanschap gelden doorgaans als synoniemen. Tevens komen we niet zel-
den een ‘populistisch’ idee van vakmanschap en ambachtelijkheid tegen. ‘Handen aan 
het bed’, ‘blauw op straat’, ‘de docent weer voor de klas’, ‘met de poten in de modder’, 
‘de mouwen opstropen’, ‘in de frontlinie’ – uiteenlopende uitdrukkingen die willen 
getuigen van ‘echte’ ambachtelijkheid en ‘waar’ vakmanschap. Dit is evenwel een gero-
mantiseerd beeld van de werkelijkheid. Professionals moeten zich op enig moment 
ook kunnen terugtrekken, om te reflecteren, om na te denken over wat er aan de hand 
is. Op de werkvloer van verpleegkundigen, agenten, docenten, maatschappelijk wer-
kers en opbouwwerkers valt mede noodzakelijk regelwerk te verrichten – dat is niet 
de ‘schuld’ van managers, zoals de populistische opvatting al snel luidt – om chaos te 
voorkomen. Naast ambachtelijkheid en vakmanschap wordt er van beroepsbeoefena-
ren dan ook professionaliteit gevraagd, bijvoorbeeld om inzicht te geven in hun werk 
en zich te verantwoorden. 

Naast een ‘populistisch’ beeld over het werk van publieke professionals heerst er 
een ‘bureaucratisch’ idee. Beleidsmakers en managers benadrukken vaak juist profes-
sionaliteit – verantwoording – in plaats van vakmanschap en ambachtelijkheid. Daar-
mee krijgt het buitenperspectief de overhand, ten koste van de kern van het werk.

Met het in deze studie ontwikkelde instrumentarium zijn dergelijke eenzijdighe-
den te vermijden. De historische reconstructie van de sociaal-culturele beroepen leert 
dat professionalisering de meeste vruchten afwerpt wanneer de ontwikkeling van 
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professionaliteit, vakmanschap en ambachtelijkheid in samenhang plaatsvindt. 

Sociaal-culturele professionals als voorbeeld voor publieke professionals
De relatie van sociaal-culturele professionals met politiek en publiek kan evenzeer 
leerzaam zijn voor andere publieke professionals. Laatstgenoemden krijgen ook in toe-
nemende mate te maken met een ‘bazige’ politiek en overheid, een fenomeen waarmee 
sociaal-culturele professionals al langer moeten dealen. Daarnaast verrichten soci-
aal-culturele professionals ‘publieke werken’ op een manier waarmee ze het ‘publieke’ 
karakter van hun arbeid extra onderstrepen.

Dit hoofdstuk begon met de oproep begin deze eeuw om professionals meer ruimte 
en waardering te geven. In hoofdstuk 6 werd duidelijk dat dit sociaal-culturele pro-
fessionals nauwelijks heeft geholpen. Instrumentalisering door een opdringerige poli-
tiek en overheid is aan de orde van de dag. Ook andere publieke professionals zien 
zich geconfronteerd met politici en bestuurders die op hun stoel plaatsnemen. Bijvoor-
beeld in de volkshuisvesting, waar de eerdere privatisering ter discussie staat en poli-
tici de overheid weer een grotere rol toedichten in de sturing van de woningcorpora-
ties. Nieuwe belastingen en verplichte investeringen beperken de financiële zelfstan-
digheid en slagkracht van de corporaties (Beekers 2012: 310). Ook in andere sectoren 
willen politici en bestuurders nadrukkelijk aan de knoppen draaien. Zo klagen rech-
ters dat de politiek zich te veel met hen bemoeit en dat hun professionele standaarden 
zwaar onder druk staan. 

Hoe vruchtbaar is deze tegenstelling tussen ‘belaagde’ professionals aan de ene 
kant en een ‘opdringerige’ politiek en overheid aan de andere kant? Freidson’s plei-
dooi voor een institutionele ethiek (zie hoofdstuk 2 en 8) kan een uitweg bieden. Hij 
wijst onder andere op het publieke karakter van de dienstverlening – de verbonden-
heid met een public good – zowel van de professionals als van de organisaties waar ze 
werkzaam zijn. Dat leidt tot verhelderende vragen. Van wie zijn ze eigenlijk? Hoe is het 
gesteld met hun maatschappelijke worteling? De Boer en Van der Lans hebben gelijk 
als zij stellen dat de huidige institutionele vormgeving tekortschiet. Ze doen in dat 
verband interessante voorstellen over het eigenaarschap van publieke organisaties.220

Resteert de vraag naar de ‘publieke werken’ van sociaal-culturele professionals: Wat 
is hun ‘publieke’ taak? Wat maakt hen tot ‘publieke’ professionals? Het ‘publieke’ van 
sociaal-culturele professionals schuilt onder andere in het ‘verbinden’, het vijfde ele-
ment uit de logica van het activeren (paragraaf 7.5) en in de manier waarop ze vormge-
ven aan ‘democratisch professionalisme’ (paragraaf 8.4). In dat opzicht zijn ze ‘voor-
beeldig’ voor andere publieke professionals. Zo stimuleren ze mensen om samen te 
werken. Daarmee proberen ze als het ware ‘democratie voor te leven’ en een praktijk 
van ‘geleefde democratie’ tot stand te brengen. Tevens stellen ze maatschappelijke the-
ma’s op een democratische manier aan de orde. Door op die manier vorm te geven aan 

220 Zie hiervoor ook de recente publicatie van Hilhorst en Van der Lans (2013).
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‘democratisch professionalisme’, leveren sociaal-culturele professionals een belang-
rijke bijdrage aan de ‘participatiesamenleving’. Niet door, zoals het kabinet doet, men-
sen op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen en zo van een ‘publieke kwestie’ als 
de zorg een ‘privaat probleem’ te maken. Ze huldigen het omgekeerde motto, indach-
tig C. Wright Mills: to translate private troubles into public issues (Mills 1959). 

Deze studie heeft laten zien hoe sociaal-culturele professionals er hun handelsmerk 
van hebben gemaakt om een publieke en collectieve draai aan individuele problemen 
te geven. Zo koppelen ze vrijwilligers aan mensen die ondersteuning behoeven. Op tal 
van manieren hebben ze burgers weten te verleiden zich te verbinden met de ‘publieke 
zaak’, bijvoorbeeld door zich in te zetten voor culturele projecten of bij te dragen aan 
een betere leefomgeving. Overheid en politiek zouden zulke professionals en burgers 
moeten koesteren, of ze nu wel of niet de trom roeren. 
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