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Stille	  krachten	  van	  de	  verzorgingsstaat	  
De	  precaire	  professionalisering	  van	  de	  sociaal-‐culturele	  beroepen	  

	  

Samenvatting	  

	  

In	  Nederland	  en	  de	  rest	  van	  de	  wereld	  worstelen	  de	  sociaal-‐culturele	  beroepen	  

met	  de	  spanning	  tussen	  het	  streven	  naar	  professionalisering	  en	  een	  appèl	  op	  het	  

vrijwillig	  engagement	  van	  burgers.	  De	  transformatie	  van	  de	  verzorgingsstaat	  naar	  

een	  participatiesamenleving	  zet	  deze	  spanning	  extra	  op	  scherp.	  In	  een	  poging	  de	  

verzorgingsstaat	  betaalbaar	  te	  houden,	  doen	  achtereenvolgende	  kabinetten	  in	  

Nederland	  een	  sterk	  beroep	  op	  de	  eigen	  verantwoordelijkheid	  van	  burgers.	  Het	  

huidige	  kabinet-‐Rutte	  II	  wil	  steeds	  meer	  betaald,	  professioneel	  werk	  afbouwen	  en	  

laten	  overnemen	  door	  vrijwilligers.	  Bezuinigingen	  leiden	  tot	  banenverlies	  en	  

deprofessionalisering.	  Daar	  staat	  tegenover	  dat	  de	  oproep	  tot	  meer	  vrijwillige	  

inzet	  niet	  logischerwijs	  tot	  minder	  professionals	  leidt.	  Het	  blijkt	  veel	  werk	  om	  

meer	  taken	  aan	  burgers	  over	  te	  laten.	  De	  in	  2007	  ingevoerde	  Wet	  

maatschappelijke	  ondersteuning	  (Wmo)	  roept	  professionals	  nadrukkelijk	  op	  om	  

burgers	  te	  verleiden	  tot	  eigen	  verantwoordelijkheid.	  Dat	  heeft	  geleid	  tot	  tal	  van	  

professionaliseringsprojecten.	  Processen	  van	  deprofessionalisering	  en	  

reprofessionalisering	  doen	  zich	  bij	  de	  sociaal-‐culturele	  beroepen	  dus	  gelijktijdig	  

voor.	  Om	  dit	  te	  kunnen	  begrijpen	  gaat	  deze	  studie	  terug	  in	  de	  tijd.	  	  

Deze	  dissertatie	  onderzoekt	  de	  historische	  ontwikkeling	  van	  de	  

professionalisering	  van	  de	  sociaal-‐culturele	  beroepen	  in	  Nederland.	  Tot	  de	  

sociaal-‐culturele	  beroepen	  reken	  ik	  sociaal-‐cultureel	  werkers,	  jongerenwerkers,	  

opbouwwerkers	  en	  vormingswerkers.	  De	  centrale	  onderzoeksvraag	  van	  dit	  

proefschrift	  luidt:	  hoe	  ontwikkelt	  de	  professionalisering	  van	  de	  sociaal-‐culturele	  

beroepen	  zich	  vanaf	  1945	  en	  welke	  interne	  en	  externe	  (f)actoren	  zijn	  daarop	  van	  

invloed?	  Bij	  de	  beantwoording	  van	  de	  onderzoeksvraag	  gaat	  het	  mij	  niet	  in	  de	  

eerste	  plaats	  om	  een	  geschiedschrijving	  van	  de	  verschillende	  sociaal-‐culturele	  

beroepen	  of	  werksoorten.	  Ik	  ben	  vooral	  geïnteresseerd	  in	  de	  relatie	  tussen	  de	  

ontwikkeling	  van	  de	  sociaal-‐culturele	  beroepen	  en	  het	  debat	  over	  de	  inrichting	  

van	  de	  samenleving,	  in	  het	  bijzonder	  de	  lotgevallen	  van	  de	  verzorgingsstaat.	  Door	  

de	  verwevenheid	  van	  sociaal-‐culturele	  beroepen	  en	  samenleving	  te	  bestuderen	  

en	  te	  analyseren,	  is	  het	  mogelijk	  de	  verschuivingen	  in	  oriëntaties	  en	  patronen	  

zichtbaar	  te	  maken	  die	  het	  professionaliseringsproces	  bepalen.	  	  

De	  studie	  ontwikkelt	  in	  deel	  I	  een	  benadering	  om	  processen	  van	  

professionalisering	  te	  beschrijven	  en	  te	  begrijpen.	  In	  deel	  II	  volgt	  de	  reconstructie	  

van	  de	  sociaal-‐culturele	  beroepen	  vanaf	  1945.	  Deel	  III	  vat	  de	  belangrijkste	  

bevindingen	  samen	  en	  beantwoordt	  de	  onderzoeksvraag.	  Een	  ontdekking	  daarbij	  

is	  dat	  in	  de	  ‘logica	  van	  het	  activeren’	  het	  unieke	  van	  het	  beroep	  wordt	  

blootgelegd.	  Het	  laatste	  hoofdstuk	  van	  deel	  III	  richt	  de	  blik	  op	  de	  toekomst	  en	  

verkent	  de	  bredere	  zeggingskracht	  van	  de	  studie,	  speciaal	  in	  tijden	  van	  

burgerkracht	  en	  eigen	  kracht	  en	  pleidooien	  voor	  een	  breed	  georiënteerde	  sociaal	  

werker.	  	  
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Deel	  I	  

Deel	  I	  introduceert	  de	  onderzoeksvraag	  en	  werkt	  het	  conceptuele	  kader	  uit.	  In	  

hoofdstuk	  1	  wordt	  de	  hoofdvraag	  opgeknipt	  in	  twee	  delen.	  ‘Professionalisering’	  

omvat	  in	  deze	  studie	  de	  ontwikkeling	  van	  zowel	  professionaliteit	  als	  

vakmanschap.	  Onder	  ‘professionaliteit’	  versta	  ik	  de	  mate	  waarin	  een	  beroep	  

voldoet	  aan	  de	  kenmerken	  die	  het	  tot	  een	  herkenbare	  en	  erkende	  professie	  

maken.	  De	  relatie	  tussen	  de	  sociaal-‐culturele	  beroepen	  en	  de	  samenleving	  staat	  

daarbij	  centraal.	  ‘Vakmanschap’	  reserveer	  ik	  voor	  de	  normen,	  standaarden	  en	  

regels	  die	  vakgenoten	  hanteren	  om	  te	  bepalen	  of	  er	  sprake	  is	  van	  ‘goed	  werk’.	  

Hier	  gaat	  de	  aandacht	  vooral	  uit	  naar	  de	  verhouding	  tussen	  beroep	  en	  individuele	  

beroepsbeoefenaar.	  Dit	  hoofdstuk	  behandelt	  tevens	  het	  gevoerde	  publieke	  debat	  

over	  professionalisering	  in	  Nederland.	  Onder	  noemers	  als	  ‘beroepseer’	  en	  

‘beroepstrots’	  is	  een	  beweging	  opgekomen	  die	  streeft	  naar	  meer	  erkenning	  en	  

waardering	  voor	  de	  prestaties	  die	  publieke	  professionals	  dagelijks	  op	  de	  

werkvloer	  leveren.	  Sociaal-‐culturele	  professionals	  hebben	  minder	  van	  deze	  

beweging	  geprofiteerd.	  	  

Wat	  kan	  onder	  een	  professie	  worden	  verstaan?	  Hoe	  verlopen	  processen	  

van	  professionalisering?	  Hoofdstuk	  2	  analyseert	  hoe	  het	  beeld	  van	  de	  ‘klassieke’	  

professies	  –	  met	  verwijzing	  naar	  advocaten	  en	  notarissen	  -‐	  lang	  de	  

theorievorming	  heeft	  gedomineerd.	  Daarbij	  lag	  sterk	  de	  nadruk	  op	  occupational	  

control,	  waarbij	  professies	  zelf	  de	  beroepsuitoefening	  en	  de	  voorwaarden	  

waaronder	  die	  plaatsvinden,	  reguleren	  en	  controleren.	  Meer	  recent	  zijn	  er	  vragen	  

bij	  dit	  discours	  gerezen.	  Er	  tekent	  zich	  een	  ‘modern’	  discours	  af,	  dat	  wil	  laten	  zien	  

dat	  professionalisering	  meerdere	  gezichten	  kent.	  Het	  stelt	  dat	  professionalisering	  

steeds	  meer	  uitgroeit	  tot	  een	  ‘hybride’	  fenomeen.	  De	  omgevingen	  waarin	  

professionals	  opereren,	  zijn	  veranderlijk	  en	  dynamisch.	  De	  betekenis	  van	  

professionalisering	  ligt	  daardoor	  niet	  vast.	  Als	  gevolg	  van	  deze	  veranderingen	  is	  

het	  werk	  van	  professionals	  omgeven	  door	  ambiguïteit.	  Niet	  zelden	  is	  er	  

onduidelijkheid	  over	  de	  doelen	  en	  de	  uitvoering	  van	  het	  werk.	  Puttend	  uit	  een	  

aantal	  bronnen,	  waaronder	  Freidsons	  ideaaltypisch	  model	  van	  professionalisme,	  

Schöns	  pleidooi	  voor	  reflectief	  professionalisme	  en	  Sennetts	  invulling	  van	  

ambachtelijk	  vakmanschap	  ontwikkelt	  de	  studie	  ‘attenderende	  begrippen’	  om	  de	  

ontwikkeling	  van	  professionaliteit	  en	  vakmanschap	  vanaf	  1945	  te	  beschrijven	  en	  

begrijpen.	  Daarbij	  beschouw	  ik	  professionalisering	  als	  de	  strijd	  om	  de	  invulling	  

van	  professionaliteit	  en	  vakmanschap.	  De	  onderzoeksstrategie	  is	  erop	  gericht	  

uitingen	  van	  professionaliteit	  en	  vakmanschap	  te	  beschrijven	  en	  op	  zoek	  te	  gaan	  

naar	  de	  samenhang	  daarvan	  met	  ontwikkelingen	  in	  maatschappij	  en	  beleid.	  

Daarnaast	  ben	  ik	  nieuwsgierig	  naar	  de	  vraag	  in	  hoeverre	  er	  sprake	  is	  van	  een	  

zekere	  ‘groei’	  of	  ‘ontwikkeling’	  van	  professionaliteit	  en	  vakmanschap	  bij	  de	  

sociaal-‐culturele	  beroepen.	  

	  

Deel	  II	  

Deel	  II	  bevat	  de	  historische	  reconstructie	  van	  de	  sociaal-‐culturele	  beroepen;	  het	  

empirische	  deel	  van	  deze	  studie.	  Die	  vindt	  plaats	  in	  vier	  perioden	  die	  even	  zovele	  

hoofdstukken	  beslaan.	  
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Hoofdstuk	  3	  (1945-‐1960)	  geeft	  de	  opbouw	  en	  uitbouw	  van	  de	  

verzorgingsstaat	  te	  zien.	  Toenemende	  bemoeienis	  van	  de	  overheid	  leidt	  tot	  

allerlei	  nieuwe	  regelingen	  en	  een	  uitgebreid	  netwerk	  van	  voorzieningen.	  Tevens	  

neemt	  het	  aantal	  beroepskrachten	  toe	  en	  komen	  er	  speciale	  opleidingen	  voor	  de	  

sociaal-‐culturele	  beroepen.	  Vooral	  de	  politieke	  en	  intellectuele	  elite	  heeft	  hoge	  

verwachtingen	  van	  de	  bijdrage	  van	  de	  sociaal-‐culturele	  beroepen	  aan	  sociaal-‐

economische	  modernisering	  en	  geestelijk-‐culturele	  bezinning.	  Daarbij	  ligt	  een	  

sterk	  accent	  op	  de	  ontplooiing	  van	  het	  individu	  en	  zijn	  maatschappelijke	  

integratie.	  Er	  is	  ook	  een	  sterk	  geloof	  in	  de	  rol	  die	  de	  universiteiten	  kunnen	  spelen	  

bij	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  sociaal-‐culturele	  beroepen,	  getuige	  de	  opkomst	  van	  

‘wetenschappelijke	  methoden’	  als	  social	  group	  work	  en	  community	  development.	  

Van	  uitgekristalliseerde	  methodieken	  is	  evenwel	  nog	  geen	  sprake.	  Het	  

instrumentarium	  van	  de	  beroepskrachten	  is	  beperkt	  en	  staat	  nauwelijks	  in	  

verhouding	  tot	  de	  hoge	  verwachtingen	  en	  verheven	  doelstellingen	  die	  ze	  van	  

buitenaf	  krijgen	  opgedrongen.	  Niettemin	  dragen	  social	  group	  work	  en	  community	  

development	  bij	  aan	  het	  ontluiken	  van	  het	  vakmanschap	  van	  sociaal-‐culturele	  

professionals.	  De	  dynamiek	  die	  kenmerkend	  is	  voor	  deze	  periode,	  staat	  op	  

gespannen	  voet	  met	  het	  heersende	  beeld	  van	  de	  ‘saaie	  en	  gezapige	  jaren	  vijftig’.	  	  

Hoofdstuk	  4	  (1965-‐1980)	  beschrijft	  hoe	  de	  overheid	  ‘het	  bevorderen	  van	  

welzijn’	  uitroept	  tot	  centrale	  maatschappelijke	  opgave.	  Welzijn	  groeit	  uit	  tot	  het	  

hart	  van	  de	  verzorgingsstaat	  en	  domineert	  het	  politieke	  en	  maatschappelijke	  

debat.	  Zowel	  de	  overheid	  als	  het	  welzijnswerk	  –	  en	  de	  sociaal-‐culturele	  beroepen	  

als	  onderdeel	  daarvan	  –	  zetten	  met	  ‘democratisering’	  en	  

‘maatschappijverandering’	  in	  op	  een	  drastische	  verruiming	  van	  de	  doelstellingen.	  

Vergeleken	  met	  de	  voorgaande	  periode	  is	  er	  sprake	  van	  een	  omkering	  van	  de	  

verhouding	  tussen	  individu	  en	  samenleving:	  aan	  het	  realiseren	  van	  ontplooiing	  

gaat	  het	  veranderen	  van	  maatschappelijke	  structuren	  vooraf.	  Binnen	  de	  sociaal-‐

culturele	  beroepen	  komen	  nieuwe	  werkwijzen	  in	  zwang,	  zoals	  sociale	  actie	  en	  

ervaringsleren.	  Het	  duidt	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  professionaliteit	  en	  

vakmanschap,	  maar	  de	  opbrengst	  blijft	  beperkt.	  De	  oude	  –	  social	  group	  work	  en	  

community	  development	  –	  en	  nieuwe	  werkwijzen	  worden	  namelijk	  het	  

onderwerp	  van	  een	  strijd	  tussen	  ‘gematigden’	  en	  ‘radicalen’.	  De	  discussies	  tussen	  

deze	  groepen	  hebben	  een	  hoog	  ideologisch	  gehalte	  en	  spitsen	  zich	  toe	  op	  

grondslagen,	  doelstellingen	  en	  structuren.	  Professionaliteit	  en	  vakmanschap	  

verdwijnen	  in	  die	  discussies	  naar	  de	  achtergrond.	  Een	  kenmerk	  van	  dit	  tijdvak	  is	  

dat	  er	  tegelijkertijd	  constructie	  én	  deconstructie	  van	  de	  sociaal-‐culturele	  

beroepen	  plaatsvindt.	  Voorstanders	  van	  professionalisering	  pleiten	  voor	  een	  

‘open	  beroep’	  en	  stellen	  een	  beroepscode	  op.	  Hun	  inspanningen	  vinden	  evenwel	  

weinig	  weerklank	  en	  worden	  vanuit	  de	  eigen	  beroepsgroep	  ondergraven.	  Veel	  

professionals	  twijfelen	  over	  hun	  beroepsidentiteit	  en	  zelfopvatting	  en	  stellen	  het	  

streven	  naar	  professionalisering	  ter	  discussie.	  	  

Hoofdstuk	  5	  (1980-‐2000)	  laat	  zien	  hoe	  de	  verzorgingsstaat	  in	  een	  crisis	  

raakt.	  Welzijn	  maakt	  nog	  steeds	  deel	  uit	  van	  de	  kern	  van	  het	  maatschappelijk	  

debat,	  maar	  vergeleken	  met	  de	  vorige	  periode	  nu	  op	  een	  negatieve	  wijze.	  De	  

filosoof	  Achterhuis	  –	  zich	  bedienend	  van	  het	  gedachtegoed	  van	  Illich	  –	  speelt	  daar	  

een	  voorname	  rol	  in.	  Door	  zijn	  pijlen	  op	  het	  ‘perverse’	  karakter	  van	  het	  

welzijnswerk	  te	  richten	  en	  door	  de	  macht	  van	  professionals	  te	  verabsoluteren,	  
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drijft	  hij	  de	  kritiek	  op	  het	  welzijnswerk	  op	  de	  spits.	  Achterhuis	  levert	  daarmee	  

voedsel	  voor	  de	  gedachte	  dat	  de	  burger	  zijn	  eigen	  welzijn	  moet	  realiseren	  en	  dat	  

de	  overheid	  aanzienlijke	  stappen	  terug	  moet	  doen.	  Begin	  jaren	  1980	  maakt	  

politiek	  rechts	  zich	  dit	  links-‐libertaire	  gedachtegoed	  eigen,	  uitmondend	  in	  

bezuinigingen	  en	  herstructureringen.	  In	  het	  welzijnswerk	  leidt	  dat	  weliswaar	  tot	  

verzakelijking,	  maar	  –	  in	  weerwil	  van	  het	  gangbare	  beeld	  over	  deze	  periode	  –	  niet	  

tot	  uitholling	  van	  de	  praktijk.	  Er	  zijn	  bezuinigingen,	  maar	  de	  doorwerking	  ervan	  is	  

niet	  desastreus.	  Soms	  vangen	  lagere	  overheden	  de	  bezuinigingen	  op	  van	  hogere	  

overheden,	  waardoor	  de	  gevolgen	  beperkt	  blijven.	  De	  impact	  van	  Achterhuis	  is	  

vooral	  ‘ideologisch’	  van	  aard.	  Het	  lukt	  sociaal-‐culturele	  professionals	  niet	  om	  in	  

de	  publieke	  opinie	  een	  weerwoord	  te	  formuleren,	  waardoor	  de	  professionele	  

identiteit	  erodeert.	  De	  praktijk	  geeft	  ondertussen	  echter	  veel	  nieuwe	  

ontwikkelingen	  en	  dynamiek	  te	  zien.	  Er	  ontstaan	  tal	  van	  nieuwe	  differentiaties,	  

soms	  als	  antwoord	  op	  maatschappelijke	  ontwikkelingen	  (tweedekansonderwijs),	  

soms	  op	  overheidsbeleid	  (projecten	  voor	  schoolverlaters)	  of	  op	  een	  combinatie	  

daarvan	  (wijkaanpak).	  Ook	  in	  de	  jaren	  1990	  wijzen	  de	  ontwikkelingen	  eerder	  op	  

transformatie	  dan	  op	  neergang:	  sociaal-‐culturele	  professionals	  stellen	  zich	  

praktischer	  doelen	  en	  gaan	  methodischer	  en	  zakelijker	  te	  werk.	  Professionaliteit	  

en	  vakmanschap	  krijgen	  nieuwe	  impulsen	  in	  beroepsprofielen	  voor	  opbouwwerk,	  

vormingswerk	  en	  sociaal-‐cultureel	  werk.	  Al	  met	  al	  is	  de	  praktijk	  resistenter	  en	  

autonomer	  dan	  het	  dominante	  beeld	  doet	  bevroeden.	  

Hoofdstuk	  6	  (2000-‐2010)	  beschrijft	  en	  analyseert	  de	  transformatie	  van	  

de	  verzorgingsstaat	  in	  een	  activerende	  verzorgingsstaat.	  De	  overheid	  kent	  daarbij	  

een	  centrale	  rol	  toe	  aan	  participatie.	  Ook	  de	  verscherping	  van	  sociale	  en	  culturele	  

tegenstellingen	  en	  de	  opkomst	  van	  het	  populisme	  komen	  aan	  bod.	  

Maatschappelijke	  thema’s	  als	  veiligheid	  en	  integratie	  raken	  gepolitiseerd.	  Door	  

de	  urgentie	  en	  indringendheid	  van	  de	  maatschappelijke	  problemen,	  heeft	  de	  

overheid	  de	  neiging	  zijn	  participatieagenda	  aan	  sociaal-‐culturele	  professionals	  op	  

te	  dringen.	  Dit	  dwingt	  hen	  ertoe	  zich	  nadrukkelijker	  dan	  voorheen	  tot	  de	  politiek	  

te	  verhouden.	  Daarin	  blijken	  ze	  enigszins	  onthand	  te	  zijn.	  Sociaal-‐culturele	  

professionals	  bevinden	  zich	  sterk	  in	  het	  defensief,	  hun	  discretionaire	  ruimte	  staat	  

onder	  druk.	  Het	  ongeduld	  en	  de	  ambitie	  die	  de	  overheid	  aan	  de	  dag	  legt,	  

correspondeert	  niet	  met	  de	  armslag	  die	  ze	  krijgen.	  De	  overheidsneiging	  sociaal-‐

culturele	  professionals	  te	  instrumentaliseren	  vormt	  geen	  gunstige	  conditie	  voor	  

de	  ontwikkeling	  van	  professionaliteit	  en	  vakmanschap.	  In	  vergelijking	  met	  de	  

voorgaande	  periode	  krijgt	  deze	  een	  moeizaam	  vervolg.	  Toch	  valt	  de	  ontwikkeling	  

niet	  helemaal	  stil.	  Doordat	  participatie	  op	  meerdere	  terreinen	  aan	  populariteit	  

wint,	  waaieren	  sociaal-‐culturele	  professionals	  gedurende	  deze	  periode	  uit	  over	  

tal	  van	  maatschappelijke	  praktijken.	  Door	  nadrukkelijker	  rollen	  op	  zich	  te	  nemen	  

als	  initiator,	  ontwerper,	  scout,	  coach	  en	  verbindingsfiguur	  gaan	  ze	  in	  vergelijking	  

met	  het	  verleden	  gerichter	  te	  werk.	  	  

	  

Deel	  III	  

Deel	  III	  trekt	  eerst	  conclusies	  uit	  de	  historische	  reconstructie	  en	  gaat	  na	  welke	  

lessen	  voor	  de	  toekomst	  daaruit	  voortvloeien.	  Welke	  perspectieven	  zijn	  er	  voor	  

de	  professionalisering	  van	  de	  sociaal-‐culturele	  beroepen	  en	  hoe	  kunnen	  de	  
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ervaringen	  uit	  het	  verleden	  van	  nut	  zijn	  in	  de	  participatiemaatschappij?	  Tot	  slot	  

komen	  enkele	  actuele	  maatschappelijke	  debatten	  aan	  bod.	  	  	  

Hoofdstuk	  7	  beantwoordt	  de	  onderzoeksvraag.	  Daartoe	  schetst	  het	  eerst	  

de	  ontwikkeling	  van	  professionaliteit	  en	  vakmanschap.	  Wat	  betreft	  

professionaliteit	  voldoen	  de	  sociaal-‐culturele	  beroepen	  niet	  aan	  het	  beeld	  van	  

ideaaltypisch	  professionalisme	  van	  klassieke	  professies	  als	  arts	  en	  advocaat.	  In	  

vergelijking	  daarmee	  beschikken	  sociaal-‐culturele	  professionals	  over	  minder	  

status,	  minder	  ver	  ontwikkelde	  specialistische	  kennis,	  een	  geringere	  autonomie	  

en	  een	  minder	  krachtige	  claim	  op	  een	  eigen	  deskundigheidsdomein.	  Het	  beeld	  

over	  vakmanschap	  is	  positiever.	  Vooral	  het	  ‘agogisch	  vakmanschap’	  –	  de	  wijze	  

waarop	  professionals	  vormgeven	  aan	  de	  communicatie	  en	  interactie	  met	  

deelnemers	  –	  is	  in	  de	  loop	  van	  de	  geschiedenis	  sterk	  ontwikkeld.	  Aansluiting	  

zoeken	  en	  vinden	  bij	  kwetsbare	  burgers	  of	  bij	  ‘moeilijke’	  jeugd,	  blijkt	  een	  

worsteling.	  Maar	  er	  zijn	  steeds	  weer	  professionals	  die	  verrassende	  oplossingen	  

bedenken,	  variërend	  van	  huiskamer-‐	  en	  portiekgesprekken	  tot	  het	  inschakelen	  

van	  intermediairs	  of	  het	  introduceren	  van	  spelvormen	  waarmee	  de	  kennismaking	  

soepeler	  verloopt.	  Ook	  ontwikkelen	  professionals	  in	  de	  loop	  van	  de	  tijd	  een	  breed	  

scala	  aan	  ‘innovatieve	  arrangementen’,	  zoals	  werklozenprojecten,	  zomerkampen,	  

poppodia,	  taallessen	  voor	  migranten,	  buurtbemiddeling	  en	  community	  art.	  	  

Dit	  hoofdstuk	  concludeert	  tegelijkertijd	  dat	  professionaliteit	  en	  

vakmanschap	  ontoereikend	  zijn	  om	  het	  beeld	  van	  de	  sociaal-‐culturele	  beroepen	  

voldoende	  scherp	  te	  krijgen.	  Het	  hoofdstuk	  introduceert	  daartoe	  het	  begrip	  

ambachtelijkheid	  waarmee	  ook	  de	  onuitgesproken	  en	  ongrijpbare	  dimensie	  van	  

het	  professionele	  handelen	  in	  beeld	  komt.	  In	  Sennetts	  woorden:	  de	  duizend	  

kleine	  alledaagse	  bewegingen	  die	  bij	  elkaar	  opgeteld	  het	  ambacht	  vormen.	  

Ambachtelijkheid	  benadrukt	  het	  subjectieve	  en	  persoonsgebonden	  karakter	  van	  

het	  professionele	  handelen	  dat	  tot	  uiting	  komt	  in	  de	  aspecten	  ‘belichaming’,	  

‘inbedding’,	  ‘ervaring	  en	  intuïtie’	  en	  ‘improvisatie	  en	  experiment’.	  Deze	  vier	  

aspecten	  van	  ambachtelijkheid	  vormen	  een	  constante	  in	  de	  praktijken	  van	  

sociaal-‐culturele	  professionals.	  Ze	  brengen	  bij	  uitstek	  tot	  uitdrukking	  dat	  het	  om	  

mensenwerk	  gaat,	  met	  de	  professional	  zelf	  als	  belangrijkste	  instrument.	  	  

Aan	  het	  eind	  van	  het	  hoofdstuk	  komt	  de	  vraag	  naar	  groei	  en	  

ontwikkeling	  van	  het	  beroep	  aan	  bod.	  In	  de	  loop	  van	  het	  onderzoek	  is	  naar	  voren	  

gekomen	  dat	  zich	  in	  de	  laatste	  dertig	  jaar	  een	  professionele	  logica	  heeft	  

ontwikkeld.	  Deze	  ’logica	  van	  het	  activeren’	  vormt	  het	  inhoudelijke	  hart	  van	  de	  

sociaal-‐culturele	  beroepen.	  De	  logica	  kenmerkt	  zich	  door	  vijf	  elementen:	  

‘aansluiten	  en	  afstemmen’,	  ‘empowerment’,	  ‘partnership’,	  ‘arrangeren	  en	  

ensceneren’	  en	  ‘verbinden’.	  

Bij	  aansluiten	  en	  afstemmen	  zien	  we	  dat	  sociaal-‐culturele	  professionals	  

om	  kwetsbare	  groepen	  te	  bereiken	  in	  de	  loop	  der	  tijd	  erop	  uittrokken,	  

huisbezoeken	  aflegden	  en	  in	  persoonlijke	  contacten	  het	  vertrouwen	  van	  mensen	  	  

wekten.	  Ze	  gingen	  ook	  met	  intermediairs,	  bijvoorbeeld	  vrijwilligers,	  werken	  om	  

door	  te	  dringen	  tot	  moeilijk	  bereikbare	  groepen.	  We	  zien	  dit	  element	  vanaf	  de	  

jaren	  2000	  terug	  bij	  de	  Eropaf!-‐beweging	  en	  de	  presentiebenadering.	  

Empowerment	  betekent	  in	  de	  logica	  van	  het	  activeren	  mensen	  niet	  

benaderen	  vanuit	  hun	  problemen,	  maar	  te	  zoeken	  naar	  krachten	  en	  kansen,	  niet	  

naïef	  idealistisch,	  wel	  door	  bijvoorbeeld	  ruimte	  te	  geven	  ze	  te	  laten	  vertellen	  over	  
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mislukkingen.	  Empowerment	  vraag	  tijd	  en	  geld,	  anders	  wordt	  het	  al	  snel	  lege	  

empowerment	  talk.	  

Volgens	  de	  logica	  gaat	  de	  professional	  een	  partnership	  aan	  met	  de	  

‘deelnemer’:	  vrijwillig,	  maar	  niet	  vrijblijvend;	  gelijkwaardig,	  maar	  niet	  gelijk;	  

vriendschappelijk,	  maar	  ook	  zakelijk;	  persoonlijk,	  maar	  niet	  de	  ‘totale	  persoon’	  

opeisend.	  Het	  partnership	  moet	  vertrouwen	  en	  veiligheid	  genereren	  bij	  de	  

deelnemers,	  motivatie	  opwekken	  en	  het	  zelfwerkzame	  en	  zelforganiserende	  

vermogen	  bevorderen.	  Partnership	  berust	  op	  dialoog,	  waarbij	  de	  professional	  de	  

deelnemer	  in	  alle	  fasen	  van	  het	  programma-‐aanbod	  als	  ‘ervaringsdeskundige’	  

betrekt.	  

Arrangeren	  en	  ensceneren	  heeft	  betrekking	  op	  zowel	  de	  inhoud	  als	  de	  

vorm	  van	  activiteiten,	  projecten	  en	  programma’s,	  die	  de	  sociaal-‐culturele	  

professional	  volgens	  de	  logica	  structureert.	  daarbij	  is	  hij	  op	  zoek	  naar	  een	  subtiel	  

evenwicht:	  niet	  te	  veel	  en	  niet	  te	  weinig	  stuctuur.	  Te	  veel	  structuur	  belemmert	  

zelfwerkzaamheid	  en	  zelforganisatie,	  te	  weinig	  structuur	  kan	  de	  deelnemers	  en	  

vrijwilligers	  overvragen	  en	  daarmee	  zelfwerkzaamheid	  tot	  een	  illusie	  maken.	  

Sociaal-‐culturele	  professionals	  proberen	  tot	  slot	  om	  verbindingen	  te	  

leggen,	  bijvoorbeeld	  tussen	  verschillende	  groepen	  bewoners.	  Ze	  trachten	  

verschillende	  ervaringswerelden	  aan	  elkaar	  te	  koppelen,	  mensen	  met	  ‘iets	  

nieuws’	  te	  confronteren	  en	  hun	  horizon	  te	  verbreden.	  Ook	  het	  zoeken	  naar	  

verbindingen	  tussen	  verschillende	  beroepsgroepen,	  vormt	  een	  belangrijk	  

onderdeel	  van	  het	  activeren,	  bijvoorbeeld	  tussen	  opbouwwerkers	  en	  politie.	  

De	  ‘logica	  van	  het	  activeren’	  is	  geen	  stilstaand	  water	  en	  behoeft	  verdere	  

ontwikkeling,	  maar	  hiermee	  hebben	  sociaal-‐culturele	  professionals	  een	  sterk	  

verhaal	  in	  huis.	  Ze	  maken	  zichzelf	  echter	  nog	  te	  weinig	  tot	  ‘eigenaar’	  van	  dat	  

verhaal.	  

Hoofdstuk	  8	  richt	  de	  blik	  op	  de	  toekomst	  en	  gaat	  na	  hoe	  een	  passende	  

vorm	  van	  professionalisering	  voor	  de	  sociaal-‐culturele	  beroepen	  eruit	  zou	  kunnen	  

zien.	  Ik	  pleit	  voor	  een	  strategie	  van	  ‘verbindende	  professionalisering’	  die	  niet	  de	  

verplichtende	  kanten	  van	  klassieke	  professionalisering	  vooropstelt,	  noch	  de	  

versnippering	  van	  beroepsdomeinen	  tot	  uitgangspunt	  neemt.	  Verbindende	  

professionalisering	  erkent	  de	  complexiteit	  en	  variëteit	  van	  professioneel	  werk	  en	  

richt	  zich	  op	  de	  samenhangende	  ontwikkeling	  van	  ambachtelijkheid,	  

vakmanschap	  en	  professionaliteit.	  Bij	  de	  ontwikkeling	  van	  ambachtelijkheid	  is	  

voor	  sociaal-‐culturele	  professionals	  vooral	  Sennetts	  pleidooi	  van	  belang	  om	  de	  

werkplaats	  in	  ere	  te	  herstellen.	  Communities	  of	  Practise	  vormen	  een	  moderne	  

variant	  van	  de	  werkplaats	  en	  bieden	  voor	  sociaal-‐culturele	  professionals	  bij	  

uitstek	  de	  gelegenheid	  om	  hun	  sensibiliteit	  voor	  ambachtelijkheid	  te	  ontwikkelen.	  

Dat	  kan	  tevens	  het	  enthousiasme	  bij	  sociaal-‐culturele	  professionals	  opwekken	  om	  

het	  (mede-‐)eigenaarschap	  van	  het	  proces	  van	  professionalisering	  op	  zich	  te	  

nemen.	  Bij	  de	  ontwikkeling	  van	  vakmanschap	  biedt	  Schöns	  concept	  van	  de	  

reflective	  practitioner	  inspiratie.	  Zijn	  aanwijzingen	  voor	  reflection-‐on-‐action	  daagt	  

sociaal-‐culturele	  professionals	  uit	  om	  vaker	  stil	  te	  staan	  bij	  dilemma’s,	  

uiteenlopende	  opvattingen	  en	  ethische,	  normatieve	  en	  emotionele	  vragen	  rond	  

professioneel	  handelen.	  Sociaal-‐culturele	  professionals	  kunnen	  zich	  ook	  veel	  

explicieter	  dan	  nu	  het	  geval	  is	  afvragen	  in	  hoeverre	  hun	  handelen	  effect	  heeft.	  

Het	  hoofdstuk	  besteedt	  tevens	  aandacht	  aan	  de	  manier	  waarop	  sociaal-‐culturele	  
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professionals	  bij	  vakontwikkeling	  op	  een	  productieve	  manier	  met	  

wetenschappers	  kunnen	  samenwerken.	  Bij	  de	  ontwikkeling	  van	  professionaliteit	  

is	  de	  vraag	  hoe	  sociaal-‐culturele	  professionals	  zich	  staande	  kunnen	  houden	  in	  een	  

context	  die	  gekenmerkt	  wordt	  door	  bestuurlijke	  turbulentie	  en	  politieke	  

afhankelijkheid.	  Freidsons	  voorstellen	  voor	  een	  institutionele	  ethiek	  bevatten	  

daartoe	  interessante	  aanknopingspunten.	  Ze	  reiken	  sociaal-‐culturele	  

professionals	  en	  hun	  managers	  handvatten	  aan	  om	  hun	  eigen	  waarden	  als	  

richtpunt	  te	  blijven	  nemen	  wanneer	  ze	  zich	  geconfronteerd	  zien	  met	  

veranderingen	  in	  de	  omgeving.	  Het	  betreft	  onder	  andere	  de	  vrijheid	  om	  de	  

doelen	  van	  het	  werk	  te	  bepalen;	  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	  en	  voorrang	  

te	  geven	  aan	  de	  kwaliteit	  van	  het	  geleverde	  werk.	  	  

Verbindende	  professionalisering	  heeft	  de	  samenhangende	  ontwikkeling	  

van	  ambachtelijkheid,	  vakmanschap	  en	  professionaliteit	  tot	  inzet.	  Dat	  

correspondeert	  met	  een	  belangrijke	  les	  uit	  de	  geschiedenis:	  wanneer	  

beroepsgroepvorming	  en	  occupational	  control	  als	  doel	  op	  zich	  worden	  gezien,	  

komt	  dat	  de	  ontwikkeling	  van	  ambachtelijkheid,	  vakmanschap	  en	  

professionaliteit	  niet	  altijd	  ten	  goede.	  Wanneer	  daarentegen	  dit	  laatste	  de	  

meeste	  aandacht	  krijgt,	  dan	  versterkt	  dat	  de	  positie	  van	  professionals	  en	  draagt	  

dat	  bovendien	  bij	  aan	  de	  kwaliteit	  van	  het	  werk.	  Wanneer	  de	  ontwikkeling	  van	  

ambachtelijkheid,	  vakmanschap	  en	  professionaliteit	  lang	  genoeg	  wordt	  

volgehouden	  en	  doorgezet,	  heeft	  dat	  op	  den	  duur	  ook	  positieve	  effecten	  voor	  de	  

(h)erkenning	  van	  het	  beroep	  en	  de	  beroepsgroepvorming.	  

Hoofdstuk	  9	  verkent	  de	  bredere	  relevantie	  van	  deze	  studie	  en	  gaat	  

tevens	  in	  op	  de	  positie	  van	  sociaal-‐culturele	  professionals	  in	  een	  aantal	  actuele	  

maatschappelijke	  debatten.	  Deze	  professionals	  hebben	  met	  de	  logica	  van	  het	  

activeren	  een	  sterk	  verhaal	  in	  huis,	  maar	  als	  ‘stille	  krachten’	  nemen	  ze	  nauwelijks	  

het	  woord	  in	  de	  publieke	  debatten.	  Terwijl	  ze	  daarin	  veel	  te	  bieden	  hebben,	  

bijvoorbeeld	  in	  de	  discussies	  over	  de	  participatiesamenleving.	  Bij	  het	  realiseren	  

van	  meer	  vrijwillige	  inzet,	  is	  een	  sleutelrol	  weggelegd	  voor	  de	  civil	  society.	  Als	  er	  

maar	  meer	  mensen	  gaan	  participeren	  in	  buurten,	  verenigingen	  en	  allerlei	  sociale	  

verbanden,	  zal	  er	  meer	  sociale	  cohesie	  en	  daarmee	  meer	  informele	  zorg	  

ontstaan,	  is	  de	  verwachting.	  Dat	  doet	  bij	  uitstek	  een	  beroep	  op	  sociaal-‐culturele	  

professionals,	  die	  zich	  in	  het	  verleden	  als	  ‘participatiepioniers’	  hebben	  laten	  

gelden.	  Via	  de	  logica	  van	  het	  activeren	  leveren	  ze	  een	  belangrijke	  bijdrage	  aan	  de	  

participatiesamenleving.	  Niet	  door,	  zoals	  het	  kabinet	  doet,	  mensen	  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,	  indachtig	  C.	  

Wright	  Mills:	  to	  translate	  private	  troubles	  into	  public	  issues.	  Sociaal-‐culturele	  

professionals	  hebben	  er	  hun	  handelsmerk	  van	  gemaakt	  om	  een	  publieke	  en	  

collectieve	  draai	  aan	  individuele	  problemen	  te	  geven.	  Bij	  hun	  ‘publieke	  werken’	  

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.	  In	  dat	  opzicht	  zijn	  ze	  voorbeeldig	  voor	  andere	  publieke	  en	  sociale	  

professionals.	  Op	  tal	  van	  manieren	  hebben	  ze	  burgers	  weten	  te	  verleiden	  zich	  te	  

verbinden	  met	  de	  publieke	  zaak,	  bijvoorbeeld	  door	  vrijwilligers	  te	  koppelen	  aan	  
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mensen	  die	  ondersteuning	  behoeven,	  of	  door	  burgers	  te	  vragen	  zich	  in	  te	  zetten	  

voor	  culturele	  projecten	  of	  een	  betere	  leefomgeving.	  Overheid	  en	  politiek	  zouden	  

zulke	  professionals	  én	  burgers	  moeten	  koesteren.	  	  

	  	  

	  


