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Dit onderzoek belicht vraagstukken die zich voordoen bij het organiseren van het
werk van professionals. Het is een verkenning van de boven- en onderstroom,
met specifieke aandacht voor bedrijfsmatig werken, betekenisvolle waarden en
interactieve samenwerking.
Theoretische gezichtspunten zijn uitgewerkt in een multidisciplinaire benadering
vanuit de organisatiewetenschappen, sociologie, ethiek en esthetiek. Het project
‘Sociaal werk in de wijk’ stond in het middelpunt van de praktijk. We krijgen een
indruk van de binnen- en buitenkant van professioneel werk dat is gebaseerd
op vakmanschap en kunstmanschap.
In de bovenstroom komen we bij de betekenis van regels, (beroeps)voorschriften,
verantwoordingsvormen, het faciliteren van overleg en continue bijscholing. De
onderstroom verduidelijkt dat specialisten en generalisten cross-disciplinair
samenwerken aan taaie vraagstukken in levendige organisatievormen, waarbij
rollen - ook van die van leidinggevenden voortdurend veranderen. Recht
doen aan dit interactieve mensenwerk betekent organiseren in meervoudige
perspectieven.
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Begrippen als individualisering en globalisering (Noordegraaf, Geuijen & Meijer, 2011),

improvisatiemaatschappij (Boutellier, 2011), sociale complexiteit (Van Ewijk, 2014) en
transformatie (Rothmans, 2014) geven het pluriforme en multi-interpretabele karakter van

onze samenleving aan. We leven in een tijd van meningen, permanente veranderingen en

een wereld vol trivialiteiten, waarin we een eigen weg moeten vinden. Dit vraagt veel van
mensen.

De vorige decennia laten een forse groei zien van sociale professionals en zorg- en
welzijnsorganisaties die zich richten op mensen die moeite hebben hun leven op eigen
kracht in te richten1. Oplopende kosten en onvermogen om op nationaal niveau oplossingen

te vinden voor de toenemende sociaalpsychologische problemen, zoals het realiseren van

integrale benaderingen, vormen naast bezuinigen de achtergrond van de ingezette transities
in zorg- en welzijn, jeugdzorg en de sector werk en inkomen.

De beoogde transformatie van het sociale domein2 leidt tot een andere profilering van

het werk van dienstverlenende professionals en de vraag naar organisatievormen om dit
interactieve werk te stroomlijnen. Over het laatste gaat dit proefschrift.

1.1 Aanleiding en oriëntatie
De aanleiding van dit onderzoek naar het organiseren van professionals komt voort uit mijn

werkervaring. In verschillende zorg- en welzijnsinstellingen werkte ik eerst als uitvoerend
sociaal werker, daarna als beleidsmedewerker en manager. Over een periode van ruim dertig

jaar heb ik veranderingen kunnen volgen, zowel in de praktijk als door scholing. De kentering

naar een meer bedrijfsmatige werkorganisatie heeft mij vanaf het begin geboeid, vooral

ook de vraag hoe bedrijfsmatig werken en professioneel werk met mensen in kwetsbare
levensomstandigheden zinvol te verenigen zijn.

In de professionele zorg- en welzijnsdienstverlening houden sociaal werkers zich bezig met

problemen van sociale kwetsbaarheid in complexe contexten. Deze professionals zetten zich

vanuit een bredere sociale benadering in voor kwetsbare mensen die problemen ervaren op
meerdere leefgebieden (Jagt, 2013). Hoewel het beleid nogal eens suggereert dat mondige

burgers hun problematiek als vanzelf vertalen naar gerichte vragen die het uitgangspunt
1
Sociale professionals verwijst naar alle professionals die actief zijn in het sociaal domein, terwijl professionals met een sociaal
werk opleiding in de tekst zijn weergegeven met sociaal werkers.
2
Sociaal domein is een wat breder concept dat zorg en welzijn, sociale zekerheid en lokaal sociaal beleid omvat.
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vormen in de hulpverlening, zien we bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg en de
gehandicaptenzorg juist dat veel mensen er niet in slagen om bijtijds vragen te stellen of

niet duidelijk weten te formuleren wat ze nodig hebben (Hutschemaekers, Tiemens & Smit,

2006; Noordergraaf, 2008; Tonkens, 2009, 2008). Mensen met complexe problemen voelen
zich meer geholpen als er ook aandacht is voor de onderliggende problematiek (Jacobs,

Meij, Tenwolde & Zomer, 2008). Sociale professionals zijn vaak bezig met het verwoorden
van vraagstukken en zich ervan bewust dat er op de achtergrond onbenoembare kwesties
kunnen spelen.

Professionals die gericht zijn op zowel de zichtbare als de minder kenbare dimensies, creëren
door het opbouwen van een relatie ruimte om de onderliggende problematiek (be)grijpbaar

te maken. Aandacht voor het onderkennen en verwoorden van deze diepere betekenissen
is in de praktijk maar beperkt mogelijk. In het openstaan voor het minder snel kenbare

ervaren professionals belemmeringen. Enerzijds kunnen persoonlijke ervaringen, normen
en perspectieven professionals hinderen. Anderzijds zijn er organisatorische oorzaken
als beschikbare tijd en de differentiatie van professionele expertise, die de professionele

aandacht beperkt tot een deel van de problematiek. Dit laatste is mede een gevolg van de
ingevoerde arbeidsdeling, waardoor kennis over complexe problemen steeds meer verspreid

is over specialistische professionals (Klazinga, Kringos, Merten, Plochg & Wagner, 2015). In
het sociaal domein is de ontwikkelde specialistische kennis verdeeld over organisaties op
meerdere werkdomeinen met een range aan gespecialiseerde beroepsgroepen.

1.1.1 Generalisten en specialisten
Klassieke beroepen, zoals huisarts, onderwijzer en notaris, zijn in de loop der tijd

uitgebreid met een verscheidenheid aan nieuwe beroepsdifferentiaties en specialisaties.
Deze fragmentering van professionele kennisdomeinen leidt tot vragen over onderlinge

samenwerking. Mensen die problemen ervaren op verschillende leefgebieden krijgen
in de praktijk veelal te maken met meerdere specialistische professionals, die allen

afzonderlijk een deel van het probleem belichten. Meer betrokken professionals in één
gezin betekent meer onderlinge afstemming, zowel tussen professionals als met en
voor de gezinsleden. In deze aanpak op deelaspecten van problemen die mensen zelf
aandragen, blijven onderliggende problemen soms ook ‘onopgemerkt’. Daarbij kunnen

mensen die kampen met complexe problemen de ervaren problemen verwoorden in

(steeds) nieuwe vragen op specifieke deelterreinen - wat leidt tot nog meer betrokken
specialisten in het gezin. In de dagelijkse praktijk nemen we waar, dat professionals veelal

een beperkt overzicht hebben van de samenhangende aspecten waar mensen in de
samenleving mee worstelen. De primaire werkprocessen vragen om een verregaande

samenwerking tussen professionals, maar er is geen garantie dat specialistische experts
12
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daarbij tot een coherente dienstverlening komen.

In het sociaal domein is het werk georganiseerd vanuit meerdere werkdomeinen

zoals gehandicaptenzorg, jeugdzorg, maatschappelijk werk, ouderenzorg geestelijke
gezondheidszorg en verslavingszorg. Organisaties die een samenhangend pakket aan domein

overstijgende diensten verlenen hebben te maken (gehad) met verschillende financiers,
zowel uit de publieke, semipublieke als de private sector (RMO, 2014). Gemeenten, provincie,

zorgverzekeraars en de landelijk overheid creëren met eigen regels schotten die ook het
uitvoerende werk van zorg- en welzijn professionals inperken.

Professionals zijn gehouden aan wetten en regels zowel binnen de eigen werkorganisatie
als in verbinding met een veelheid aan instanties, specialistische beroepsgroepen en

overheidsorganen. Daartegenover staat dat complexe vraagstukken veelal betrekking
hebben op meerdere werkdomeinen, en veelal niet passen binnen de afzonderlijk opgestelde

voorschriften en protocollen (Schuijt, 2003, p. 104). Mede doordat professionals de
kaders (moeten) volgen, vallen groepen kwetsbare mensen buiten de boot. Hoewel door
professionalisering en specialisering de expertise van professionals is toegenomen, is het

tegelijk moeilijker om met deze kennis adequaat aan te sluiten op meervoudige vraagstukken.
Bij meervoudige problemen, zo is de veronderstelling, is een meer integrale aanpak
nodig, zodat één professional betrokken is die de complexe vraagstukken vanuit meerdere

perspectieven benadert. Het is onder andere om die reden dat de Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling (RMO) naar voren brengt, dat er ruimte nodig is voor maatschappelijke zorg- en

welzijnsorganisaties om nieuwe meer integrale werkwijzen te ontwikkelen voor het verbeteren
van de ondersteuning aan kwetsbaren in de samenleving. Dit betekent ook proactief
bemoedigen, zodat burgers zelf oplossingen vinden in het eigen netwerk (RMO, 2014). Met
deze kanteling van het strategische beleid verschuift in de werkuitvoering de nadruk op
specialistische benaderingen naar een meer generalistische aanpak.

Generalistische beroepen als huisartsen en algemeen maatschappelijk werkers hebben vanuit

een brede overall kennis aandacht voor meerdere (samenhangende) probleemaspecten.

De werkwijzen van deze professionals zijn echter veelal minder goed wetenschappelijk
te onderbouwen dan specialistische benaderingen, die gericht zijn op afgebakende

kennisterreinen. Mogelijk komt het ook door het ontbreken van deze theoretische fundamenten
dat de taken van de generalisten voortdurend verschuiven naar specialisten en hun status
lager is. Voor generalistische professionals bestaat over het algemeen minder waardering.
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De rol van de huisarts als generalist is ingeperkt:
“De huisartspoortwachter is niet meer wat hij geweest is. Dat komt door maatschappelijke ontwikkelingen,
door geïnformeerde en mondiger patiënten en door het marktdenken bij de zorgverzekeraars. … Ooit
waren wij huisartsen er trots op dat we als poortwachters medicalisering konden voorkomen en de kosten
van de gezondheidszorg in de hand konden houden. Tegenwoordig gaat het anders … als het erop
aankomt, heeft de huisarts weinig in te brengen aan de poort.”
Kader 1.1 Citaat overgenomen van: B. Terluin (2003)

Specialistische experts kunnen zich eenvoudiger afschermen tegen problemen die niet

binnen hun expertise vallen en makkelijker rendement aantonen. Meestal zijn tegelijk ook

de vergoedingen voor de geleverde diensten navenant hoger. Intussen zien we echter
een toenemende noodzaak en een groeiend maatschappelijk draagvlak voor een meer
generalistische inzet van professionals. Deze (her)waardering van de generalistische aanpak

is gebaseerd op zowel economische als op werkinhoudelijke redeneringen. In dit onderzoek
wil ik zoveel mogelijk de inhoudelijke aspecten van het generalistische professionele werk
exploreren en nagaan welke vormen van organiseren daarbij passen.

1.2 Professioneel werk organiseren
Generalistische professionals in het sociaal domein creëren ruimte om in de dienstverlenende

relatie zowel de uitgesproken vraagstukken als de verborgen problemen te exploreren. Anders
dan het leveren van concrete producten is een dienst in de kern een interactieve verbinding,
die tot stand komt tussen de dienstverlener en de ontvanger (Gray & Vander Wal, 2013).

Sociaal werkers kunnen vanuit een bredere sociale benadering ingaan op de verwoorde
zichtbare klachten zoals opvoedingsvragen, financiële problemen of het ontbreken van
woonruimte en tegelijktijdig aandacht geven aan minder tastbare dimensies, zoals vragen

over de zin van het leven en ervaren problemen die mensen (nog) niet goed onder woorden

kunnen brengen. Vergelijkbaar met een metafoor van de ijsberg is de professionele inzet

gericht op zichtbare aspecten boven de waterlijn en de minder grijpbare dimensies die onder
water meespelen.

1.2.1 Organisatiewaarden in de bovenstroom
In de bovenstroom zien we een ontwikkeling van bedrijfsmatige benaderingen met als doel de

inzet van professionals meer transparant en effectief te maken. In het sociaal domein is in de

afgelopen decennia onder invloed van neoliberale en new public management opvattingen
veel accent gelegd op het organiseren van aantoonbare inzet en geleverde prestaties van

professionals vanuit bedrijfsmatige modellen. Het beter willen onderbouwen van resultaten
14
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komt onder andere tot uitdrukking in strategische plannen, kosten- batenanalyses en

kwaliteitsdoelstellingen met de nadruk op (financiële) cijfers (Kaplan & Ansink, 2011; Labrie,
2001; Noordegraaf et al., 2011; Van Eeken, Van Roon, Rouwelaar, Schaepkens & Schijff, 2010).

Een zelfde beweging naar meetbare effectiviteit en efficiency zien we ook in de methodisering

van het werk van professionals, vooral in de druk om met evidence based methoden en

protocollen te werken. Opgestelde normen, doelstellingen, prestatie- en performance
indicatoren voor de professionele praktijk zijn bedoeld om fouten te voorkomen, de inzet te
bewaken en kosten te verantwoorden (Noordegraaf & Steijn, 2013; Putters, 2009; Van Thiel,

2009). Het werk van professionals in het sociaal domein moeten we vanuit dit perspectief
zoveel mogelijk transparant organiseren. Het gaat dan om inzicht in bijvoorbeeld de kosten,
wachtlijsten, aantal casussen, bereikte doelgroepen en beantwoorden aan kwaliteitscriteria.

Deze prestatiegerichte benadering omschrijven professionals in zorg en welzijn als werken in

een medisch bedrijf (Zuurbier & Hartmann, 2010). Professionals ervaren minder ruimte voor

reflectie en gebrek aan erkenning. In het sociaal domein is de nadruk komen te liggen op
rendement en maatschappelijke verantwoording. Deze bedrijfsmatige organisatie-oriëntaties

komen in sociaalkritische benaderingen tot uitdrukking in metaforen als buitenperspectief,
hoge gronden en bovenstroom (Van Es, 2009; Kunneman, 2012; Leget, 2013; De Ruijter, 2000;

Schön, 2011). In dit onderzoek sluit ik aan op het begrip bovenstroom, zoals Van Es dat heeft
ontwikkeld.

In de bovenstroom staan organisatiewaarden als klantgericht en resultaatgericht centraal,

waarbij bijvoorbeeld ook aandacht is voor het borgen van aansprakelijkheid en het organiseren

van verbeterprocessen (Van Es, 2009, pp.78-110). Naast vastgestelde bevoegdheden,

procedures en doelstellingen (Homan, 2012), komen deze organisatiewaarden ook tot
uitdrukking in aantoonbaar vakmanschap en leveren van hoogwaardige kwaliteit (De Jonge,
2011; Van der Meulen, 2009). Vanuit deze overwegingen is het mogelijk om aspecten van

het werk van professionals te vertalen in overzichtelijke transparante gegevens die ook
beantwoorden aan beleidsdoelstellingen van de overheid en het hogere management.
Zorgcijfers beschikbaar via een app:
“Er is brede behoefte aan betere toegankelijkheid tot actuele cijfers over de gezondheidszorg. Met de app
‘Zorgcijfers’ geeft het Ministerie invulling aan deze behoefte en hoopt zij dat het gebruik ervan leidt tot
meer transparantie en het beter benutten van beschikbare cijfers.”
‘Zorgcijfers’ is app die mede gericht is op het harmoniseren van begrippen, definities, bronnen en
uitkomsten.
Kader 1.2 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [VWS] (2015) (website)

Bovenstroominformatie, met rapporten over de gerealiseerde doelstellingen, geven echter

een (te) beperkt beeld van de complexe en weerbarstige dimensies die zich in de praktijk
voordoen (De Loo, 2015; Noordergraaf et al., 2011). Meten staat dan ook niet voor zeker
15
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weten (De Loo, 2015; De Waal & Bulthuis, 1995). Bedrijfsmatige prestatietaal en modellen
zijn minder effectief in omgevingen waar complexe vraagstukken spelen. In het publieke

domein is het volgens Noordegraaf et al. (2011, pp. 32-33) per definitie niet eenvoudig om

snel resultaten te boeken (zie hoofdstuk 4). Er zijn verschillende issues die op elkaar inspelen,
terwijl het ook ontbreekt aan een begrijpelijke taal om fenomenen te verduidelijken.

1.2.2 Organisatiewaarden in de onderstroom
Echter, minder (be)grijpbare aspecten maken ook deel uit van het werk van dienstverlenende
professionals. In de praktijk gaat het niet (alleen) om vragen van burgers te beantwoorden en

opdrachten uit te voeren, maar ook om het anticiperen op complexe contexten en inspelen
op de tijdens het hulpverleningsproces ontstane nieuwe ontwikkelingen (Trappenburg, 2014,

2016). De resultaten van sociaal werkers zijn in hoge mate afhankelijk van de eigen inzet
van burgers. Alleen de betrokkene(n) zelf kunnen veranderingen tot stand brengen. De
professional kan hen daarbij ondersteunen en stimuleren maar ‘het’ niet voor de mensen

doen. In het krachtenveld van maatschappelijke, professionele en persoonlijke waarden
en normen, werken deze professionals in veelal onvoorspelbare (emergente) processen
samen met mensen in rollen van burger, cliënt maar ook van mantelzorger en vrijwilliger als
informele zorgverleners.

Professionele dienstverlening krijgt betekenis in persoonlijke ontmoetingen en wisselende

omstandigheden (Labrie, 2011; Leget, 2013; Noordergraaf & Steijn, 2013; Van Heijst &
Vosman, 2010). In deze unieke situaties weten professionals een interactief samenspel

tussen persoonlijke belevingen te creëren. Inspelend op een dynamische context creëren
professionals vanuit bestaande methoden, hun werkervaring, praktische wijsheid en
theoretische kennis in de situatie zelf een passende aanpak (Hutschemaekers et al., 2006).

In dit werk is het vaak niet goed mogelijk om één protocol te volgen. Voor situaties die
vanuit verschillende perspectieven benaderbaar zijn, is nu eenmaal geen eenduidige aanpak
voorhanden.

In de praktijk maken sociaal werkers afwegingen tussen rationele normen, morele waarden
en zingevende betekenissen (Freidson, 2001; Schön, 2011). Niet alleen het opvolgen van

richtlijnen, maar ook innerlijke waarden en persoonlijke overwegingen geven richting aan het
professioneel handelen (Schön, 2011). Naast het stellen van de juiste vragen en het uitvoeren

van de gewenste acties, is het in de emergente dynamiek belangrijk om gevoel te hebben
voor het juiste moment en de juiste toon (Jacobs et al., 2008; Trappenburg, 2014, 2016; Van

Ewijk, 2010). Bovendien is het ontrafelen van complexiteit mogelijk door de ruimte te nemen
om de gelaagdheid van de problematiek te onderkennen en per aspect en in samenhang

(detail en ‘Gestalt’) te onderzoeken. Vanuit deze ‘probleem setting’ (Schön, ibid) worden dan
interventies ingezet die zowel op delen als op het geheel van de problematiek gericht kunnen

zijn. Het gaat om een interactieve dynamiek die gebaseerd is op een opgebouwde relatie,
16
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terwijl ook een continue wisselingwerking plaatsvindt tussen waarnemingen, gedachten en
gevoelens die in elkaar overlopen (Homan, 2012; Leget, 2013). In de werksituatie komen

professionals tot een besluit. Probleemverkenning, besluiten nemen en handelen komen in

de praktijk tot uitdrukking als één integrale interventie. Deze meervoudige benadering is
niet alleen gericht op de persoon die hulp vraagt en zijn directbetrokkenen, maar veelal

ook in een bredere context: de buurt, de organisatie, de samenleving. Een grotere mate van
participatie, betere onderlinge verhoudingen en meer afgestemd gedrag dragen bij aan
verminderen van kwetsbaarheid.

Het is niet eenvoudig het werk in de onderstroom transparant in beeld te brengen. Daarvoor

zijn de situaties te uniek, te dynamisch en te complex. De uitkomsten zijn moeilijk meetbaar
en niet eenduidig in afzonderlijke stappen of producten uit elkaar te halen. Bij het organiseren

van sociaal werk zien we een paradox dat de hard aantoonbare interventies vaak tegelijk
de minst essentiële zijn en het werken met complexe problemen moeilijk meetbaar of
aantoonbaar is maar vermoedelijk wel de essentie zoekt en raakt. Het risico is dat beleids- en

wetenschappelijke aandacht vooral uitgaat naar het meetbare, terwijl de professional zich
juist concentreert op dieperliggende en complexere processen.

In de onderstroom komen minder grijpbare aspecten van het professionele werk tot
uitdrukking. Van Es (2009, p. 110) duidt dit werk in woorden als teamgericht, respect voor

anderen, constructieve feedback en oprechtheid, eerlijk spel spelen en vertrouwen. Diepere
betekenislagen komen pas in beeld als we onze aandacht verplaatsen naar de lage gronden
of het moeras (Leget, 2013; Schön, 2011). Professionals zijn niet alleen vakmensen met

aantoonbare kennis, vaardigheden en een juiste houding maar verstaan ook de kunst –

aanleg, intuïtie – om in lastige situaties het juiste op het goede moment te doen. Naast
de aandacht voor wat zichtbaar of verwoord is in de bovenstroom hebben ze ook een
grote gevoeligheid voor dimensies die meer verborgen liggen onder de problematiek of de

uitgesproken vraagstukken. Professionals beschikken over een fijngevoeligheid die ik in dit
onderzoek uitdruk als sensitief handelen.

Werken vanuit professionele sensitiviteit is een zaak van de juiste antenne, de juiste

toonzetting, en het vermogen de mens te raken en bemoedigen. Daarvoor ontwikkelen

sociale professionals ook een hoge mate van reflectiviteit. Reflectief wil zeggen kritisch zijn

ten opzichte van de eigen inzet. Er is oog voor eigen frames (Schön & Rein, 1994). In deze
bespiegelingen is er ruimte om de vraagstukken en omstandigheden in de context te plaatsen
en de normen en waarden van alle betrokken te doordenken (De Groot, 2010; Kanne &

Grootoonk, 2013). Een reflectieve houding draagt bij aan constructieve uitwisselingen tussen
bewuste en onbewuste denkbeelden en creëert ruimte voor perspectieven van anderen (zie
hoofdstuk 3).

Sensitief-reflectieve professionals zijn zich ervan bewust dat moeilijk grijpbare vraagstukken

van mensen in de praktijk vanuit verschillende perspectieven benaderbaar zijn en de
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professional daar zinvol en constructief mee om moet gaan (Baart, 1999; Schön, 2011). Met
aandacht voor de context zijn professionals ook gericht op de diepere betekenislagen,

vanuit respect voor meervoudige waarden en normen van betrokkenen in het krachtenveld
(Freidson, 2001; Schön, 2011). Daarbij ontwikkelen professionals zelf de eigen vermogens (zie

hoofdstuk 3 en 4) door creërend leren en constructief reflecteren in voortdurende interactie
met cliënten, andere professionals en opdrachtgevers.

1.2.3 Interactie verbindt verschillen
Professionele dienstverlening krijgt betekenis in de onderlinge relaties met burgers in de
samenleving en met collega’s in het netwerk. In deze interactieve samenwerking delen
professionals inhoudelijke vraagstukken. Het werk van sociaal werkers is daarmee in hoge

mate afhankelijk van (de kwaliteit van) interactieve verbindingen. Volgens Homan (2012, p. 48)

komt dit tot uiting in machtspatronen, status, werkelijkheidsconstructies, onderlinge relaties,
wederzijdse gevoelens en roddels. Deze importante essenties blijven vaak onzichtbaar als
een ijsberg onder water.

Boven en onderstroom verbeeld als een ijsberg in het water:
fysieke organisatie,
structuur, doelstellingen,
procedures,
taakomschrijvingen,
bevoegdheden,

zichtbare organisatie

werkelijkheidsconstructies,
machtspatronen, interactief
werken,
onderlinge relaties, status,
wederzijdse gevoelens, roddels.

onzichtbare
(schaduw)
organisatie

Kader 1.3 Bewerking op basis van: T. Homan (2012, p. 48)

De interactieve samenwerking die we in dit onderzoek verkennen vindt plaats in een

complexe dynamiek. Interactieprocessen tussen professionals zijn belangrijk omdat er

bij complexe vraagstukken vaak meerdere professionals verantwoordelijk zijn. Er is een

continue wisselwerking, niet alleen tussen de professional en mensen die kampen met
vraagstukken, maar ook tussen professionals onderling en met hun organisaties (Klazinga,

et al. 2015; Weick, 1995). Deze uitwisseling kan uitmonden in verhitte discussies. Tijdens
besprekingen, zoals een multidisciplinair afstemmingsoverleg, zien we regelmatig een

onderlinge strijd tussen de teamleden over de interpretatie van gegevens. Schijnbaar
transparante doelstellingen blijken toch niet zo eenduidig te zijn. De resultaten zijn nu
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eenmaal ambigu en vanuit verschillende perspectieven te interpreteren (De Loo, 2015;

Noordegraaf et al., 2011). Volgens Boonstra is er een meer diepgaande discussie mogelijk

wanneer de teamleden een wederzijdse vertrouwensrelatie hebben opgebouwd (Boonstra

et al. 2007, p. 15 en 329). Vanuit die relatie van vertrouwen kunnen de deelnemers in het
overleg (eerder) tot een gedeelde voorstelling van de werkelijkheid komen. Maar dat is
niet het hele verhaal.

Het bereiken van consensus hoeft niet per definitie het hoogste doel te zijn. Een overleg
met een harmonieus verloop en snelle consensus kan een signaal zijn dat er juist geen

afstemming plaatsvindt. Botsingen en onderlinge wrijvingen zouden wel eens veel meer
een aanduiding van interactieve samenwerking kunnen zijn (Van Dongen, de Laat &

Maas, 1996; Van Staveren, 2007; Weick, 1995). Interactieprocessen tussen verschillende

professionals dragen bij aan het stroomlijnen van de aanpak van complexe vraagstukken

maar kunnen de samenwerking ook afremmen als verwachtingen niet overeenstemmen
(hoofdstuk 4).

Situaties waarin meerdere vraagstukken door elkaar lopen en waarbij een verscheidenheid

aan professionals betrokken is, kunnen leiden tot stagnatie in de samenwerking. Dit komt
mede doordat onderlinge interacties deel uitmaken van een dynamiek van defensieve
routines (Argyris, 1990). Volgens de benadering van Argyris willen mensen controle houden

en onzekerheid reduceren door vast te houden aan het eigen perspectief en benadering.

De openheid voor het bereiken van een gezamenlijke aanpak neemt af als de complexiteit

toeneemt: mensen hebben dan eerder de neiging de eigen denkbeelden te handhaven
(Argryris & Schön, 1996). Dit komt niet alleen naar voren als persoonlijke dynamiek;
ook de organisaties waar professionals werken kunnen defensief gedrag vertonen of
niet in staat zijn om op actuele ontwikkelingen en complexe situaties in te spelen. In de
alledaagse voortdurend veranderende realiteit kunnen professionals en hun organisaties

de complexiteit van enerzijds de cliënten en anderzijds van het beleid, ervaren als een
onontwarbare kluwen (hoofdstuk 3, 4 en 5).

Professionals die zich bewust zijn van de invloed van deze dynamiek, kunnen vanuit

een reflexieve houding de onderlinge verschillen proberen te overstijgen. Door te
reflecteren op eigen denkbeelden en deze tegelijkertijd bij te stellen, kunnen zij nieuwe

betekenissen creëren (Wierdsma, 2005). In een co-creatieproces komen betrokkenen
dan tot overeenstemming in een gezamenlijk besluit vanuit gedeelde beelden. Schön

en Rein (1994) laten zien hoe professionele groepen hun eigen framework hebben en
dat bij samenwerking de strijd vaak gaat over details zonder dat deze denkbeelden zelf

ter discussie staan. Samenwerkingsprocessen zijn gebaat zijn bij het reflecteren op eigen
denkbeelden en zoeken naar overkoepelende frames (hoofdstuk 3 en 5).
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1.3 Probleemstelling
Kwetsbare mensen raken vaak verstrikt in een complexe problematiek waarbij sommige
aspecten zichtbaar op de voorgrond komen, terwijl tegelijk minder grijpbare dimensies

die op de achtergrond meespelen van invloed zijn. Om deze meervoudige complexe
vraagstukken te benaderen werken sociaal werk professionals zowel volgens de regels als
tussen de regels door. Ze pendelen als het ware tussen correct- en sensitief handelen, tussen
boven- en onderstroom.

In de afgelopen decennia verschoof de nadruk naar organisatiewaarden in de bovenstroom.
Ook in het organiseren van professionals kwam steeds meer aandacht voor transparante

regels, richtlijnen en meetbare opbrengsten. Hierdoor bleef weinig ruimte over voor minder
benoembare aspecten in de onderstroom die ook deel uitmaken van professioneel werk
dat in relationele verbindingen tot stand komt. Met de ingezette transities zien we weer een

accentverschuiving naar meer ruimte voor professionals die maatwerk leveren. Dit onderzoek
problematiseert het organiseren van professionele dienstverleners, die maatwerk leveren aan

kwetsbare burgers. Over het organiseren van meervoudige dimensies van het interactieve

professionele werk en de veranderende werkprocessen in het kader van de transformatie in
het sociale domein, was in aanvang van dit onderzoek echter nog beperkte ervaringskennis
aanwezig.

De probleemstelling benader ik door te zoeken naar organisatiewaarden in de boven- en
onderstroom en naar de interactieprocessen die bijdragen aan de realisatie van het werk.
Daarbij verken ik vraagstukken over het organiseren van professionals door theoretische

inzichten uit de organisatiekunde en professionaliseringsliteratuur in verbinding te brengen
met perspectieven vanuit sociaal werkers in de empirie. Het onderwerp exploreer ik vanuit
perspectieven op organiseren en professionaliseren, in een multidisciplinaire benadering.

1.3.1 Centrale vraag
De centrale vraag van het onderzoek is:
Hoe professioneel (generalistisch) sociaal werk te organiseren in de onder- en bovenstroom
van organisaties?
Deze centrale vraag leg ik uiteen in drie deelvragen. De eerste twee deelvragen gaan in op

het organiseren van professionals in de boven - en onderstroom. Hierop volgt de derde
deelvraag over het organiseren van samenwerking tussen interactieve professionals in de
onderstroom.
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Centrale vraag uitgewerkt in drie deelvragen:
Deelvraag 1: Doelgericht werken in de bovenstroom
Hoe professioneel werk te organiseren in het perspectief van ‘de bovenstroom’?
Met als verdiepingsvragen:
- Welke waarden in de bovenstroom zijn van betekenis in het werk van professionals?
- Welke sturingsinstrumenten hanteren professionals tijdens het werk?
- Wat zijn (inspirerende) handvaten voor het organiseren van het werk van professionals
in de bovenstroom?

1

Deelvraag 2: Waarden van betekenis in de onderstroom
Hoe professioneel werk te organiseren in het perspectief van ‘de onderstroom’?
Met als verdiepingsvragen:
- Welke waarden in de onderstroom zijn van betekenis in het werk van professionals?
- Wat maakt deel uit van het professioneel gereedschap in de onderstroom.
- Wat zijn (inspirerende) handvaten voor het organiseren van het werk van professionals
in de onderstroom?
Deelvraag 3: Interactief werken
Hoe de interactieve samenwerking te organiseren?
Met als verdiepingsvragen:
- Welke kenmerken zijn van betekenis voor het interactieve werk van professionals?
- Waarin komt interactieve samenwerking tussen professionals tot uitdrukking
- Hoe is de samenwerking tussen professionals te stroomlijnen?
Kader 1.4 Uitwerking van deelvragen om richting te geven aan verdiepend onderzoek

In deze verkenning van het organisatiekundige vraagstuk willen we recht doen aan het
inhoudelijke werk van professionals dat plaatsvindt in een complexe dynamiek, door de

probleemstelling te begrijpen in de context (Lensvelt-Mulders, 2010). Dit betekent met behulp

van kwalitatief onderzoek interacterend op pad gaan in de theoretische en empirische
verkenningen. In de empirie exploreren we ervaringen en reflecties van professionals aan de
hand van levende verhalen in een afgebakend onderzoekterrein.

1.3.2 Onderzoeksterrein
Het exploreren van de onderzoekvraagstukken vond plaats in het sociaal domein. Ik volgde de
ontwikkeling van het werk van professionals dat deel uitmaakte van de toen in gang gezette
transformatieprocessen. Binnen dit brede terrein was een specifiek onderzoeksveld ‘Sociaal

werk in de wijk’ afgebakend, waar ik participatief aan deelnam. In deze unieke setting kon ik
het organiseren van sociaal werk in de wijk exploreren vanaf de opstartfase van het project.

De kern van de projectopdracht was het organiseren van sociaal werk in de wijk vanuit een
professionele samenwerking over bestaande organisaties heen. De doelstelling is gericht

op het in gang zetten van veranderprocessen waarbij taken verschuiven van specialistische
professionals naar professionele generalisten. Bij dit project was ik betrokken als manager en

als onderzoeker, dit gaf mij de gelegenheid om van nabij en van binnenuit de zoektocht naar
het organiseren van sociaal werk te volgen en nader te onderzoeken.
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Sociaal werkers maakten in het project deel uit van een ‘interorganisationeel’ projectteam

dat verankerd was in een matrixorganisatie. Centraal in dit model stond de hulpverlening
aan multi-probleemhuishoudens, waarbij de professionals werkendeweg nieuwe werkwijzen
ontwikkelden.

Dit project was een verandertraject waarin professionals integrale hulp verleenden aan
gezinnen met werkwijzen die passen binnen een generalistische of integrale aanpak van

multiprobleemhuishoudens, omschreven als ‘één gezin, één hulpverlener, één plan’. Het

project dat ik gedurende twee jaar intensief volgde (2011 - 2013) was een voortraject op
een transformatie van het sociale domein. De toen nog aankomende transities, met nieuwe

wet- en regelgeving op beleidsterreinen als Werk en inkomen, WMO en Jeugdhulp3, gaf een
aanzet tot het organiseren van (andere vormen van samenwerking tussen) professionals in
zorg- en welzijnsorganisaties.

In deze praktijk kwamen verschillende perspectieven op het organiseren van professioneel

(generalistisch) sociaal werk samen. Ik kreeg de gelegenheid deze ontwikkeling over een

langere periode te volgen. Door gelijk op te trekken tussen onderzoekbronnen in de empirie
en theorie werd het voor mij mogelijk de context van de probleemstelling te exploreren.

1.4 Leeswijzer
Het proefschrift is opgebouwd uit negen hoofdstukken die ingaan op voorliggende
vraagstukken.

Dit eerste hoofdstuk ‘Werk van betekenis’ verkent de aanleiding en de probleemstelling,
waaruit de centrale vraag geformuleerd is en bakent het onderzoekterrein af.

‘Onderzoeken’ als tweede hoofdstuk, werkt de probleemstelling uit naar een passende
onderzoeksbenadering. Op het wetenschappelijk raamwerk met de onderzoeksstrategie
volgt een uiteenzetting van de onderzoeksactiviteiten voor het verzamelen en analyseren
van gegevens. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de concrete aanpak van het
onderzoek in de praktijk.

Hoofdstukken drie, vier en vijf bevatten een verkenning van theoretische gezichtspunten op
het organiseren van professionals.

‘Professionaliseren’ (hoofdstuk drie) geeft een beeld van de ontwikkeling van professionaliteit.
In 2015 vinden veranderingen plaats in het beleid van de landelijke overheid naar het gemeentelijke sociale domein.
Gemeenten krijgen meer taken en bevoegdheden als gevolg van nieuwe wetgeving op de beleidsterreinen jeugdzorg
(Jeugdwet) onderwijs (Passend Onderwijs), werk- en inkomen (Participatiewet) en de overheveling van de AWBZ functies naar
de Wmo (Wet Maatschappelijke ondersteuning).
Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, https://vng.nl, geraadpleegd 4 februari 2016.
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Op een globale historische schets over verschuivende verhoudingen volgt een inkijk in de

beroepsontwikkeling van sociaal werkers. Ik werk in een afsluitende paragraaf professioneel

vakmanschap uit als een combinatie van vakkennis, ethische kompas en reflectieve
leermethoden.

‘Organiseren’ (hoofdstuk vier) belicht organisatietheorieën die relevant zijn voor het hoe-

organiseren van professionals in de boven- en onderstroom. We nemen een verschuiving waar
van de aandacht naar het creëren van netwerkrelaties. In het derde deel van dit hoofdstuk ga
ik in op het verantwoorden van professioneel werk in het publieke domein.

‘Improviseren’ (hoofdstuk vijf) verkent het werk van professionals met aandacht voor het

verwoorden van noden en behoeften van mensen. Ik benadruk de noodzaak van een

sensitieve en improviserende benadering en ga tot slot in op de maatschappelijke waardering
van dit werk.

In de hoofdstukken zes, zeven en acht komen de empirische onderzoekgegevens in beeld.

‘Sociaal werk in de wijk’ (hoofdstuk zes) geeft een inleidende beschrijving van de context

waarin het onderzoek plaatsvindt. In een beschrijving van het sociaal domein gaan we dieper
in op multiprobleemhuishoudens en de kanteling van het beleid van de landelijke overheid

naar gemeenten. De tweede paragraaf geeft informatie over de doelstellingen in het project,
de betrokken spelers en het profiel van sociaal werkers die in de praktijk samenwerken in het
kader van de opdracht.

Hoofdstuk zeven ‘Organiseren van sociaal werk’ exploreert gezichtspunten op het organiseren

van innovatief werk. Afgestemd op de thema’s die respondenten het meest benadrukten
sta ik stil bij ervaringen met en verwachtingen naar leidinggevenden en het faciliteren van

netwerksamenwerking. Werkendeweg ontwikkelen van werkmethoden en deskundigheid
komt aan bod in de derde paragraaf.

‘Sociaal werk in de praktijk’ is het thema van hoofdstuk acht. In drie paragrafen beschrijf ik het

inhoudelijke cliëntenwerk in de onderstroom, de bovenstroom en de samenwerking tussen
professionals zoals respondenten dat beleefden.

Het slothoofdstuk negen ‘Reflecties op het onderzoek’ begint met conclusies waarin empirische

en theoretische zijn verbonden. Hierop volgen reflecties op het onderzoeksproces. Ik sluit af
met perspectieven op het organiseren van professioneel werk.

Met deze onderzoeksbevindingen hoop ik bij te dragen aan theorieontwikkeling over het

organiseren van professionals in het sociaal domein.
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De hoofdvraag: ‘Hoe professioneel (generalistisch) sociaal werk organiseren …?’ met
deelvragen over bovenstroom, onderstroom en interactief werken benader ik als exploratief

onderzoek. In dit onderzoek verken ik theorieën en empirische gegevens die helpen om het
organisatievraagstuk beter te kunnen begrijpen.

Hoofdstuk 2 onderbouwt eerst de onderzoekstrategie. In de tweede paragraaf vervolg
ik met de onderzoeksactiviteiten. De derde slotparagraaf geeft uitleg over de empirische
onderzoeksetting.

2.1 Onderzoekstrategie
Deze studie over het organiseren van professionals heeft betrekking op een probleemstelling

waarin meerdere perspectieven samenkomen. Voor het verkennen van de zichtbare

bovenstroom en de minder (be)grijpbare onderstroom, was aandacht nodig voor zowel
min of meer transparante beheersbare aspecten als dimensies die niet direct waarneembaar
zijn (Lensvelt-Mulders, 2010; Ruijter, 2000; Saunders, Lewis & Thornhill, 2004). Vanuit de

probleemstelling oriënteerde ik me op een onderzoekbenadering en methoden die recht
doen aan het werk van professionals.

Voortbouwen op de probleemstelling
In de organisatie van het sociaal werk was de afgelopen decennia vooral aandacht voor
de bovenstroom. Het was de aanleiding een accent te leggen op de onderstroom zonder

overigens de bovenstroom te negeren. Om het werk in de onderstroom inzichtelijk te maken
is een andere taal nodig dan de gebruikelijke formuleringen uit de bovenstroom. Ik probeer

in die zin woorden te vinden om de essentie van sociaal werk te raken en te verbinden met
recente ideeën over het organiseren van complexe werkprocessen.

Vanaf de aanvang van dit onderzoek was ik me ervan bewust dat het dienstverlenende

werk mede gebaseerd is op beroepsgerelateerde en persoonlijke perspectieven van
individuele professionals die onderling sterk kunnen verschillen. Het zijn subjectieve beelden
die deel uitmaken van denkbeelden en verhalen van professionals (Abma & Widdershoven,

2006; De Loo, 2015). Denkbeelden van professionals zijn bovendien niet statisch, maar
onderhevig aan continue veranderingen (Boonstra & De Caluwé, 2006; Smaling, 2011).

In de onderzoekbenadering moest dus ruimte zijn voor de verschillende betekenissen of
denkbeelden die in de dagelijkse praktijk van professionele samenwerking samenkomen

(Abma, 1996; Guba & Lincoln, 1989). Het onderzoek speelde zich bovendien af in een
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context van interactieve samenwerkingsvormen tussen en met professionals in pluriforme
maatschappelijke ontwikkelingen en continue veranderingen, waartoe organisaties en
professionals zich voortdurend moesten weten verhouden. Er was in dit onderzoek aandacht
nodig voor de complexe dynamiek die deel uitmaakt van het professionele werk.

2.1.1 Interpretatieve benadering
Ik heb om meerdere redenen gekozen voor een exploratieve en interpretatieve benadering
in kwalitatief onderzoek, waarin het ‘begrijpen’ voorop staat (Morehouse, 2012). De praktijk

van zorg en welzijn wilde ik beter begrijpen door theorieën onderling en theorie en empirie te

verbinden en met elkaar te confronteren. De interpretatieve benadering maakt het mogelijk
om onbekende of ongekende complexe dimensies te exploreren.

Om meer zicht te krijgen op het werk en de werkbeleving van professionals creëerde ik ruimte

om denkbeelden over het werk van binnenuit te leren begrijpen (Abma, 1996; Abma, 2006;
Abma & Widdershoven, 2006; Morehouse, 2012). De dynamiek verkende ik in een open
benadering en een systematische aanpak (Guba & Lincoln, 1989; Morgan, 2014; Smaling,
2008, 2011). Het onderzoek was gebaseerd op een ‘emergent design’ (Abma, 1996; Abma

& Widdershoven, 2006). Het was mogelijk de denkbeelden van professionals af te tasten

door het aangaan van spontane en geplande gesprekken doordat ik meerdere rollen wist te
verbinden.

In de rol van betrokken insider kon ik flexibel inspelen op de complexe dynamiek en

doordringen tot diepere betekenislagen, terwijl ik tijdens de werkprocessen als vanzelf ook
issues articuleerde (Abma, 1996). In woorden van Abma (ibid, p. 123) was onderzoek voor mij

als het ware ‘een oefening in dubbelzien’. Onderliggende bedoelingen die ter sprake kwamen
kon ik sensitief verstaan vanuit al eigengemaakte morele- en ethische professionele waarden

(Guba & Lincoln, 1989; Smaling, 2008). Ik was vertrouwd met het vakjargon en sprak de taal

van het veld, waarbij ik me ervan bewust bleef dat eigen frames de onderzoeksbevindingen
ook kleurden (Abma & Widdershoven, 2006; Bleijenbergh, 2013; Rubin & Rubin, 2005, 2012;

Smaling, 2008, 2010, 2011). Van deze ‘vervormende’ innerlijke overtuigingen wilde ik me
voortdurend bewust blijven om recht te doen aan de pluraliteit of meervoudigheid in de
manier waarop mensen denken, voelen, zien en handelen (Guba en Lincoln, 1989).

Gedurende het onderzoek doorliep ik de hermeneutische dialectische cirkels van Guba en
Lincoln (1989). Hierdoor kon ik verbanden leggen tussen de veelvormige, steeds nieuwe
gegevens en al bekende inzichten. Ik wilde daarbij wel voorkomen dat ik bestaande

kennis opnieuw zou gaan ‘uitvinden’ (Boeije, 2008; Bosch, 2012). Daarom verdiepte ik
me in onderliggende betekenissen door actief met respondenten in gesprek te gaan

en me tegelijkertijd open en dialogisch te verhouden tot theorieën over organiseren en
professionaliseren. Er ontstonden als het ware ‘sensitizing concepts’ die het onderzoeksproces
meesturen en tegelijk kennis genereren om de onderzoeksvraag te beantwoorden.
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Interdisciplinaire verbindingen
Voor het exploreren van theoretische inzichten maak ik gebruik van de menswetenschappen.
Hierbinnen bevinden zich meerdere afzonderlijke wetenschaps- en kennisdomeinen die

de onderzoeksvraag raken, zoals organisatie- en bestuurswetenschappen, sociaal werk
theorieën, professionaliseringsliteratuur, sociologie, filosofie en etnografie.

Vanuit deze multidisciplinaire benadering is het mogelijk interdisciplinaire verbindingen te

leggen (Lensvelt-Mulders, 2010 p. 17). Deze interdisciplinaire benadering sluit aan op de
probleemstelling, zoals het verantwoorden van resultaten in de bovenstroom, complexe

contexten in de onderstroom en vormen van interactieve samenwerking. Tegelijkertijd

realiseer ik me dat mijn brede kennis en ervaring, net als de inzet van generalistische

professionals, ten koste gaat van verdieping op deelterreinen. Ook ik ben geen expert in de
afzonderlijke disciplinaire velden; toch denk ik voldoende expertise te hebben opgebouwd

om relevante inzichten uit de diverse domeinen te onderkennen en met elkaar in verbinding
te brengen.

In het volgende hoofdstuk ‘Professionaliseren’ leg ik de nadruk op normatieve
professionalisering, het beroep van sociaal werkers en professionele vakbekwaamheid.

Het hoofdstuk ‘Organiseren’ schetst hoe we vanuit het beeld van organisaties als geoliede
machines waarin mensen geroutineerd taakonderdelen uitvoeren, komen tot omschrijvingen

van organisaties als samenwerkingsverbanden waar groepen mensen in interactieve
processen steeds veranderende doelstellingen realiseren (Bleijenbergh, 2013; Morgan, 1992).
In het derde theoretische hoofdstuk ‘Improviseren’ verken ik expliciet de onderstroom.

2.1.2 Methodische benadering
Vanuit de interpretatieve benadering ging ik op zoek naar methoden die bijdragen aan het

exploreren van ervaringen van professionals. Naast onderzoek van lokale beleidsdocumenten
zijn empirische onderzoekgegevens vooral verkend in een praktijkstudie met behulp van
levende verhalen vanuit een etnografische oriëntatie.
Praktijkstudie
Voor het exploreren van de onderzoeksvraag heb ik gekozen voor een praktijkstudie waar ik
dieper kon ingaan op de deelvragen uit de probleemstelling. Tijdens de voorverkenning van

dit onderzoekproces was ik in de gelegenheid om als manager te participeren in een project
waar sociaal werkers in onderlinge samenwerking veranderingen tot stand brengen. Dit project

sloot aan op de probleemstelling omdat het een appèl doet op capaciteiten en competenties
van professionals in samenhang met een toenemende complexiteit in het werk (Noordegraaf,
2008). Vooraf waren er geen gegeven antwoorden: al doende en lerende van eigen ervaringen
moest een nieuwe praktijk ontwikkeld worden. Het was aannemelijk dat de deelvragen uit mijn
probleemstelling in deze setting goed tot uitdrukking zouden komen (Guba & Lincoln, 1989).
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In deze praktijkstudie kon ik vanuit het perspectief van een insider onderzoek doen. Ook als
onderzoeker wilde ik werkendeweg kennis opdoen en inzichten ontwikkelen. Door zelf een rol
te vervullen in het project kreeg ik toegang tot professionals en hun expertise en meer gevoel

voor de context zoals dat tot uiting komt in spanningen, roddels, problemen en zoektochten

naar oplossingen. Een bijkomend voordeel was dat ik uit hoofde van mijn functie deel kon
nemen aan landelijk en regionaal overleg waar we ervaringen deelden met anderen en sociale

professionals die vanuit verschillende achtergronden werkten aan dezelfde doelstellingen in
vergelijkbare contexten (Abma & Widdershoven, 2006; Baarda, De Goede & Theunissen, 2001;
Rubin & Rubin, 2005, 2012). Het ging om een studie waar we de onderzoeksvragen van
binnenuit konden verkennen, door zelf interactief deel te nemen aan de praktijk.
Etnografische oriëntatie
Gedurende het gehele onderzoekproces creëerde ik ruimte om ontwikkelingen te observeren
vanuit een participatieve betrokkenheid om een beeld te krijgen van een veelvoud aan
complexe en verstrengelde betekenisstructuren (Geertz, 1973). In mijn verschillende rollen
als inclusieve insider was het mogelijk om, naast het verkennen van gezichtspunten in
bovenstroom, door te dringen tot betekenissen die in de onderstroom verborgen blijven.

Met een metafoor verduidelijkt De Ruijter (2000) dat de dynamiek in het veld zich afspeelt op
meerdere lagen. Door te kijken naar het toneel - de ‘frontstage’ - krijgen we een scherp beeld

van wat er speelt in het veld. Achter de coulissen in de ‘backstage’ komen we bij het voorspel:

hier krijgen we meer zicht op eigen belangen en compromissen die aan de voorstelling of
het werk voorafgaan. Onderliggende persoonlijke gevoelens als affectie en vijandigheid,
komen tot uitdrukking in de ‘understage’. Hier spelen denkbeelden die voor buitenstaanders

veelal onzichtbaar blijven, terwijl we in het onderzoek juist ook deze gevoeligheden willen
exploreren.

Als insider had ik toegang tot de ‘backstage’ en ‘understage’ waardoor het beter mogelijk
werd om ook zicht te krijgen op de diepere lagen. Op basis van scholing en eerder opgedane

werkervaring was ik bovendien bekend met het jargon van zorg- en welzijnsprofessionals en
had ik de cultuur van dit speelveld geïntegreerd. In een functionele rol kon ik vanuit eigen

werktaken relaties opbouwen en tegelijkertijd situatie- en tijdgebonden gegevens verzamelen.
Het was mogelijk om verworven inzichten uit het verleden en heden te verbinden, door ze

in een bredere context te plaatsen. Ik was me er wel steeds van bewust dat ik met de keuze
voor een verkenning van binnenuit - als insider - de kracht en voordelen van een onbevangen
outsider gedeeltelijk inleverde.

In de praktijk was ik een betrokken speler, die een andere rol heeft dan een minder
geïnvolveerde buitenstaander. Mijn relaties met de professionals waren zowel professioneel

als persoonlijk. Door mijn collega’s en relaties in de praktijk werd ik als vanzelf ook als

onderzoeker geaccepteerd. Ze vonden de onderzoeksvraagstukken passend bij wat zich in
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hun werk afspeelde. Wel probeerde ik voortdurend kritisch te blijven kijken naar mijn rol
en betrokkenheid in het werkveld door me ook steeds te verplaatsen naar het ‘perspectief’

van de onderzoeker als buitenstaander. Reflecties op vakliteratuur en met derden, zoals mijn
promotor(en) en andere experts, waren daarbij behulpzaam.

Met een etnografische oriëntatie creëerde ik ruimte om van binnenuit gegevens diepgaand

en in meerdere contexten te exploreren. Door te werken in een dialogische hermeneutische
cyclus (Guba en Lincoln, 1989) kwam ik tot een bijna onbegrensde hoeveelheid aan gegevens
en hun onderlinge verbondenheid. Deze informatie beschouwde ik in eerste instantie als
‘ongetemde’ verhalen.

Vervolgens focuste ik op belangwekkende relaties en meest zwaarwegende gegevens over
het organiseren van professionals (Abma, 2006; Abma & Widdershoven, 2006; Sermijn, Loots
& DeVlieger, 2011). De bredere context gaf handreikingen om door te dringen tot diepere
betekenissen die verborgen lagen in de levende verhalen van professionals.
Levende verhalen
Met narratieve methoden was het goed mogelijk om me te verdiepen in onderliggende
betekenissen die minder goed waarneembaar zijn (De Boer & Smaling, 2011; Maas, 2009;

Sools, 2011). Tijdens mijn interactieve deelname aan sociale processen werkte ik aan de
vertrouwensrelatie met sociaal werkers en kon inzichten opdoen in het netwerk van relaties.
Op basis van deze relatie vonden persoonlijke meer verdiepende gesprekken plaats met

de direct betrokken uitvoerende en leidinggevende professionals. Deze verduidelijkten de
onderliggende betekenissen over bijvoorbeeld hoe professionals zelf hun werk beleven,

doorvoelen en ondergaan (Abma, 1996; Abma & Widdershoven, 2006; Bleijenbergh, 2013;

Guba & Lincoln,1989; Rubin & Rubin, 2005, 2012). In deze persoonlijke face-to-face contacten
was het mogelijk gezichtspunten te delen vanuit een wederzijdse empathische betrokkenheid,
die in de loop van de studie was opgebouwd.

2.2 Onderzoeksactiviteiten
In de wisselwerking tussen empirie en theorie ging ik op zoek naar issues door het verzamelen
en analyseren van gegevens.

2.2.1 Gegevens verzamelen
De kern van het verzamelen van gegevens bestond uit responsieve gesprekken die ik met
professionals voerde. Naast de diepte-interviews met respondenten maakte ik gebruik

van documenten van het project ‘Sociaal werk in de wijk’ en gegevens uit participatieve
observaties.
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Diepte-interviews
Intensieve gesprekken werden georganiseerd met de in totaal twaalf professionals die deel
uitmaakten van het project en daarmee ook van deze praktijkstudie. Deze respondenten
waren als voortrekkers voor het project geselecteerd en daardoor op natuurlijke wijze bij het
onderzoek betrokken.

De voorbereiding op de gesprekken baseerde ik op inzichten over kwalitatieve

interviewmethoden van Rubin & Rubin (2005, 2012). Door mijn interactieve deelname
aan het project had ik ervaringen met respondenten gedeeld en weerstand overwonnen.

De opgebouwde relaties waren gebaseerd op een wederzijdse affectieve betrokkenheid,
wat bijdroeg aan het verdiepen van gezichtspunten ten aanzien van het werk. Gezien het
natuurlijke verloop van de voorbereiding op de diepte-interviews benadrukte ik bij het

maken van afspraken dat de open gesprekken bedoeld waren voor het onderzoek en om
die reden werden opgenomen.

Bij het beluisteren van bandopnamen viel mij op dat de gesprekken, zoals ook beoogd

in de voorbereiding, levendig en onbevangen waren verlopen. Onderlinge aandacht,
genegenheid en begrip leken voorop te staan. Er was ruimte voor humor, er vielen stiltes,

waarbij respondenten hun associatieve beelden uit het verleden, heden en over de toekomst
met mij deelden. Respondenten bespraken als vanzelf ook onbewuste en verborgen

gezichtspunten die betrekking hadden op de onderzoeksvragen. Ik stond niet voortdurend
stil bij specifieke onderwerpen door hierop door te zagen en stelde geen confronterende
vragen over tegenstrijdigheden in de verhalen.

Contraire uitingen zijn tijdens de gesprekken beperkt uitgediept en veelal voor waar

aangenomen (Abma & Widdershoven, 2006; Rubin & Rubin, 2005, 2012; Smaling, 2008).
Gespreksissues die ik vooraf wel had opgesteld en bijgesteld na een eerste proefgesprek,

kwamen veelal in de loop van de gesprekken als vanzelfsprekend aan bod, zonder het
onderzoek voorop te stellen.
Documenten
Het project ‘Sociaal werk in de wijk’ kwam tot stand op grond van beleidsontwikkelingen

binnen de gemeente Zwolle. Van de totstandkoming en uitvoering zijn de nodige
documenten beschikbaar zoals nieuwsbrieven, verslagen, beleidsnota’s, digitale gegevens,

documentaires en informatie uit bijeenkomsten. Deze documenten geven inzicht in doelen,
bedoelingen, ervaringen en beleidsontwikkelingen die ook de context schetsen waarbinnen
de professionals werkten (’t Hart, Van Dijk, De Goede, Jans & Teunissen, 1996; Saunders

et al., 2004). Bij het bestuderen van documenten betrok ik enkele landelijke documenten

over de transities en transformaties, die ook diende als interpretatiekader van de empirische
gegevens (Driel, 1991). Verworven inzichten die ingaan op de achtergrond van het project
zijn kort weergegeven opgenomen in hoofdstuk zes.
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Ik hield daarbij rekening met Erlandson, Harris, Skipper en Allen (1993) die erop wijzen dat
documenten vanuit een andere context en met andere bedoelingen kunnen zijn opgesteld
dan de perspectieven die in een onderzoek aan de orde komen.
Participatieve observaties
Gedurende mijn deelname aan het project legde ik inzichten vast in zogenaamde veldnotities

(Rubin & Rubin, 2005, 2012). Deze notities waren geheugensteuntjes die met name
bedoeld waren om te reflecteren op de voortgang van het project voor het realiseren van

werkdoelstellingen. Daarnaast werkte ik mijn doorleefde ervaringen uit in een ‘weekjournaal’,

waarin vooral mijn eigen sensitieve belevingen tot uitdrukking kwamen die verbonden waren
aan mijn rol van projectleider.

De veldnotities en het weekjournaal waren met nadruk gericht op de ontwikkeling van het
project en niet zozeer op het doorgronden van denkbeelden van professionals. Daarom
besloot ik in overleg met mijn promotor deze notities af te sluiten en slechts marginaal te

gebruiken. Hierbij speelde ook dat in mijn onderzoeksopzet de aandacht verschoof van
een voorgenomen case-studie naar een breder praktijkonderzoek gericht op belevingen en
ervaringen van professionals. In het tweede deel van het onderzoek kreeg de participatieve
observatie vorm door het waarnemen van en reflecteren op bijeenkomsten met burgers,
professionals en bestuurders.

De gegevens uit de participatieve observaties - zoals verslagen van bijeenkomsten, mijn
eigen aantekeningen en inzichten uit reflecties met professionals – beschouwde ik als
aanvullende bronnen.

Instrumenten die empirische en theoretische verkenningen bevorderden zijn samengevat tot:
Instrument

Bronnen

Gegevens

Diepte-interviews

Professionals als onderzoeksrespondenten

Opgenomen dialogen

Documenten

Projectplan
Agenda en notulen van overlegvormen
Digitale gegevens (e-mails en websites)

Formele en informele documenten,
zijn met aandacht voor de context
geïnterpreteerd.

Achtergrondmateriaal als:
Mediaberichten; Beleidsnota’s
Landelijke koplopers-traject
Participatieve
Observatie

Diepgaande ervaringen,
opgetekende veldnotities en
informatie uit bijeenkomsten als verslagen,
flaps en foto’s

Opgetekende ondervindingen (zoals
dagboek, weekjournaal) en verslagen
van bijeenkomsten.

Kader 2.1 Samenvatting verzamelen gegevens
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2.2.2 Gegevens analyseren
Bij het analyseren van gegevens ging ik op zoek naar wezenlijke onderwerpen die betrekking

hadden op de vraag ‘hoe organiseren’ en die de respondenten hierover inbrachten. De

issues van de respondenten komen terug in hoofdstuk zeven en acht. In deze paragraaf ga
ik in op de gehanteerde analyse-instrumenten.
Interpretatieve analyse

Bij de interpretatie en clustering van data was ik erop gericht om onderliggende bedoelingen

en betekenissen te begrijpen en te ontwarren (Geertz, 1973). Ik heb daarbij geprobeerd om zo

dicht mogelijk bij de interpretaties te blijven die de respondenten zelf aangaven (De Boer &
Smaling, 2011; Van Dongen, De Laat & Maas, 1996; Maas, 2009). Door het voortdurend heen

en weer gaan tussen gegevens onderling en tussen empirie, theorie en documenten was er
sprake van een iteratief proces van betekenisontwikkeling. We zouden kunnen spreken van

een interpretatieve analyse waar we als het ware ontmoetingen creërden tussen betekenissen
van professionals, inzichten uit de literatuur en mijn eigen interpretaties (Abma, 1996; Rubin

en Rubin, 2012; Smaling, 2010). Met deze analyse beoog ik niet zozeer empirische bewijzen
aan te dragen of finale oordelen te vellen, maar ruimte te creëren voor (nieuwe) inzichten en
meervoudige perspectieven.

Hermeneutische dialogische cyclus
Gedurende het onderzoek is de hermeneutische dialogische cyclus van Guba en Lincoln

(1989) meerdere malen doorlopen. Hierdoor was het niet mogelijk noch wenselijk te werken
volgens een strakke tijdslijn met ingeplande opeenvolgende stappen. Ik volgde een iteratief

onderzoekproces, waarbij de verschillende cirkels tegelijkertijd werden aangehouden. Aan
de hand van een visuele tekening krijgen we een beeld van deze hermeneutische cyclus
(Kader 2.2, p. 35).
I.

In de binnenste cirkel ligt de focus op het aanscherpen en bijstellen van het onderzoek

in zijn scope, structuur, articulatie en selectie van data. De cirkel geeft ruimte om de

aandacht te focussen, de onderzoeksactiviteiten gedurende het onderzoeksproces bij te
II.

stellen en nieuwe actuele ontwikkelingen erbij te betrekken.

De middelste cirkel geeft het interactieve proces weer tussen respondenten (data) en

constructie van betekenissen met behulp van de theorie. Tijdens het iteratieve proces

van exploreren, analyseren en rapporteren komen tegelijk nieuwe inzichten naar voren,
die dan weer in het vervolgproces zijn meegenomen.

III. De buitenste cirkel (tijdsduur) laat zien dat het analyseren van gegevens een langere
periode in beslag nam. Inspelend op de dynamische omgeving bleef ik openstaan voor
ontwikkelingen in de context.
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Hermeneutische dialogische cirkel:
Scope - Selecteren - Articuleren
weinig - structuur - veel -

R
R

tijd

C
R
C
R

tijd
R

Scope - Selecteren - Articuleren
weinig - structuur - veel Respondent

C

C
R

R
C

Conceptualiseren

Conceptualiseren

C
R

R

R

C
RR espondent

CR
R

R

R

2

R

Kader 2.2 Eigenbewerking op basis van: E.G. Guba en Y.S. Linoln (1989)

Door bevindingen uit de empirie en theorie in een dialogisch proces continu op elkaar te
betrekken kwamen gaandeweg aspecten van de probleemstelling scherper in beeld.
Narratieve analyse
In dialoog tussen theorie en empirie zijn diepere dimensies in de levende verhalen van

professionals verhelderd en uitgewerkt. Het reconstrueren van onbekende en (ambigue)
verborgen betekenissen die respondenten in de diepte-interviews naar voren brengen was

mogelijk met narratieve analysemethoden. De verhalen verkende ik dan ook door achter de
schermen een aantal stappen te doorlopen, waaronder:
•

•

•

Afluisteren van de gesprekken met respondenten en deze vervolgens volledig
uit te werken tot transcripties die volledig zijn gedeeld met de toenmalige eerste
onderzoeksbegeleider.

Ontrafelen van transcripties met behulp van Atlas-Ti (Alphen, 2013; Bleijenberg, 2013;

Boeije, 2005) door de vertellingen van respondenten te labelen in een open codering
zoals beschreven door Rubin & Rubin (2012, pp. 190-209).

Coderen van de getranscribeerde gesprekken aan de hand van de eerder gevonden

issues. Door een ingelaste tijdsperiode heb ik afstand genomen van de data, waarna

ik opnieuw een onbewerkte kopie van de transcripties gecodeerd heb met behulp van
•
•

Atlas-Ti.

Kaderen van issues en deze vervolgens - na overleg met de begeleider- verder uit
diepen in een dialoog tussen vakliteratuur en de empirie.

Uitwerken van bevindingen in hoofdstukken, waarbij deze continu werden bijgesteld op
basis van inzichten uit de transcripties en ontwikkelingen in de context.
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In het iteratieve proces kwamen onderliggende betekenissen in de issues naar voren die in

de issueanalyse vanuit meerdere gezichtspunten aandacht kregen. Door te letten op issues
die veelvuldig naar voren kwamen of juist opvallend weinig benoemd werden kreeg ik zicht

op patronen en verschillen. Tegelijkertijd benutte ik de mogelijkheden om issues steeds te
verruimen en te verbinden aan meerdere contexten, zodat ook bevindingen uit interacties,
waar ik als participatieve onderzoeker zelf deel van uitmaakte, een andere lading kregen.
Bovendien maakte ik in deze dialoog gebruik van modellen en metaforen, om recht te doen
aan betekenissen (Abma, 1996) en om eigen frames en (emotionele) fixaties onder ogen te
zien (Van Heusden, 1991). Metaforen van Morgan (1992) droegen bijvoorbeeld bij aan het

(her)kaderen van vooringenomen gezichtspunten, het verschuiven van perspectieven en het
verwoorden van denkbeelden.
Literatuuranalyse
Door het betrekken van beleidsdocumenten, rapporten, nieuwsberichten en theoretische
inzichten zijn onderzoekgegevens vanuit steeds andere perspectieven belicht. Aan de hand
van issues die in de loop van het onderzoek naar voren kwamen heeft een verdere afbakening

plaatsgevonden. Naast ontwikkelde theorieën over organiseren en professionaliseren

kwamen we gezien de ontwikkelingen in de praktijk ook uit bij literatuurbronnen die meer
duiding geven aan het karakter van onze samenleving en de impact van ons dynamische
tijdperk op de organisatie van het werk van professionals.
Het proces van analyseren:
Analyse instrument

Informatie

Middelen

Interpretatief

Diepte-interviews met respondenten in
dialoog tussen literatuur en ontwikkelingen
in de context

Transcriptie
Reflectie

Hermeneutische
dialogische cyclus

Ervaringen in verleden en heden
in breed theoretisch en empirisch
onderzoeksterrein.

Verzamelde informatie
Reflectie

Narratief

Diepte-interviews met respondenten;
patronen en verschillen

Transcriptie in Atlas-ti
Interpretaties met gevoel en
aandacht voor emoties

Literatuur

Theorie over organiseren en
professionaliseren

Selectie en open mind
Interpretaties

Kader 2.3 Samenvatting analyseren van gegevens

Het iteratieve proces van verzamelen en analyseren van gegevens verliep op hoofdlijnen
volgens het vooropgestelde plan van aanpak.
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2.3 Onderzoek in praktijk
Het exploreren van gegevens vanuit gezichtspunten van professionals was een van de
uitgangspunten van het onderzoek. In de empirie wilde ik als vanzelfsprekend beschikking

krijgen over gegevens vanuit een open participatieve deelname aan interacties met
professionals in de praktijk. In de loop van het onderzoekproces is deze open aanpak

verbijzonderd door onderliggende bedoelingen te exploreren in een bredere context.
Deze aanpak verduidelijk ik onder de kopjes: afgebakend onderzoeksveld en verdiepende
exploraties.

Afgebakend onderzoeksveld
In eerste instantie beperkte ik het onderzoek tot professionals die deelnamen aan het project

‘Sociaal werk in de wijk’. Vanaf de opstartfase wast het mogelijk om gedurende twee jaar,
(2011 - 2013) in dit project het organiseren van professionals te observeren en dialogen aan
te gaan met meerdere participanten.

In deze praktijkstudie nam ik in de rol van projectmanager deel aan verschillende informele
en formele overlegmomenten binnen de gemeente, waaronder:
i.

ii.

Overleg met sociaal werkers en de projectleider over de uitvoering en ontwikkeling van

het werk in de zogenaamde projectgroep;

De klankbordgroep waarin leidinggevende professionals samen met de projectleider, de
projectmanager en de gemeentelijke beleidsmedewerker, zich vooral hebben ingezet
voor het bereiken van de projectdoelstellingen;

iii. De stuurgroep waar ook verantwoording plaatsvond over de voortgang van het

project. In deze gesprekken, tussen projectmanager, projectleider, gemeentelijke
beleidsmedewerker, wethouder, provincie en een zorgverzekeraar, lag de nadruk op het

iv.
v.

bespreken van strategische vraagstukken;

Dialoogsessies waaraan organisaties deelnamen die het convenant hadden ondertekend.

Professionals en bestuurders deelden tijdens deze bijeenkomsten eigen ervaringen.
Diverse contacten met professionals in het Sociaal domein.

De onderzoeksdoelstelling kwam op meerdere momenten expliciet ter sprake, zoals tijdens
formele overlegmomenten met de leden van de stuurgroep, de klankbord en de projectgroep

waarin ik toelichting gaf op mijn dubbele agenda in mijn rol van projectmanager en als
onderzoeker. Mijn drijfveren voor het doen van onderzoek waren regelmatig onderwerp van
gesprek tijdens informele contacten. De veelal spontane ontmoetingen vonden plaats met
een omvangrijke groep van betrokken participanten, zowel binnen de gemeente als tijdens
landelijke overlegvormen.

Het volgen van landelijke ontwikkelingen was mogelijk doordat het project was aangesloten bij
een landelijk leernetwerk ‘Achter de Voordeur’. Dit leernetwerk was bedoeld voor zogenaamde
koplopers, die experimenteerden met nieuwe werkwijzen en organisatievormen in
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voorbereiding op de (dan nog komende) transitie in het sociaal domein. Naast het
bezoeken van en spreken op landelijke symposia, nam ik deel aan regionale netwerk- en
intervisiebijeenkomsten waarbij lokale werkbezoeken plaatsvonden.

Vanuit verschillende werktaken en verantwoordelijkheden stond ik in verbinding met
uitvoerende

professionals,

leidinggevenden

en

bestuurders

van

dienstverlenende

maatschappelijk werkorganisaties. Het project bood mij veel mogelijkheden om de

vraagstukken uit de probleemstelling te exploreren en dat bovendien binnen een grotere
context van het gemeentelijk en landelijk beleid.
Verdiepende exploraties
Voor een uitvoerige verkenning van de vraagstukken uit de probleemstelling zijn, zoals eerder
aangegeven, diepte-interviewgesprekken gehouden met respondenten. Het waren de sociaal
werk professionals en hun leidinggevende die de voortrekkersrollen vervulden in het project
sociaal werk in de wijk.

Bij het plannen van de diepte-interviewgesprekken gaf ik een toelichting op de
onderzoekdoelstelling. Uitgaande van mijn uitgebreide informatie stemden deze
respondenten op basis van ‘informed consent’ in met deelname aan dit onderzoek.
Uitspraken zijn geanonimiseerd verwerkt in het onderzoeksverslag (Abma en Widdershoven,

2006; Ruben & Ruben, 2012; Smaling, 2008; Saunders et al., 2004). Voor het waarborgen

van privacy zijn citaten niet te herleiden naar personen en bevindingen uit de participatieve
observaties vermeld als ‘eigen waarneming’.

In mijn rol als projectmanager was ik meer op de achtergrond bij het project betrokken, als

eerste contactpersoon voor de uitvoerend sociaal werker was een projectleider aangesteld. Net

op het moment dat al geplande onderzoekgesprekken plaatsvonden besloot deze projectleider echter zijn taken te beëindigen. Ineens was ik als projectmanager het eerste aanspreekpunt,
waardoor de interviews een andere betekenis kregen. De exploraties ten behoeve van het
onderzoek vonden plaats in de periode dat respondenten juist extra behoefte hadden om van

gedachten te wisselen over de organisatie van het werk. Met name uitvoerend sociaal werkers
waren vervolgens uitgesproken positief over de ingeplande tijd en ruimte om eigen perspec-

tieven te verwoorden en ervaringen te delen. Dit mede omdat in deze reflecties ook inzichten

ter sprake kwamen die anders onbesproken en deels ook onbewust zouden zijn gebleven.
Respondenten waardeerden, voor zover ik kon nagaan, de mogelijkheid om met mij als onder-

zoeker (en tegelijk als projectmanager en -leider) stil te staan bij de ontwikkelingen op het werk.
In de gesprekken met respondenten zijn de levende verhalen aan mij als (leidinggevende)

collega toevertrouwd. Aangereikte verbeterpunten voor de organisatie die naar voren

kwamen kregen een vervolg in het project. De opgenomen diepte-interviews zijn na afloop
meerdere malen afgeluisterd en uitgewerkt. Ten behoeve van het onderzoek zijn deze
getranscribeerde teksten aan de betreffende respondenten voorgelegd.
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Tot slot
Het doorgronden van onderliggende bedoelingen die professionals verwoordden werd
mede mogelijk door uitspraken met kennis van binnenuit te interpreteren. Eigen inzichten

uit het verleden en heden versterkten mijn onderzoekend vermogen waarmee ik hoopte
onderliggende bedoelingen beter te kunnen onderkennen en plaatsen. Ik realiseerde me

dat deze ervaringen tegelijkertijd ook nieuwe voorstellingen van de werkelijkheid kunnen
inperken. De impact hiervan probeerde ik te reduceren door het consequent doorlopen van

zorgvuldige en vastgelegde processen, zoals het betrekken van meervoudige gegevens en
continue confrontaties met data, theorieën en beleidsdocumenten. Ik creëerde voortdurend
ruimte voor reflectie op mijn eigen waarnemingen en betekenisconstructies om mijn
interpretatieve gevoeligheid te versterken.

Het opbouwen en borgen van mijn reflectieve gevoeligheid werd versterkt door mijn deelname
aan de graduate school op de Universiteit voor Humanistiek en de daaraan verbonden

professionele begeleiding. Daarnaast liet ik me bijscholen zoals door het volgen van een

cursus Altas-Ti. Bovendien bleef ik actief betrokken bij onderzoek- en leergroepen over
organiseren en professionaliseren en nam deel aan congressen en studiedagen over actuele

ontwikkelingen. Daarbij sprak ik veelvuldig met burgers, professionals, beleidsadviseurs en
bestuurders die betrokken waren bij het organiseren van professionals in het sociaal domein.

Met deze meervoudige onderzoeksaanpak heb ik geprobeerd recht te doen aan

ontwikkelingen in het sociaal werk zoals dat vorm kreeg in de experimenteerfase van de
transformatie. De hoofdstukken zes, zeven en acht doen verslag van de bevindingen uit de
praktijk. In de nu volgende drie theorie hoofdstukken vat ik mijn verkenningen van relevante

theorieën samen. Ik heb daarbij vooral gebruikt gemaakt van theorievorming op het gebied
van professionaliseren en organiseren.
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De samenleving doet een steeds groter beroep op professionals in Zorg en Welzijn, waardoor

overheidsuitgaven - vooral voor meer specialistische zorg - al jaren groeien. Hoewel de inzet
van professionals in het sociaal domein regelmatig ter discussie staat, verduidelijken onder
andere de (Gezondheidsraad, 2014; RMO, 2011b; Trappenburg, 2014; Verharen, 2015, 2017)
dat het gaat om werk dat van evident belang is.

In dit hoofdstuk, als eerste van de theoretische verkenningen, verdiep ik me in het
professionaliseringsdiscours. De eerste paragraaf gaat in op de verschuivende verhouding

tussen professional en burger. Professionele vorming is het onderwerp van de tweede
paragraaf, waarbij ook de vorming en positionering van sociaal werkers aan de orde komt. In

de slotparagraaf breng ik een aantal basale fundamenten voor professioneel vakmanschap
samen.

3.1 Verhoudingen verschuiven
De afgelopen twee eeuwen hebben we duidelijke verschuivingen gezien in de structuur van
de samenleving en de status van bevolkingsgroepen. De vanzelfsprekendheid van bestaande

verhoudingen en posities is ingeruild voor een hoge mate van openheid. Min of meer
vanzelfsprekende hiërarchische en dwingende familiaire bindingen hebben plaatsgemaakt

voor een geheel van lichtere netwerken. Verschuivingen in de maatschappelijke orde brachten
ook veranderingen teweeg in de positie en status van de rol van klassieke dienstverlenende

professionals, zoals artsen, advocaten, geestelijken en leraren. Naast een toenemende

differentiatie, verlies van status en een kritische houding doen tegelijk ook steeds meer
mensen een beroep op professionals.

3.1.1 Veranderde perspectieven op professionals
Het is nog betrekkelijk kortgeleden dat dienstverlenende professionals door de samenleving

vooral gezien werden als vakkundige experts met heel eigen kennisgebieden. In deze
beeldvorming van professionals is de afgelopen decennia veel veranderd (Duyvendak,

Engbersen, Teeuwen, Verhoeven, 2007; Tonkens, 2008; Trappenburg: 2006; Van den Brink,
Jansen, Pessers, 2005; WRR, 2004, 2012). Het is een ontwikkeling die ik beknopt uitwerk.

Klassieke beroepsgroepen werkten voorheen vooral in meer overzichtelijke gemeenschappen en veelal vanuit solistische eenmanspraktijken. Vanuit persoonlijk opgebouwde

vertrouwensrelaties met burgers onderhielden ze een band met de gemeenschap. Het
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waren professionals waaraan mensen gehecht waren. Mensen waren ook genoodzaakt om

nu en dan een beroep te doen op deze professionals, omdat ze zelf geen of weinig kennis
tot hun beschikking hadden.

De hoofdzakelijk op landbouw ingerichte samenleving transformeert zich echter in de loop der
jaren naar een gelaagde en gedifferentieerde industriële en later postindustriële maatschappij,

waarbij ook de onderlinge verhoudingen kenteren. Geleidelijk aan ontstaan meer horizontalere

dienstverbanden en de relatie tussen professional en burger ‘democratiseert’ mee. Burgers zijn
hoger opgeleid, kennis is meer toegankelijk en er komen nieuwe beroepen met specialistische

kennis: de klassieke beroepen verbijzonderen. In dezelfde periode zien we dat professionals zelf
de zogenaamde maatschappelijk participatieve werkopvattingen inruilen voor een meer
functionele werkinvulling. Diensten worden meer en meer verleend op specifieke werklocaties,

gescheiden van de woonplek, volgens gereguleerde werktijden en gestandaardiseerde
procedures. Deze differentiering en specialisering dragen tegelijkertijd bij aan een ‘ontbinding’ van
de min of meer natuurlijke vertrouwensband tussen professionals en burgers in de samenleving.

In maatschappelijke ontwikkelingen zien we de beeldvorming over professionals verschuiven,

dit tekent zich ook af in de mediaberichtgeving. Er is een toenemende aandacht voor
misstanden in het werk van professionals en hun organisaties. Naar aanleiding van deze
mediale en publieke aandacht, die bijvoorbeeld gaat over professionals met hoge salarissen

en over onverantwoord ondeskundig- en immoreel handelen (Bovens et al. 2007; Korsten &
De Goede, 2007; Schillemans, 2010) komt tegelijkertijd ook de politiek in actie. We hebben

te maken met een ‘mediacratie’, nog eens versterkt door de opkomst van het internet,
waarbij de aandacht minder gericht is op successen en positieve inzet van professionals,

maar veel meer op ingrijpende incidenten en alles wat verkeerd gaat. We mogen hopen dat
onderstaande berichten een wat eenzijdige uitvergroting geven.
Professionals in het nieuws:
ARTSEN LATEN SLECHT GEDRAG COLLEGA’S GAAN
(NRC, 15-2-2016)
FRAUDE HOOGLERAAR STAPEL ‘VERBIJSTEREND’
(Binnenland, 31-10-2011)
HET HOFNARRETJE HIELD LOGEERPARTIJTJES
(Het Parool, 14-12-2010)
VEEL GEHEIME SCHIKKINGEN NA SEKSUEEL MISBRUIK RK KERK
(Binnenland, 19-03-2016)
WEERLOZE ALPHENSE SAVANNA (3) TIEN JAAR GELEDEN VERMOORD
(Omroep West, 19-09-2014)
VIER VERDACHTEN AANGEHOUDEN VOOR PGB-FRAUDE.
(NRC, 12-12-2016)
Kader 3.1 Uitwerking op basis van verschillende nieuwsberichten (website)
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Mensen ervaren ingrijpende berichten over ondeskundige of onbetrouwbare professionals

veelal als een bevestiging van eigen negatieve ervaringen of angsten. Ervaringen en

gevoelens, feiten en fictie worden intensief ‘getwitterd’, verspreid en gedeeld en dat vooral
met gelijkgestemden. Door de democratisering van kennis en de grote aandacht voor

wantoestanden in het geleverde professionele werk, zijn verhoudingen tussen burgers en
professionals veranderd.

Beelden over professionals als alwetende steun en toeverlaat hebben plaatsgemaakt voor een

kritische houding (De Jonge, 2011, 2015; Schön, 2011). Professionals moeten het vertrouwen
verdienen, waarbij hun werk steeds opnieuw ter discussie staat. Als samenleving spreken we

professionals er meer op aan als de dienstverlening niet voldoet aan onze vooropgestelde
verwachtingen en het gebeurt steeds vaker dat we hen hiervoor ook aansprakelijk stellen.
De professional is niet meer bij voorbaat de ‘redder’ maar staat met regelmaat in de
beklaagdenbank.

Professionele rollen in een dramadriehoek:
In de dramadriehoek is de rol van professionals verschoven van vertrouwelijke redder naar boosdoener.
Gaandeweg belanden professionals eerst in de rol van daders die handelen vanuit eigen gewin en
lang niet altijd alles goed weten op te lossen, om vervolgens te eindigen in een positie van slachtoffer.
Maatschappelijke opvattingen lijken te verstenen in beelden over getemde professionals die moeten
boeten voor gemaakte fouten.
Kader 3.2 Bewerking van: E. de Jonge (2011) & E. Tonkens (2008)

Het valt niet meer te ontkennen dat professionals verre van onfeilbaar zijn en ook eigen

belangen najagen. Daartegenover staan overigens de verhalen over bevlogen professionals

die werken op basis van een actieve solidariteit en zingevende lotsverbondenheid (Abma,
2016; Freidson, 2001). Het is ook zo dat het respect voor professionals in de loop der jaren

weliswaar verminderd is, maar tegelijkertijd blijven de hoge verwachtingen en de beelden
van machtige alwetende professionele specialisten voortbestaan (Abbott, 1988; Spierts, 2014).

Aan de toegenomen kritische houding ligt wellicht tegelijk de verwachting ten grondslag dat
professionals beschikken over kennis en vaardigheden om problemen vast te stellen en op
te lossen.

3.1.2 Paradoxen in de professionele dienstverlening
In de samenleving zien we een paradox dat mensen professionals met een groeiend
wantrouwen benaderen en tegelijkertijd ook een steeds groter beroep op hen doen. Hoewel
het vanzelfsprekende vertrouwen in professionals en de professionaliteit in de loop der

jaren is afgenomen, is de afhankelijkheid van burgers ten opzichte van dienstverlenende
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professionals juist toegenomen (Abma, 2016; Dehue, 2008; Schön, 2011). Deze paradox van

toenemende (on)afhankelijkheid is een voorbeeld van de vele paradoxen in de professionele
dienstverlening.

Professionals balanceren tussen tegenstrijdige verwachtingen: deze paragraaf vervolgt met
een verdere verdieping in de context van het sociaal domein. Eerst ga ik in op de relatie

tussen burgers en professionals als (on)afhankelijkheidsparadox hierop volgt de zogenaamde
specialisatie paradox.

(On)afhankelijkheidsrelaties
Het samenspel tussen burgers en professionals bij persoonlijke en sociale vraagstukken is
gebaseerd op een wederzijdse en een wederkerige relatie. De professional is afhankelijk van
die medewerking van de burger, terwijl de burger op zijn beurt afhankelijk is van kennis en de

meewerkende, juist handelende professional. Wat zich hier zoal voordoet beschrijf ik onder
de kopjes: Geen hulp nodig, Regie uit eigen hand en Meervoudige drijfveren.
Zelfredzaamheid overvraagd

In onze zelfredzame samenleving zoals de overheid voor ogen staat, zijn er ook mensen
die zich minder goed weten te redden. De ontstane mythe van het maakbare individu die
kenmerkend zou zijn voor onze huidige tijd, geeft volgens Abma (2016) en Dehue (2008)

aanleiding tot hedendaagse problemen. Ontwikkelingen als een toenemende complexe

regelgeving en de steeds hogere verwachtingen waarmee mensen zich geconfronteerd zien
versterken het ervaren van gevoelens van onzekerheid, stress, afwijzing en teleurstelling
(Dehue, 2008). In kwetsbare levensfasen hebben mensen juist minder geloof of vertrouwen

in de eigen vermogens om problemen te lijf te gaan. De complexiteit van regelgeving, van
ziektebeelden, van problematieken en de noodzaak zelf keuzes te maken en beslissingen te

nemen overvragen de draagkracht van veel burgers (Van Ewijk, 2018). Veel mensen blijken

tijdelijk of langdurig hulp te zoeken bij meerdere professionele experts waaraan ze hun
vragen voorleggen.

Regie uit eigen hand

De regie ligt bij de vraagsteller. Idealiter geeft de cliënt een inkijk in de problematiek vanuit

een wil om hier verandering in te brengen. Vertrouwen, openheid en bereidwilligheid tot
samenwerking zijn essentiële voorwaarden in de professionele dienstverlening (De Jonge,

2011, 2015). Verbetering in de situatie zou eerder bereikt worden als mensen zich kwetsbaar
(durven) opstellen en zich (pro)actief inzetten. Mensen nemen de regie door deze regie
deels uit handen te geven.

Professional(s) nemen deze regie over door het stellen van de juiste vragen, het vinden van
een passende toonzetting, door aan te sluiten op persoonlijke gegevens en ervaringen die
mensen blootstellen en door essentiële elementen in de problematiek te onderkennen en
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te verduidelijken. De dienstverlening is afhankelijk van openheid en inhoudelijke diepgang

die mensen zelf geven, als ook van de professionele inzet om de kern van de problematiek
te bereiken. In de wederzijdse relatie moeten de zelfregie en de professionele regie wel
matchen.

Beteugelde gedrevenheid

De inzet van professionals is gebaseerd op drijfveren om mensen te helpen, maar dat staat
niet op zichzelf. Het verlenen van hulp is voor professionals ook werk, in de zin van een

bron van inkomsten. Om het werk betaald te krijgen moeten professionals voldoen aan
voorwaarden en verplichtingen, zowel van de beroepsgroep als van de organisatie waarin

ze werken. Motieven om zich in te zetten voor kwetsbare burgers zijn begrensd door interne
en externe regels. Bovendien zijn in het werkveld steeds meer gespecialiseerde professionals

voorhanden. Het is niet eenvoudig om deze gedreven professionals te organiseren. De

achtergronden en de impact van dit specialistische werkveld komt nader aan de orde onder
‘Specialisatie paradox’.
Specialisatie paradox
De ontwikkeling naar meer specialistische professionals valt in het sociaal domein samen met
een overlap aan organisaties die verbonden zijn aan specifieke werkdomeinen met eigen
doelstellingen. Deze categoriale opdeling van gespecialiseerde disciplines maakt deel uit van
een proces dat een lange geschiedenis kent.
Gedeelde onderdelen

Huidige gespecialiseerde werkdomeinen - zoals de somatische zorg, gehandicaptenzorg,
geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, ouderenzorg, gemeentelijke gezondheidsdiensten,

thuiszorg, opbouwwerk, sociaal cultureel werk, sociaal pedagogisch werk en algemeen

maatschappelijke werk - zijn voortgekomen uit liefdadigheid van burgers en kerkelijke
instanties voor persoonlijke noden. (Jongman & Groen, 2014; Van der Linde, 2010). Sectoren

staan vanuit het verleden in verbinding met een fijnmazig netwerk van belanghebbenden,

dat nog steeds bepalend is voor de inrichting van Zorg en Welzijn. Tot op de dag van
vandaag staan er als het ware schotten tussen werkdomeinen die zijn ontstaan vanuit hun
historie met afzonderlijke financieringsvormen en een eigen regelgeving.
Regels die ontregelen

In Zorg en Welzijn lag de zeggenschap de afgelopen decennia vooral in handen van de

zorgverzekeraars, sociale partners, gemeenten, provincies en de landelijke overheid. De
verschillende voorwaarden die deze financiers aan het werk van professionals stelden bij het
verstrekken van subsidies, heeft de verkokering tussen organisaties en professionals in de
hand gewerkt (Klazinga et al, 2015; Maarse & Mur-Veenman, 1990; RMO, 2008).
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Om te overleven noodzaken organisaties professionals elkaar op afstand te houden en vooral

oog te hebben voor de eigen organisatiedoelstellingen. De aangewakkerde onderlinge

concurrentie mondt soms uit in een onderlinge strijd over bijvoorbeeld de verdeling van

de te verlenen diensten, de toe te wijzen cliënten, wie het voor het zeggen heeft en wie
eindverantwoordelijk is. De verscheidenheid aan regelgeving, overlappende organisaties
en specialisaties heeft eraan bijgedragen dat professionals in het sociaal domein langs
elkaar heen werken en onvermijdelijk elkaar ook tegenwerken. Oplopende grensconflicten

en tegenstrijdigheden tussen organisaties en de verschillende inzichten van experts gaan

parallel aan toegenomen specialisaties en organisaties. Steeds meer en omvangrijkere
conglomeraten organiseren het werk van professionals in het sociaal domein.
Grotere organisaties meer specialisatie

Zorg en Welzijnsinstellingen fuseren en dat heeft voor- en nadelen. Ik ga hier kort op in.

Een eerste argument voor de ontwikkeling van grotere organisaties is dat er meer
gespecialiseerde kennis voorhanden is, wat mogelijkheden creëert om beter aan te sluiten
bij unieke problemen van burgers. Specialisten kunnen door de kortere lijnen binnen de

organisatie sneller en makkelijker ervaringen uitwisselen en onderling kennis delen. Door
korte overleglijnen binnen de organisatie is de inhoudelijke dienstverlening minder afhankelijk
van die ene professional. Hulpverleners zouden elkaar eerder ook kunnen vervangen bij
ziekte en vakanties.

Een ander argument is dat grotere organisaties beter kunnen aansluiten aan de behoefte

aan specialistische experts en professionals die zich meer willen specialiseren. Dit kunnen
we afleiden uit de significante stijging van specialistische (zorg)professionals, zoals in de

geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg (Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS], 2015;
Van Yperen & Veerman, 2013).

Ondanks de constante toename van specialisten is de inzet van sociaal werkers in het
brede generieke welzijnswerk gelijk gebleven (Van Ewijk, 2010, pp. 31-35). Dat roept vragen

op of de omvang van organisaties en specialisaties wel matcht met de behoeften en

vraagstukken van burgers; of alle specialisaties wel echt specialisaties zijn; of de ‘zuigkracht’
van het doorontwikkelen van specialismen de verticale verkokerde stelsels niet in de hand

werkt en bijvoorbeeld of deze verregaande differentiatie niet leidt tot onnodige complexe
samenwerkingsproblemen.

De conclusie ligt voor de hand dat de afgelopen decennia de organisatiegrootte en de
specialisaties tezamen een grens overschreden hebben en bovendien niet goed meer

aansluiten op het sociale domein, omdat hier problemen spelen die in zekere zin de
specialistische deskundigheidsterreinen van professionals en de werkdomeinen van
organisaties overstijgen.
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Kennis opdelen

In het sociaal domein kampen mensen met complexe of taaie vraagstukken die gebaseerd zijn
op onderling verweven problemen de ‘wicked problems’. Het gaat hier om een problematiek
die niet goed is te ontwarren noch te definiëren en zeker niet terug te brengen tot een bepaalde

specialisatie (Kunneman, 2008, 2012). Het opdelen van complexe vraagstukken verlegt de
aandacht naar deelaspecten (Schuijt, 2003), waardoor samenhangende vraagstukken aan

de aandacht ontsnappen die later in een versterkte versie alsnog naar boven komen. Het
focussen van de aandacht op deelvragen of onderdelen, heeft ook tot gevolg dat één of
meerdere onderdelen van de problematiek uitvergroot en geïsoleerd worden. Een ander

bijkomend effect is dat door de verwijzingen naar (soms) meerdere specialisten, steeds

andere professionals steeds dezelfde vragen stellen aan een cliënt. Mensen die al kampen
met meervoudige vraagstukken, moeten steeds opnieuw hun eigen verhaal vertellen aan de

verschillende professionals met wie ze een afspraak hebben. In het slechtste geval zonder
dat professionals dit van elkaar te weten.
Niet aansprakelijk wel verantwoordelijk

In de praktijk zijn professionals veelal niet of summier op de hoogte van elkaars betrokkenheid

in één gezin. Door beperkte onderlinge kennisuitwisseling, concurrentiegevoelens en
categoriale differentiatie, komt de dienstverlening veelal traag op gang, krijgen cliënten

regelmatig tegenstrijdige adviezen of lopen afspraken mis. Dit werkt ook in de hand dat
mensen gaan shoppen van de één naar de andere dienstverlener. Omdat het aan overzicht

ontbreekt, dreigen gezinnen buiten beeld dreigen te raken. In bewoordingen van Boonstra
(2016) en Putters (2009) ‘is de oplossing van iedereen, maar het probleem van niemand’.

Professionals in het sociaal domein zouden gezamenlijk tot een aanpak kunnen komen,
mits organisaties deze samenwerking ondersteunen, professionals elkaars taal spreken en

duidelijk is bij wie de verantwoordelijkheid ligt (Klazinga et al, 2015, Noordegraaf et al. 2008;

RMO, 2008, 2014). We zien echter in de praktijk dat professionals vooral gericht zijn op het
vasthouden aan de eigen beroepsaanpak. Volgens Klazinga (ibid) is de impasse ook een

logisch gevolg van opgebouwde persoonlijke relaties, zowel met de organisatie als met de
beroepsgroep.

Tot slot
In het sociaal domein is vraag naar een meer gezamenlijke aanpak door professionals en
naar vormen van integrale hulpverlening door generalistische professionals, met op de

achtergrond ondersteunende specialisten. Deze aanpak realiseren gaat niet vanzelf. Als we

kijken naar de recente periode, krijgen we zicht op de verwevenheid (zo niet een onontwarbare
kluwen) van en paradoxen in de ontwikkeling van afzonderlijke werkdomeinen, verschillende
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organisaties, een diversiteit aan specialisaties en generalistische aanpakken.

Professionals zoeken steun bij en hechten aan meerdere oriënteringskaders zoals: de eigen

organisatie, het sectorale werkdomein en het eigen beroep. Sociaal werkers in de wijk staan

voor de uitdaging om in dit uiterst gefragmenteerde veld vol paradoxen een weg te vinden.

3.2 Beroepsontwikkeling
Professionaliseren heeft betrekking op de permanente beroepsontwikkeling, gericht op
de kwaliteit van het professioneel handelen (Van Ewijk, 2013). Een belangrijk kenmerk van

deze kwaliteit is de kunst om de buitenwereld met de binnenwereld te verbinden. Vanuit de
buitenwereld krijgen professionals kennis aangedragen, terwijl ze in de binnenwereld een

houvast vinden in al eigengemaakte beroepskennis. Het zijn twee werelden die in onderlinge
samenhang ten grondslag liggen aan professionele vorming. Deze vorming vindt deels
individueel en deels op het niveau van de beroepsgroep plaats.

3.2.1 Beroepsvorming
Onder beroepsvorming versta ik: het collectief ontwikkelen van een professie en de

daarbij horende professionaliteit. Beroepsgroepen onderscheiden zich door eigen

beroepsvoorwaarden, waaronder omschreven competenties die in principe gefundeerd
zijn op een wetenschappelijke kennisbasis (Abbott, 1988; Freidson, 2001; Sennett, 2012).

Bourdieu (2010) voegt daaraan toe dat beroepsorganisaties zich ook kenmerken door een
eigen specifieke ‘cultuur’, die we kennen als een ‘exclusieve habitus’. Waarden, normen en

regels zijn als het ware verinnerlijkt in de beroepshouding. Abbott (1988) en Freidson (2001)
volgend mogen we ervan uitgaan, dat de behoefte aan een beroepseigen discretionaire
ruimte groter is naarmate de complexiteit in het werk en de daarmee samenhangende
onzekerheid toeneemt.

Binnen de eigen beroepskring kunnen professionals steun vinden. Door het delen van
ervaringen is het mogelijk om de expertise te vergroten en de eigen beroepspositie te

versterken of verdedigen. Deze wisselwerking bevordert een wederzijdse (h)erkenning

van denkbeelden. De beleefde onderlinge verbondenheid draagt bovendien bij aan
(sociale) controle op de uitvoering van het inhoudelijk werk. Het delen van ervaringen
met gelijkgestemden kunnen we beschouwen als een dominante vorm van onderlinge
bemoediging, die het gevoel van zekerheid over het professioneel handelen versterkt.

De meer gevestigde beroepsgroepen bieden niet alleen ondersteuning, maar stellen ook
eisen aan de beroepsuitoefening. Deze beroepsgroepen zijn met name gebonden aan

externe verwachtingen en voorschriften. Vanuit het Gildemodel omarmt de Inspectie voor
de Gezondheidszorg de aanname dat professionele beroepsgroepen een verantwoordelijk
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hebben in het op peil houden van het vakmanschap onder beroepsgenoten. Om te kunnen

voldoen aan de verwachtingen en verplichtingen die hieruit voortvloeien veranderen als
vanzelf ook de rol en de taken van beroepsgroepen voor het waarborgen van de kwaliteit
(van het werk) van beroepsgenoten.

Een beroepsgroep die zelf verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit stelt eerder harde
verplichtingen aan hun professionals. Een voorbeeld van zelf aangegane verplichtingen is
de inschrijving in het beroepsregister. Geregistreerde professionals moeten dan voldoen

aan minimale vereisten, zoals het opdoen van werkervaring c.q. het aantal verrichtte
handelingen in de praktijk, het onderhouden van kennis en reflectie. Een inschrijving in het

beroepsregister kan de aanzet zijn om regelmatig adequate scholing te volgen en deel
te nemen aan intervisiebijeenkomsten voor het ontwikkelen van reflectieve competenties.
Sommige beroepsgroepen zijn gebonden aan registratieregels van de landelijke overheid.

Naast de ‘BIG-registratie’ voor bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten1,

kennen we in navolging op de Jeugdwet (2015)2 ook een registratieplicht voor professionals

in de jeugdzorg. De verantwoordelijk voor het borgen van kwaliteit ligt bij de meeste
beroepsgroepen bij werkgevers (of branches) of bij de professionals zelf. In dat laatste

geval kunnen beroepsorganisaties wel registratie stimuleren. De Gezondheidsraad (2014)
vindt dat beroepsgroepen een grotere rol zouden moeten innemen bij het ondersteunen

van professionals, bijvoorbeeld door ook (vernieuwde) kennis te bundelen en daarmee
maatschappelijke- en wetenschappelijke ontwikkelingen aantoonbaar te implementeren.

We zouden dan de volgende drie taken kunnen onderscheiden: externe legitimering, het
verankeren van professionele kennis en het versterken van (een gevoel van) professionaliteit.

Beroepsgroepen bestendigen een onderlinge loyaliteit maar zijn tegelijkertijd, zoals Jansen,
Van den Brink en Kole (2009) dit omschrijven, een bakermat voor een zekere beroepstrots.

Een overtuigde en scherp geprofileerde beroepsidentiteit kan echter collega’s van andere
professies in het werkveld buitensluiten en dat kan in een veld als het sociale domein waar

samenwerking tussen disciplines centraal staat hinderlijk zijn. Een meer open benadering van
een beroep sluit beter aan op actuele maatschappelijke tendensen.

In het sociaal domein verschuift de opdeling in afgebakende werkdomeinen met een

gespecialiseerde inzet dan ook naar meer generieke benaderingen. Deze tijd van
transformatie en integrale benadering vergt een hoge mate van flexibiliteit en aanpassing.
Gaandeweg zouden daarmee traditionele indelingen in beroepscategorieën verdwijnen (Van

Ewijk, Spierings, Wijnen-Sponselee, 2007), waarbij beroepsgroepen ook elkaars methodieken
en interventies toe-eigenen (Hutschemaekers, 2001). Het is een ontwikkeling waarmee kan

worden voorkomen dat een beroepsidentiteit te exclusief wordt. Dat neemt niet weg dat
De volgende acht beroepen kunnen zich registreren in het BIG-register: apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog,
psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige en verloskundige.
Bron: https://www.bigregister.nl/registratie. Update 19 maart 2018.
2
In de Jeugdwet is opgenomen dat werkgevers in beginsel moeten werken met professionals die geregistreerd staan in het
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of het BIG-register. Bron: https://skjeugd.nl. Gedownload 19 maart 2018.
1
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we tegelijkertijd waarde blijven hechten aan specialistische expertise en kwaliteiten van
professionals binnen een bepaalde beroepsgroep. Beide systemen moeten aansluitend op elkaar
werken.

Het fundament onder de beroepsontwikkeling is hoe dan ook gebaseerd op een gedegen

- afgebakende of meer open - beroepsvorming. De wijze waarop professionals hun beroep
uitoefenen ligt verder verankerd in de professional als mens, daarmee gaan we over naar wat ik
noem de persoonlijke vorming.
Persoonlijke vorming
De inkleuring van het werk en de doorontwikkeling van de eigen professionaliteit is verbonden

aan persoonlijke identiteiten. Mensen zijn ‘biografische’ wezens die vermogens en eigen

denkbeelden ontwikkelen (Bourdieu, 2010; Polanyi, 2009). We vormen onze ideeën en gevoelens
mede door persoonlijke ervaringen en contacten thuis in het gezin, op school, met vrienden en

op het werk. In de uitwisseling met groepen waarmee we ons mee verbonden voelen krijgen
onze denkbeelden gestalte (Bourdieu, ibid; Elias, 2011). Deze verinnerlijkte overtuigingen zijn als
het ware ingeprent in de menselijke ziel. In de loop van het leven ontwerpen mensen eigen
perspectieven.

Schön en Rein (1994) beschrijven dit als het zich eigen maken van frames, die een persoonlijke
kleur geven aan de waarneming en het blikveld richten en beperken. Deze ‘brillenglazen’ werken

als sensitieve vensters waarbinnen mensen de sociale werkelijkheid ervaren. Een belangrijk
framend perspectief is die van de beroepsvorming.

Bourdieu (2010) spreekt over habitus als een ‘agency’ als een verinnerlijkte constructie die het

waarnemen, waarderen en handelen van mensen in de wereld bepaalt. De eigengemaakte

constructies manifesteren zich in denkbeelden en perspectieven op de werkelijkheid maar ook in
de disposities van mensen, waaronder eigenschappen, aangeleerde vaardigheden en manieren.

We zien ze terug in subtiele handelingen, zoals in de manier waarop mensen zich presenteren en
in persoonlijke smaak of voorkeuren voor bijvoorbeeld muziek en andere kunsten.

Polanyi (2009) verduidelijkt dat mensen de wereld ervaren vanuit aangeboren en eigen gemaakte
tactiele dimensies. ‘Tacit knowledge' is als een verinnerlijkt kompas waar mensen onbewust op
vertrouwen.

Onbewust handelen vanuit intrinsieke kennis:
Als we een vaardigheid beheersen handelen we in vrijheid vanuit een dieper gevoel, zonder te hoeven
nadenken. Zo bewegen volwassenen die het fietsen al geleerd hebben als vanzelf de trappers, terwijl
kinderen die leren fietsen het bewegen van trappers of het sturen soms even vergeten. Het vermogen om
de trapbeweging vanzelfsprekend uit te voeren hebben we ons eerst persoonlijk eigen moeten maken.
Daarna zit competentie als het ware in het systeem van de mens.
Kader 3.3 Uitwerking vrij naar M. Polanyi (2009)
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We nemen de wereld waar vanuit onze eigen biografie en persoonlijk ingeslepen

‘focusglazen’. Deze glazen bestaan uit meervoudige lagen die te zien zijn als een vermenging
van aangeboren, zelf gevormde en van buiten gevormde elementen. Vanuit deze gelaagde

denkbeelden creëren mensen een eigen werkelijkheid, waaraan ze een inwendig gevoel

van zekerheid en bewegingsvrijheid ontlenen. Het gevoel van zekerheid neemt toe als
denkbeelden overeenkomen met de manier waarop anderen spreken of handelen. In een

vertrouwde omgeving weten mensen vanuit een diep verankerd intrinsiek gevoel hoe zich

te gedragen (Musschenga, 2010). Als de vertrouwde omgeving ontbreekt of het vertrouwen

afkalft doordat we in een nieuwe situatie met onbekende omstandigheden terecht komen

moeten we veel meer nadenken over wat en hoe te doen. Deze moeizame beleving kan ook
de integrale samenwerking belemmeren. Een proces van naar elkaar toegroeien en samen

ontwikkelen is dan een belangrijke voedingsbodem voor de professionele identiteit van een
beroepsgroep.

3.2.2 Sociaal werkers
Volgens de recente internationale definitie is sociaal werk een op de praktijk gebaseerde
professionele en academische discipline (International Federation of Social Workers, 2017).

De IFSW verduidelijkt dat sociaal werkers zich richten op het verbeteren van welzijn van
individuen en gemeenschappen, vanuit respect voor culturele contexten. De specifieke
werkinvulling van deze professionals kan volgens deze internationale definitie tussen landen,

bevolkingsgroepen en specifieke werkomgevingen verschillen. Onder andere Van Doorn

(2008) en Tonkens (2016) onderschrijven dat sociaal werkers zich geconfronteerd zien
met heikele onderwerpen en veelal onoplosbare dilemma’s van mensen die verschillen in
geslacht, generatie, etniciteit en sociale klasse.

Onder de kopjes beroepsidentiteit, werkveld, beroepsonderwijs en beroepsgroep deel ik
enkele karakteristieken van sociaal werkers die ten grondslag liggen aan sociaal werk in de
wijk.

Beroepsidentiteit
De internationale definitie van sociaal werkers verwoordt als kernwaarden het bevorderen van
sociale verandering, ontwikkeling, cohesie en empowerment. De Nederlandse beroepscode
van de maatschappelijk werker legt nadruk op dat mensen tot hun recht komen (Jagt,

2013; Jens, 1980). Van oudsher integreren maatschappelijk werkers - breder en recenter
verwoord als sociaal werkers - immateriële en materiële hulpverlening en gaan uit van de
mogelijkheden van mensen door hen aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheden.

Het werk is gericht op personen en sociale structuren, met als doel dat mensen zelf de
uitdagingen van het leven (weer) aan kunnen en oppakken. Daarbij onderkennen sociaal

werkers het belang van een goede wisselwerking met de sociale omgeving maar ook de
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onderliggende machtsverhoudingen (Jongman & Groen, 2010 p. 41; Van Riet & Wouters,
1993; Webbs, 2006).

Begeleiden, ondersteunen en stimuleren is volgens Van Ewijk (2010a, b, 2018) een betere
omschrijving van de aard van het werk dan behandelen, oplossen en ingrijpen. Voor

dit interactieve werk beschikken sociaal werkers over een soort ‘gereedschapskist’ (De
Mönnik, 2016). Werkvormen zijn de laatste decennia vooral gefundeerd op evidence-based
methodieken. De databases van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie tellen inmiddels
een paar honderd effectieve interventies.

In theorie en praktijk zien we een zekere spanning tussen op evidence-based practice
gebaseerde werkwijzen en de (vernieuwde) beelden over sociaal werkers die met aandacht

handelen door empathisch te luisteren (Brown, 2012) en op basis van praktische wijsheid tot
een goede aanpak te komen (Van Ewijk, 2010, Payne, 2005). In het perspectief van evidence-

based georiënteerde onderzoekers zou deze spanning verminderen als sociaal werkers de
bewezen effectieve methoden vaker toepassen. Professionals in de praktijk daarentegen

zoeken juist de spanning op door meerdere inzichten en werkwijzen te verbinden. Ze hebben
maar een beperkt geloof in kant en klare methodieken. Door het opdoen van ervaring en

het volgen van (bij)scholing ontwikkelen ze een soort persoonlijke kennisbank gevuld met
inzichten, capaciteiten, en eigen voorkeuren (Payne, ibid). Sociaal werkers zijn volgens Brown
(2012) en Payne (2005) vooral geneigd om eclectische te werken.

Sociaal werkers werken met verstand van zaken en vanuit het hart. De aandacht gaat uit

naar wat mogelijk is met een inzet die erop is gericht dat mensen zelf in beweging komen.

Voor dit interactieve werk is geen vastomlijnd script voorhanden (Brown, ibid). Het werk krijgt
gaandeweg vorm en is mede afhankelijk van de vertrouwensrelatie die professionals weten

op te bouwen. Kwetsbare mensen (weer) langdurige mogen begeleiden is volgens Scholte
(2010) een van de positieve aspecten van sociaal werk in de wijk.
Werkveld
Sociaal werkers in de wijk leggen verbindingen met verschillende beroepsgenoten in het

verkokerde werkveld. De afgelopen decennia is al meerdere malen geprobeerd in te grijpen
op de verregaande fragmentering en specialisering in zorg en welzijn. Begin jaren negentig
kwam er een nieuwe ‘Proeve van een beroepsstructuur’ met een indeling in vijf domeinen,
waarin een onderscheid is gemaakt tussen verpleging, verzorging en drie sociaal agogische

beroepen (Hens, 1992). Deze indeling werd begin deze eeuw op zijn beurt ter discussie
gesteld. Toen kwam de beweging op gang naar een meer generieke beroepsbenadering

en wijkgericht werken. Rapporten als ‘Klaar voor de toekomst’ (Vlaar, Van Hattum, Van Dam,

Broeken, 2006) en ‘Burgerkracht: De toekomst van het sociaal werk in Nederland’ (RMO,
2011b) onderstreepten de behoefte aan een brede sociaal werker, waarmee de overheid
ook de verdergaande institutionalisering en specialisering zou kunnen verminderen en
voorkomen.
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In de ontwikkeling naar sociaal werk in de wijk zien we een verschuiving van een steeds
meer gespecialiseerde beroepsuitoefenaar in een redelijk welomschreven beroep naar een

professional in een breed werkdomein, die zich weet te verbinden aan verschillende netwerken.

Sociaal werkers zouden zich ook nadrukkelijker moeten richten op burgerinitiatieven, informele
netwerken en het versterken van het sociaal kapitaal van burgers: de sociale competenties
en sociale netwerken van mensen in de wijk (Boutellier, 2014; Van Ewijk, Spierings, Spierts,
Sprinkhuizen, 2016; Movisie, 2017; Van Regenmortel, 2009; Van Regenmortel, Steenssens

& Steens, 2016; Verharen, 2017). De noodzaak van een brede integrale sociaal werker krijgt
de nadruk, met daarnaast en daaromheen ruimte voor specialisaties. Deze beweging heeft
de discussie over en de zoektocht naar de identiteit van de sociaal werker nieuwe impulsen
gegeven.

In de onderzoeken die in de opstart naar wijkteams volgden kwam de generieke sociaal
werker in beeld als een duizendpoot met omvangrijke competenties. Deze professionals

staat voor grote uitdagingen staat gezien de steeds complexere problemen in onze
samenleving (Boutellier, 2014; Garnier, 2017; De Goede & Wijland, 2012; Movisie, 2011; RMO,

2011b; Scholte, Sprinkhuizen, Zuithof, 2012;). Dit gedachtengoed vinden we terug in de
transities en veranderingen in naamgeving, zoals van de brancheorganisatie Sociaal Werk
Nederland, de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk [BPSW] in 20163 en bij de

herstructurering van het sociaal agogisch hoger beroepsonderwijs in 2017.
Hoger beroepsonderwijs

Sociale Academies stonden van oudsher bekend als opleidingsscholen voor sociaal werkers.

Samen met de Sociaal Pedagogische Opleidingen (SPO) en bijvoorbeeld de intramurale

Verpleegkundige opleidingen zijn verschillende opleidingsinstituten vanaf de tachtiger
jaren geleidelijk opgegaan in de brede hogescholen. Analoog aan het gefragmenteerde en
verkokerde werkveld ontwikkelde het hoger beroepsonderwijs voor professionals in zorg en

welzijn steeds meer verschillende opleidingsprofielen. Ook in deze verscheidenheid werd

begin jaren negentig ingegrepen. Mede als gevolg van de nieuwe beroepenstructuur werden
opleidingsrichtingen beperkt tot de verpleging en verzorging en de drie sociaal agogische

opleidingen: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening

en Culturele en Maatschappelijke Vorming, later aangevuld met de opleiding Pedagogiek
(Baumfalk, 2008).

Naast de inrichting van opleidingen kwam in het hoger beroepsonderwijs in de jaren negentig

ook meer aandacht voor praktijkgericht onderzoek gestimuleerd door de Bolognaverklaring.

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening/Sociaal Werk.
https://www.sociaalwerknederland.nl. Update 25 april 2018.
BPSW is de beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal agogisch werkers. Leden
zijn opgeleid tot professionals in het sociaal werk door het behalen van een master social work, een hogere beroepsopleiding
dan wel een middelbare beroepsopleiding. Bron: https://www.bpsw.nl. Update 25 april 2018.
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Praktijkgericht onderzoek:
Europa streefde met de Bolognaverklaring (1999) naar een minder hiërarchische positie tussen het
klassiek academisch opleiden en het opleiden voor beroepen, tussen universiteiten en hogescholen, en
tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. Er bleef ruimte voor vermengingen tussen academisch én
beroepsgerichte universitaire studierichtingen als rechten en geneeskunde. In de hoger beroepsopleidingen
kwam meer de nadruk te liggen op praktijkgericht onderzoek.
Kader 3.4 Uitgewerkt op basis van: H. van Hout (2007)

Het passende beeld bij bovengenoemde ontwikkelingen is een opleiding voor sociaal

werkers met degelijk praktijkgericht onderzoek en een gezamenlijke body of knowledge.
Sociaal Agogische opleidingen zijn als vertakkingen onderling verbonden met een stevige

stam (Baumfalk, 2010). Aan het begin van deze eeuw ging het sectoraal adviescollege
HSAO uit van gezamenlijke kern en een gedeelde missie, waarbij ruimte is voor opleidingsen beroepsspecifieke uitwerkingen. Een meer recent vervolg hierop is het ‘Landelijk
opleidingsdocument sociaal werk’ (Garnier, 2017). De sector hogere sociale studies komt tot
een opleiding voor generiek sociaal werk met drie hoofdprofielen:
I.

II.

sociaal werk - welzijn en samenleving
sociaal werk - zorg

III. sociaal werk – jeugd
Het opleidingsprofiel omvat zowel wetenschappelijke kennisdisciplines als gezondheidszorg
en educatieve -, juridisch -, economische-, veiligheidsdomeinen en praktijkonderzoek;
sociaal werk theorieën en methoden; het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen

van ervaring in de praktijk (Garnier, 2017). Met dit verbrede bachelorprofiel wil het hoger
beroepsonderwijs studenten opleiden tot vakbekwame sociaal werkers die handelen vanuit
generieke kennis, praktische wijsheid en reflectie.
Beroepsgroep
Sociaal werkers kunnen zich ook al tijdens de opleiding aansluiten bij de Beroepsvereniging

van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Deze vereniging is analoog aan landelijke
ontwikkelingen onlangs van naam veranderd. Een nieuwe beroepscode voor sociaal werkers

is in ontwikkeling. Op de website BPSW.nl staan nog afzonderlijke beroepscodes voor de
maatschappelijk werker, jeugdzorgwerker en sociaal agogisch werker ( juni, 2018). Voor het
ontwikkelen en uitdragen van specifieke expertise op het eigen werkterrein kunnen leden

zich aansluiten bij verschillende functiegroepen. Zowel binnen als buiten de beroepsgroep is
de fragmentering van functies en werkdomeinen nog steeds actueel.

56

PROFESSIONALISEREN

Sociaal werkers als beroepsgroep minder goed herkenbaar:
Er is een verscheidenheid aan functiegroepen voor leden van de beroepsvereniging: ggz-agogen, sociaal
agogen in de gehandicaptenzorg, jeugdmaatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, reclassering,
gezondheidszorg maatschappelijk werk, groepsmaatschappelijk werk, bedrijfsmaatschappelijk werk, zelfstandige ondernemers.
Bovendien werkt de sociaal werker onder verschillende functienamen als: maatschappelijk werker,
casemanager, groepswerker, jeugdbeschermer, woonbegeleider, casemanager, adviseur en coach.
Kader 3.5 Gebaseerd op algemene kennis

De BPSW maakt deel uit van een verscheidenheid aan beroepsgroepen en verenigingen die
allen een eigen bijdrage leveren aan beroepsontwikkeling en kwaliteit.

Hoewel sociaal werkers zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van hun werkinzet
(Jagt, 2013; Jens, 1980) is, met uitzondering van werkers in de jeugdzorg (Jeugdwet, 2015),

registratie in het beroepsregister geen verplichting. Naast het Kwaliteitsregister Jeugd (skj.nl) is

een vrijwillige maar niet vrijblijvende registratie mogelijk bij het Registerplein (registerplein.nl).

Het Registerplein beheert meerdere specifieke registers voor onder andere maatschappelijk
werkers, sociaal agogen, ggz agogen, gezinshuisouders en sinds 2018 ook voor sociaal werkers.

Volgens de website staat dit register open voor professionals met voldoende werkervaring en

een geldig diploma in het hoger of middelbaar beroepsonderwijs. Het reglement vermeldt in
2018 ruim honderd opleidingen die een raakvlak hebben met het beroepscompetentieprofiel
voor de sociaal werker (bijlage 2: Registerreglement Sociaal Werkers).

Het toetsen en bewaken van de vakbekwaamheid van geregistreerde professionals is een
verantwoordelijkheid van het Registerplein, terwijl de beroepsvereniging taken ziet in het
behartigen van belangen en de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van het

sociaal werk (BPSW, 2018). Hier zien we overeenkomsten met de eerder omschreven taken
van beroepsorganisaties: legitimering, professionele ontwikkeling en het versterken van
professionaliteit door het produceren en verspreiden van kennis. De Gezondheidsraad (2014)

geeft het advies aan sociaal werkers zich aan te sluiten bij de beroepsorganisatie, om het
gezag en de beroepsidentiteit te versterken.

Tot slot
Beroeps- en persoonlijke vormingsprocessen zijn niet absoluut te (onder)scheiden en beïnvloeden
elkaar wederzijds. Zelfwerkzaamheid en professionele werkzaamheid gaan hand in hand, vooral

in sociale professies waar de expertise tot op zekere hoogte een verdichting is van de beleving,
kennis en ervaring van mensen. Het is werk waarin professionals voor de uitdaging staan om

voortdurend nieuwe inzichten op te doen, hierop te reflecteren en die te delen met cliënten,
collega’s en beroepsgenoten.

Sociaal werkers zijn verantwoordelijk voor de eigen werkinzet. De inschrijving in een beroepsregister
biedt ondersteuning in het onderhouden en door ontwikkelen van professionaliteit.
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3.3 Professioneel vakmanschap
Professioneel vakmanschap heeft betrekking op bekwaam en vakkundig werken. Sennett

(2012a, p. 17) beschrijft dat professionals als het ware verlangen om het werk goed uit te voeren

omwille van het werk zelf. Dit zouden we kunnen omschrijven als een basale professionele drijfveer.
Met ‘professioneel vakmanschap’ wil ik ook aangeven dat professionals naast het werk goed

uitvoeren omwille van het werk zelf, ook gestuurd worden door publieke waarden. Van Ewijk
(2013) spreekt in navolging van Schön over kunstmanschap, gebaseerd op waardenoriëntatie,

reflectie en praktische wijsheid. Anders dan in het ambachtelijke werk van een timmerman
of smid waar Sennett (2012a) naar verwijst, bestaat het werkmateriaal van sociaal werkers uit
mensen die problemen ervaren. De immateriële vraagstukken die in dit werk centraal staan,
stellen hoge eisen aan een continue interactieve ontwikkeling.

Voor het organiseren van deze professionele vakbekwaamheid ga ik in deze paragraaf dieper
in op vier pijlers: vakkennis, ethisch kompas, reflectie en leren en ontwikkelen.

3.3.1 Vakkennis
Een basis van professioneel vakmanschap is vakkennis en het ontwikkelen van essentiële

vermogens om het beroep binnen een breed domein en vaak interdisciplinair uit te
oefenen. Vakbekwaamheid drukken we vaak uit in competenties als een combinatie van

kennis, vaardigheden en houding (Weggeman, 2001). Deze omschrijving veronderstelt
dat professioneel vakmanschap gebaseerd is op een samensmelting van zowel logische

als discursieve methoden, op ‘ratio’, diepgaande ervaringskennis - gestimuleerd door
contemplatieve praktijken - en attitudes. Pang duidt dit geheel aan met ‘Intellectus’ (2016, p.
39). Ik maak hierbij een onderscheid tussen instrumentele kennis en intrinsieke kennis.
Instrumentele kennis
Kennisgebieden die relevant zijn voor het professioneel handelen maken deel uit van een
‘body of knowledge' van een specifieke beroepsgroep of een beroepsdomein. In de context
van maatschappelijke ontwikkelingen, de werkdomeinen en de toename van specialisten en
organisaties zien we dat ideeën over (ambachtelijk) vakmanschap - gebaseerd op specifieke

enkelvoudige werkmethoden - verschoven zijn naar werken met meervoudige interventies
in complexe situaties. In het sociaal domein werken professionals in het brede werkveld
mede op basis van reflectieve vermogens, wijsheid en interdisciplinaire kennis (zie de vorige
paragraaf over sociaal werkers).

Instrumentele kennis maakt deel uit van omschreven analytische denksystemen (Stolper,
2010), waar professionals in eerste instantie mee leren werken door het volgen van scholing

(Baumfalk, 2010). Tijdens en na het afronden van de opleiding kunnen professionals zich

de verkregen inzichten meer eigen maken door kennis toe te passen en te toetsen in de
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praktijk en door tijdens de uitoefening van het beroep steeds nieuwe kennis op te doen van
ontwikkelde methoden en technieken. Hierbij kunnen we denken aan (vernieuwde) evidence-

based richtlijnen die berusten op wetenschappelijk onderzoek en ervaringskennis (Van der
Zwet, Kolmer & Schalk, 2011), opgenomen in databases en systemen die professionals tijdens

het werk raadplegen. Het zijn werkwijzen die ook belangrijk zijn voor de samenwerking en
overdracht naar collega’s.

Huiselijk geweld protocol - een voorbeeld uit de praktijk:
Richtlijnen stroomlijnen de onderlinge samenwerking zoals in multidisciplinaire protocollen die
ontwikkeld zijn in het kader van veiligheid door en voor politie, huisartsen, algemeen maatschappelijk
werk en steunpunten huiselijk geweld. Dit betekent dat professionals bij een signaal van huiselijk geweld
vastgestelde stappen doorlopen en volgens voorschrift daar waar nodig andere specialisten betrekken.
Escalaties worden voorkomen omdat de overdracht naar collega’s in andere organisaties volgens het
protocol verlopen in een doorlopende processen. Handelingen van professionals zijn hierdoor meer op
elkaar afgestemd, door de heldere kaders is het mogelijk om zelf direct in actie te komen.
Kader 3.6 Uitwerking op basis van: huiselijkgeweld.nl

Richtlijnen in de praktijk, die een aanvulling zijn op zich eigengemaakte instrumentele

kennis, zouden als vanzelf de onderlinge afstemming stroomlijnen waarbij alle betrokkenen
goed en correct weten te handelen volgens aantoonbaar effectieve methoden. De
professionaliserings-literatuur (onder andere: Abbott, 1988; Freidson, 2001; Kunneman, 2012;

Schön, 2011; Sennett, 2012) benadrukt dat de drijfveren van professionals gericht zijn om
‘goed werk goed te doen’. Bij dat goed doen hoort ontvankelijkheid en zorgvuldigheid voor

bewezen toepasbare wetenschappelijke- en ervaringskennis, vastgelegd in voorschriften als

methodieken en protocollen. Weggelaar (2015) komt in onderzoek echter tot de conclusie
dat professionals deze beschikbare kennis veelal niet goed benutten; in hun dagelijks werk
vergeten ze deze inzichten toe te passen.

Het is ook praktisch onmogelijk om van al deze beschikbare methoden kennis te nemen,
laat staan deze in de praktijk te kunnen toepassen. Daarbij komt nog het probleem dat het
vaststellen van welke methode voor welk probleem in welke context geschikt is, bepaald geen
uitgemaakte zaak is. Los daarvan gaat het om ‘vergelijkbare evidence’: de kans bestaat dat de

methode in een specifieke situatie juist ongeschikt is, wat het leveren van deugdelijk werk niet

ten goede komt. Gestandaardiseerde regels en unieke praktijken staan onder spanning. De
scheiding tussen het werk ontwerpen en uitvoeren, zoals bij voorgeschreven kaders of richtlijnen
het geval is, blijkt een te smalle basis voor relationeel mensenwerk (Sennett, 2012a). Dat neemt

niet weg dat benutten van bovenstroom of geformaliseerde kennis wel wenselijk is, zonder

deze overigens onnadenkend uit te voeren. Methodes en richtlijnen uit de bovenstroom zijn
trouwens veelal mede gebaseerd op herkennen van dynamiek in de onderstroom en erkennen
het belang van intrinsieke kennis. In die zin staan bovenstroom kennis en onderstroom intuïtie
niet tegenover elkaar. De kunst is om tot de juiste verbinding te komen.
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Intrinsieke kennis
In de praktijk komen professionals tot goede handelingen door gebruik te maken van
verinnerlijkte inzichten en verwerkte ervaringen. Hiermee bedoel ik een professionele
sensitiviteit (uitgewerkt in hoofdstuk vijf ) en de verinnerlijkte denkbeelden die professionals

persoonlijk vormen (zie vorige paragraaf ). De in de loop der jaren opgedane denkbeelden
en (beroeps-) inzichten zijn in de persoon verankerd als intrinsieke kennis, verborgen in de
onderstroom. In de praktijk lopen denken en doen als het ware in elkaar over (Weick, 1995,

2001). Stolper (2010) komt tot de conclusie dat huisartsen als professional beschikken over
een zekere alertheid voor het emergente, urgente en complexe bij het nemen van besluiten.
Handelen en besluiten nemen valt samen:
Bij een melding van huiselijk geweld is er vaak geen tijd om nog even het protocol door te nemen. Bij
een melding weten agenten in te grijpen op basis van een intuïtieve beoordeling. In de context van de
specifieke situatie besluiten ze wel af te wijken van de expliciete richtlijn: ‘Altijd de dader van huiselijk
geweld naar het politiebureau afvoeren’. In het overzien en inschatten van de situatie kantelt de agent zijn
handelingen door het aanknopen van een gesprek met het echtpaar.
Kader 3.7 Eigen voorbeeld

Tijdens het werk leggen professionals continu verbindingen tussen denken en handelen èn
tussen instrumentele- en intrinsieke kennislagen. Vaak gebeurt dit onbewust. In complexe
situaties handelen professionals impliciet op basis van een eigengemaakte innerlijke kennis

(Polanyi, 2009; Schön, 2011). Veelal kunnen professionals tijdens de (inter-)acties niet goed
verwoorden waarop zij het handelen baseren, maar achteraf wel de inzet onderbouwen
met gefundeerde professionele overwegingen. Het belang van werken in de onderstroom

gaat samen met de noodzaak om daar waar mogelijk gebruik te maken van bovenstroom
gerichte werkwijzen.

In de praktijk weten goede professionals in de relatie de ontwikkelde vakkennis af te
stemmen op en toe te passen in die ‘concrete’ situatie. Naast instrumentele kennis,

getrainde vaardigheden en een impliciet weten, vraagt het complexe werk ook normatieve
beoordelingen. Professionals koersen mede op een zich eigengemaakt ethisch kompas.

3.3.2 Ethisch kompas
Sociale professionals zijn gehouden aan de waarden en normen die aan de uitoefening

van het beroep ten grondslag liggen. Professionals laten zich ook leiden door een ethisch

kompas - als tweede fundament onder vakbekwaamheid - om tijdens het complexe werk de

waarnemingen, bedenkingen en gevoelens te ordenen. In onderstaande uitwerking heb ik
me beperkt tot ethische perspectieven en moreel handelen.
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Ethische perspectieven
In de samenwerking tussen multidisciplinaire (netwerk)teams komen verschillende waarden
en normen van beroepsgroepen samen. Deze liggen ten grondslag aan een gezamenlijk te

vormen ethische benadering (Musschenga, 2010). Als het gaat om morele waarden stuiten we

op een complex geheel van ethische perspectieven. Om een indruk te geven van de impact
van deze pluriformiteit die zich voordoet in de praktijk, verkennen we hier vier ethische
perspectieven, te weten beroepsethiek, zorgethiek, bedrijfsethiek en normatieve ethiek.
Beroepsethische benaderingen

In de beroepsethiek ligt het accent onder andere op het nemen van verantwoordelijkheid voor
het ontwikkelen van professionele kwaliteit. Volgens de IGZ (2009; zie ook Musschenga, 2010)

is de beroepsgroep verantwoordelijk voor taken, zoals het opstellen van een beroepscode
en richtlijnen; sanctionerend optreden bij fouten; betrokkenheid en toezichthouden op

ontwikkelingen en de kwaliteit van de opleiding. Ook werkgevers en de overheid vertalen
waarden in regels met betrekking tot de kwaliteit van de werkuitvoering.
Zorgethische benaderingen

In de zorgethiek ligt de nadruk meer op verbondenheid, respect, respecteren van autonomie
en ingaan op de spanningen tussen normatieve waarden. Het zorgzaam zijn voor mensen

vanuit een moreel hoogstaande houding staat hier centraal (Van Heijst, 2008; Musschenga,

2010). In complexe situaties helpen zorgethische perspectieven om een weg te vinden die
recht doet aan de cliënt, aan de professionele codes en aan organisatorische voorwaarden.

Waarden als zorgzaam, respectvol en menswaardigheid vergen ogenschijnlijk wel meer
inzet. Vanuit zorg ethische benaderingen gezien mag de tijd voor zorgzaam handelen niet

verloren gaan onder druk van effectiviteitsnormen. In de huidige systemen kan het nemen
van tijd voor zorgzaamheid voor de cliënt wel effectief zijn en toch niet passen binnen de
zwaarwegende richtlijnen voor effectieve bedrijfsvoering.
Bedrijfsethische benaderingen

De bedrijfsethiek beklemtoont goed handelen vanuit de missie en visie van de organisatie. Hier
is ook aandacht voor waarden als integriteit en loyaliteit aan de doelstelling van de organisatie

(De Botton, 2001; Kaptein, 2015, 2009). Deze benadering is meer gericht op het belang van de
organisatie dan op de mens als individu, zoals in de zorgethiek. Vanuit de menselijke behoefte
aan ruimte, respect en eigen verantwoordelijkheid is, in relatie tot de bedrijfsethiek, aandacht voor

ordening, risicopreventie, beroepshouding en het respecteren van regels evenzeer noodzakelijk
om de samenwerking te stroomlijnen. Morele regels uit de civil society, zoals in onze dagen het
uitgaan van de eigen kracht en zelfbeschikking van mensen, kunnen we hier eveneens in herkennen

(Dubbink, 2010, pp. 213-217). Het autonome vakmanschap en professionele discretionariteit kan
echter door te strikte of dubieuze bedrijfsethische regels belemmerd worden.
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Normatieve ethische benaderingen

Normatieve professionalisering legt het accent op ‘het goede werk goed doen’. Dit komt
tot uitdrukking in een verwevenheid van ethische, wetenschappelijke en instrumentele
normen met wat speelt in de praktijk. Tijdens het werk zijn professionals zich voortdurend

bewust van normatieve waarden (Van den Ende, 2011, Van den Ende & Kunneman, 2008;

Van Ewijk & Kunneman, 2013). Waarden geven sturing aan een bewuste inzet. Komen tot
goed handelen betekent volgens Van Dalen (2007, p. 12) het maken van inschattingen op

basis van feiten of opvattingen, door het overwegen van kennis, methoden, instrumenten en

ethische perspectieven. Normatief handelen is zowel gebaseerd op innerlijke reflecties van
de professional zelf als op onderlinge interacties met mensen zoals de cliënt en de (werk-)
omgeving.

Ethische invalshoeken zijn deels overlappend, deels complementair en enigszins tegenstrijdig
omdat ze uitgaan van verschillende waarden en belangen. Sociaal werkers hebben in hun

werk met de verschillende benaderingen te maken en worden geacht deze te kennen en er
mee om te gaan. Het morele kompas is in die zin niet eenduidig maar zoekend.
Moreel handelen
Professionals werken met ‘moreel gereedschap’. Beroepsnormen, waarden en achterliggende
drijfveren, verinnerlijkte wijsheden en overtuigingen maken deel uit van dit gereedschap

dat we niet moeten beschouwen als absolute waarden claims, maar als voor deze situatie
beargumenteerde en geaccepteerde waarden. In het relationele werk zijn professionals zich

voortdurend bewust van de eigen morele waarden en de verschillende perspectieven, zoals
wetenschappelijke-, rationele- en morele gezichtspunten (Krop, 2010, p. 118; Noordegraaf &
Vos, 2010).

In die praktijk van sociaal werkers spelen verschillende ethische vraagstukken en
conflicterende waarden (Van Doorn, 2008) waarvoor een richtinggevend overkoepelend

kader nog ontbreekt. Gaandeweg bepalen sociaal werkers de eigen inzet vanuit een
eclectische benadering. In de complexiteit van problematieken volgen deze professionals
een interactieve route om recht te doen aan de pluriforme praktijk. Hier ontstaat ook wrijving
tussen verschillende perspectieven van samenwerkende professionals. Vanuit wederzijdse

relaties, benaderingen en verschillende morele perspectieven maken professionals keuzen

voor de meest passende benadering voor die unieke situatie waarmee ze zich op dat
moment geconfronteerd zien.

Vakbekwaamheid is gebaseerd op vakkennis en een ethisch kompas, waarbij sociaal werkers
tijdens het interactieve werk het handelen voortdurend bijstellen door op hun inzet te

reflecteren. Hiermee zijn we aangekomen bij het derde fundament onder professioneel
vakmanschap dat ik aan de orde wil stellen.
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3.3.3 Reflectiviteit
Reflectie verloopt in een circulair proces op verschillende momenten (Schön, 2011, Payne (2016).

Schön (2011) maakt een onderscheid tussen reflectie op jezelf, de ander en de interactie. Voor,
tijdens en na de actie: het is een continu evalueren en op ervaringen reflecteren waarmee
het werk doorspekt is. Bloemhoff (2008) betoogt dat het verwoorden van eigen ervaringen

in aantekeningen, verhalen of dillema’s maar ook het luisteren naar anderen helderheid kan
geven. Dan komt er inzicht in de verschillende drijfveren, passies en bezieling die aan de

werkinzet van een team ten grondslag ligt. Webb (2006) beschrijft dat het van belang is dat

“reflective practitioners”, voorzichtig en kritisch de eigen inzet overdenken door het betrekken
van ethische perspectieven en datgene wat speelt in de praktijk. Reflectie krijgt in zijn ogen

betekenis in intersubjectieve processen, soms in radicale confrontaties met ons zelfbeeld en
onze eigen identiteit.

Reflectie betekent in mijn optiek vooral het onder ogen zien van meervoudige aspecten,

met daarnaast een bewustzijn van de eigen inkleuring. Ik sluit aan bij Payne die reflectie
beschrijft als wat een spiegel doet (2016, p. 79). De weerkaatsing van de eigen realiteit maakt
deel uit van het beeld dat professionals als (interactieve) observant onderkent. Payne (ibid)

verduidelijkt, in navolging van Schön, dat doelstellingen van introperspectief kijken zowel
betrekking hebben op het denken en ontwikkelen van inzichten van de professional over
zichzelf, over anderen, als op regels en systemen. Het is een hulpmiddel om complexe situaties

te begrijpen, de inzet af te stemmen en te handelen. Gezien het werk en de context in onze
complexe samenleving, is de noodzaak van aandacht voor dit aspect van vakmanschap voor
sociaal werkers overduidelijk.

Reflexiviteit maakt deel uit van het dagelijks het werk en van continue leerprocessen (zie ook:

De Botton, 2011; Payne, 2016; Schön, 2011). Door het creëren van leermomenten kunnen
professionals hun professionaliteit ontwikkelen.

3.3.4 Leren en ontwikkelen
Het blijvend actualiseren van theoretische kennis, het ontwikkelen van innerlijke vermogens,

het onderkennen van gevoelens, waarden en betekenissen - dit onderling bij te sturen èn
tegelijkertijd ook af te stemmen - is belangrijk, gezien het complexe werk van sociaal werk
professionals waar niets vanzelfsprekend is. Bovendien zijn professionals als het ware zelf het

instrument in de hulpverlening (McLaughlin, 2012; Smid & Rouwette, 2009), wat betekent
dat ze vanuit een onderzoekende, afwegende houding de eigen kennis en vaardigheden
voortdurend moeten onderhouden en ontwikkelen en hiervoor zelf de ruimte creëren.

Leren en ontwikkelen als vierde pijler onder vakmanschap werk ik uit als: scholing, leren in de
praktijk, afstand nemen en bewegen buiten het speelveld.
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Scholing
Professionals maken in aanvang zich het vakmanschap eigen door het volgen van regulier
onderwijs, scholing en training (Abbott, 1988; Freidson, 2001; Sennett, 2012). Het bijhouden

van beroepsinzichten vindt plaats in een proces van continue vorming. Dit betekent

dat professionals ook na het behalen van een diploma blijven zoeken naar een balans
tussen het aanleren van vaardigheden, methoden of technieken en het ontwikkelen van
persoonlijke professionele kwaliteiten (Gulikers, 2016). Door het ontwikkelen van een
zekere zelfrelativering is het mogelijk eigen overtuigingen en ervaringen die een open

betrokken inzet in het werk belemmeren, te verzachten (Swierstra & Tonkens, 2007). Het

continu blijven volgen van scholing en vorming draagt bij aan een meer bewust bekwaam
zelfbewustzijn. Professionals zouden hierdoor meer openstaan voor verwikkelingen die

spelen, vergevingsgezinder de complexe praktijk tegemoet treden en subtieler te werk
gaan.

Leren in de praktijk
In de praktijk ontwikkelen professionals vermogens voor en tijdens de uitvoering van het werk
door het opdoen van ervaring, het delen van specifieke situaties met directbetrokkenen en

door op hun handelen te reflecteren. In de kern gaat het om het opdoen van werkervaring
in de praktijk, door met het materiaal te werken (Sennett, 2012; Weggeman, 2001). Het

is van belang dat organisaties deze interactieve leerprocessen stimuleren door het
organiseren van een open leercultuur. Sprenger (2002) spreekt over een organisatiecultuur
die herkenbaar is aan vier samenkomende aspecten:
i.

ii.

Verbinding voelen met de organisatie

Een open cultuur waarin gesprekken mogelijk zijn over fouten en emoties

iii. Ruimte voor eigen inbreng en onderlinge beïnvloedingsmogelijkheden
iv. Ruimte voor nieuwe ideeën en experimenten (Sprenger, 2002)

Organisaties die ruimte creëren voor grensoverstijgend leren, zijn minder gericht op het
voorkomen van fouten vanuit de overtuiging dat het maken van fouten bijdraagt bij aan

de professionele ontwikkeling. Onverwachte situaties zijn tegelijkertijd ook kansen voor het
ontwikkelen van nieuwe inzichten.
Leren en fouten vallen samen:
Iemand die nooit een fout heeft gemaakt heeft nooit iets nieuws geprobeerd;
Albert Einstein (1879-1955)
Ik heb nooit een fout gemaakt, ik heb 10.000 manieren gevonden die niet werken;
Thomas Alva Edison (1847-1931)
Kader 3.8 Algemeen bekende uitspraken
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Met vallen en opstaan ontwikkelen professionals, zoals kunstenaars, een fijngevoeligheid
door in de praktijk de eigen inzet continu te verbeteren (Sennett, 2012; Stolper, 2010). Een

kunstenaar die zijn eigen fouten onder ogen ziet verbetert zichzelf door het opnieuw
te proberen. Dit ligt in het sociaal werk ingewikkelder want professionals willen zoveel
mogelijk vermijden dat fouten ten koste gaan van cliënten. Sociaal werkers handelen
dus zo zorgvuldig mogelijk maar maken desondanks natuurlijk fouten. Dit betekent dat
niemand wegloopt voor negatieve ervaringen en (bijna) fouten, maar dat alle betrokkenen
de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de gevolgen. Fouten vragen veelal om een
maatschappelijke en ethische verantwoording en van die fouten kan geleerd worden.

Leren in de praktijk is geen solistische activiteit maar veeleer een gezamenlijke
onderneming (Van Ewijk, 2014; Van Lanen, 2013; McLaughlin, 2012; Schilder, 2013).

Wenger (2008) heeft leerpraktijken uitgewerkt naar ‘communities of practices’, waar
professionals al doende en samenwerkend zowel leren van elkaar als van interacties met

zoveel mogelijk betrokkenen, zowel externe klanten als interne managers. Met elkaar

leren, vooral ook om de eigen inzet preventief bij te stellen, betekent in mijn optiek het
organiseren van een ‘open ruimte’, om het werk op een afstand te beschouwen.
Afstand nemens
Het creëren van ruimte door het inlassen van pauzes, het nemen van tijd en het
bewerkstelligen van afstand is belangrijk om het werk te overdenken. Er is tijd en rust

nodig om situaties te doorgronden, om nieuwe onvoorziene en subtiele relaties te

ontdekken (Pang, 2016) en om zelfbewuster te worden van eigen vooroordelen (Alma,

2005). Door afstand te nemen en ruimte te scheppen voor een gerichte concentratie
kunnen we kritisch kijken en reflecteren op onze eigen beelden van de werkelijkheid en

onze dieperliggende denkvermogens. Dan creëren we ook tijd om te ontwerpen, om in
ons hoofd na te gaan wat passend en essentieel is in deze situatie op dit moment (Van
Es, 2009; Pang, 2016; Stolper, 2010). Deels gaat het dan om het treffen van voorzieningen

voor vluchtige ontmoetingen met collega’s de zogenaamde gesprekken bij het

koffiezetapparaat, deels gaat het ook om het faciliteren van werkprocessen. Argyris en
Schön (1974) omschrijven een proces van ‘double-loop-learning’, waarin professionals

eigen perspectieven, het uitvoerend handelen en de gevolgen van de inzet kritisch op
elkaar beschouwen.

In onderzoek van Kanne (2016) komt naar voren dat diepere kennislagen en ethische

perspectieven meer tot hun recht in georganiseerde ethische zelfreflecties, zoals moreel
beraad.
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Moreel beraad:
Moreel beraad is een voorbeeld van ethische reflectie waarin professionals onder begeleiding van een
ethisch geschoolde gespreksleider inzichten delen aan de hand van een ingebrachte casus. In een
gestructureerd proces en met behulp van co-creërende methoden verschuift nadruk naar perspectieven
op verantwoord en/of zinvol (rechtvaardig en goed) handelen. Het is een gezamenlijke verkenning van
dilemma’s en innerlijke waarden die professionals delen. Naast het verrijken van sensitieve competenties,
ontwikkelen professionals ook gedeelde waarden die ze in eenzelfde taal tot uitdrukking brengen.
Kader 3.9 Vrije bewerking vanuit: M. Kanne (2016)

Moreel beraad is een van de werkvormen waarin professionals de ruimte krijgen voor

het onderkennen van eigen onderliggende drijfveren, (on)gegronde kennisinzichten en
‘schurende’ morele waarden (Van Ewijk en Kunneman, 2013). Het zijn interactieve uitwisselingen die reiken tot de ‘plekken der moeite’ (Kunneman, 2012; Wierdsma, 2005). In deze die-

pgaande interactieve leerprocessen is ruimte om de complexiteit te onderkennen en komen
de vertrouwde frames ter discussie te staan.

Het creëren van ruimte voor ontmoetingen met het onverwachte, door het organiseren

van tijd, is een andere vorm van diepgaand leren. Hiervoor is volgens Scheffer (2016) een
associatieve modus nodig die alleen onder bepaalde omstandigheden werkt.
Prof. dr. Scheffer over het opdoen van nieuwe ideeën:
“Darwin had bijvoorbeeld zijn […] denkpaadje bij huis waar hij een paar keer per dag zijn rondje liep. […].
Helaas wordt dat niet echt als werk gezien. Als ik hier langs de rivier loop te struinen, denkt mijn werkgever
waarschijnlijk: wat zit die… nou zijn duur betaalde tijd te verdoen. Laat hem iets nuttigs doen.”
Kader 3.10 P. Scheffer (2016) in NRC Weekend, 29 & 30 oktober Wetenschap p. 5

Door letterlijk en figuurlijk te wandelen in het veld staan professionals kritisch stil bij
gebeurtenissen en tegelijkertijd zoeken of bedenken zij wat beter kan, hoe het anders te
doen en wat te laten (Van Ewijk, 2014, p. 133). Pang (2016) typeert deze gecreëerde reflectieve
rustmomenten als een vorm van intellectuele arbeid.

Tot slot
In het leerproces van een professional gaat het om blijvend leren en doorgaande vorming.

Ruimte en tijd voor doordenking, doorleving en diepgaande reflectie zijn essentieel in

professioneel vakmanschap. Daar ligt een belangrijke bron voor verbetering. Tegelijk hoort
ook instrumentele scholing in nieuwe methodieken, evidence-based methodes, kennisnemen

van nieuwe wet- en regelgeving erbij. Vakkennis, ethisch kompas, reflectiviteit, leren en

ontwikkelen zijn - in een onderlinge samenhang - fundamenten onder de ontwikkeling van
professionals.
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In dit hoofdstuk verkennen we het onderzoeksvraagstuk in de boven- en onderstroom aan
de hand van theorieën uit de organisatie-, bedrijfs- en bestuurskunde.

Hoofdstuk vier start een met een globale verkenning van enkele klassieke organisatiebenaderingen die voor organiseren in de bovenstroom nog steeds relevant zijn. In de tweede

paragraaf staan recentere organisatietheorieën centraal die de aandacht verleggen naar
het organiseren van (professionele) verbindingen en netwerkachtige organisaties waarbij

de onderstroom de boventoon voert. In de derde en laatste paragraaf ga ik in op het
organiseren en verantwoorden van dienstverlenende professionals in het publieke domein.

4.1 Organisatietheorieën
Terugkijkend naar de opkomst en ontwikkeling van dominante organisatietheorieën krijgen we
een beeld hoe hier vanaf de industriële revolutie een geleidelijk evolutie heeft plaatsgevonden

(Hatch, 2006; McAuley et al., 2007; Ten Bosch, 2000; De Man & Stoppelenburg, 2016).

Grofweg verschuiven accenten van het stroomlijnen van productie naar het organiseren van
minder grijpbare dynamieken in de onderstroom, zonder dat daarbij de bovenstroom uit
beeld verdwijnt.

4.1.1 Routine en modellen
Bij de opkomst van de industriële revolutie zien we een toenemende aandacht voor het
stroomlijnen van werkprocessen. Doelstellingen als het realiseren van efficiency en betere
werkomstandigheden komen onder andere tot uitdrukking in het opsplitsten en afbakenen

van taken, zoals beschreven door Max Weber in ‘Bureaucracy’ en Frederic Taylor in ‘Scientific

management’ (Hatch, 2006; Morgan, 1992). In steeds meer afzonderlijke functies wordt het
denkwerk met toezichthoudende taken gescheiden van gestandaardiseerde uitvoerende
handelingen op de werkvloer.

Het gebureaucratiseerde uitvoerende lopendebandwerk verloopt efficiënt en gecontroleerd

als een geoliede machine (Morgan, 1992, pp. 17-36). Iedereen weet precies hoe het werk te
doen, terwijl de nadruk ligt op plannen en beheersen.
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Plannen en beheersen van lopende bandwerk …. omstreeks 1930:

Kader 4.1 Overgenomen van: Archief Spaarnestad (website)

De uitvoerende werktaken zijn beschreven en geformaliseerd om meer en goedkoper
te produceren, maar ook om te kunnen voldoen aan de snel toenemende vraag naar
goederen. Daarbij groeide het inzicht dat interne productieresultaten mede afhankelijk zijn
van externe

factoren, zoals tijdige aanvoer van externe goederen, beschikbaar kapitaal en menselijke

arbeid. Geleidelijk breidt de focus van interne organisatiedoelstellingen zich uit naar het
beheersen van invloeden in de externe omgeving. We gaan organisaties beschouwen als

systemen in een min of meer systematische wereld. Deze benadering wordt dan ook vaak
aangeduid als systeembenadering.

In systeembenaderingen bestuderen we eigenschappen van op elkaar inspelende
in- en externe krachten (Maarse & Mur - Veeman, 1990). Met de uitbreiding van de

organisatiescope van interne naar externe processen worden de organisaties steeds
omvangrijker. De productieprocessen in deze bedrijven zijn vaak opgedeeld in divisies die
deelproducten produceren. Relaties en onderlinge afhankelijkheden komen in beeld door
organisaties weer te geven in modellen.
Piramidemodel met regelstructuren
Organisatiestructuren zijn in deze benadering gebaseerd op standaardisatie van

werkprocessen en outputresultaten en rechtstreeks toezicht (Mintzberg, 1995; Mintzberg,
Ahlstrand & Lampel, 2007). Een populair model voor de inrichting van deze organisaties
is het organigram in de vorm van een piramide. Onderin de piramide leveren
productieafdelingen resultaten in werkprocessen die zijn uitgewerkt door het middenkader,
terwijl in de top de controle plaatsvindt en besluiten vallen.

Dit soort routine- en modellengerichte organisatiebenaderingen, met instrumenten die
72

ORGANISEREN

met name het werk in de bovenstroom organiseren, zijn vooral bruikbaar in de productie
van goederen en concrete diensten in niet al te complexe organisaties en omgevingen

(Noordegraaf, 2016). Tot op de dag van vandaag zien we vormen van klassieke
systeembenaderingen, zoals bureaucratische hiërarchische processen met een verdeling
van taken, afdelingen, relaties en stafafdelingen.

4.1.2 Verticale en horizontale lijnen
De ontwikkeling van nieuwe kennisgebieden en technologieën leidde tot specialisaties
en complexere producten en diensten (Drucker, 1993, 2004). Simpele modellen en
routines schoten te kort toen meer specialisten een specifieke bijdrage leverden aan
de productieprocessen. Organisatievraagstukken gingen meer over het verwerken van
informatie, waardoor de interpretatieve organisatietheorieën populair werden.
Organisatie als informatieverwerkende systemen:
Informatiesystemen, communicatiesystemen en besluitvormingssystemen in organisaties kunnen we
vergelijken met het functioneren van informatie verwerkende hersenen.
Kader 4.2 Bewerking uit: G. Morgan (1992, pp. 74-102)

De nadruk verschoof naar het organiseren van interactie tussen interne organisatielagen

en divisies. In onderling overleg bewerken specialistische experts schijnbaar eenduidige

werkvoorschriften in de door hen gewenste richting door eigen interpretaties om te

vormen tot een gedeelde werkelijkheid, waarbij verschillende expertgroepen een eigen
gezamenlijke taal en routines ontwikkelen.

Vanuit de expertgebieden en doelen ontstaan meervoudige perspectieven in organisaties,
die weer met elkaar verbonden moeten worden (Argyris & Schön, 1996; Schön, 2011;
Weick, 1995, 2001). In de onderstroom zien we een geheel van subsystemen ontstaan.

Divisies ontwikkelen zelf een organisatiecultuur met waarden, wetten, kennis, rituelen en
een eigen ideologie (Morgan, 1992, pp. 107-129; Quinn, 1998; Rotmans, 2012, 2014; Schein,

1985). Dit geeft een houvast ‘zo doen wij het hier ’ wat tegelijk het gevaar in zich heeft van
afzondering en uitsluiting van collega’s uit andere afdelingen en expertgroepen.
Incoherente verbindingen
In het dreigend uiteenvallen van organisaties in een complex verticaal en horizontaal
lijnenspel zien we dat uitvoerende specialisten onderling de werkzaamheden meer gaan

afstemmen in horizontale samenwerkingsverbanden terwijl tegelijk de aansturing van het

werk verankerd blijft in verticale structuren. Hoewel in de interpretatieve benaderingen
meer aandacht komt voor werkdimensies en werkrelaties in de onderstroom, blijven
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verticale aansturingsmechanismen gebaseerd op bovenstroomprincipes van hiërarchische

modellen, meetbaarheid en bedrijfsmatige efficiency domineren. De focus is gericht
op concrete productieresultaten waardoor de ruimte voor interactieve afstemming

voortdurend onder druk staat. Overleg vindt plaats in de bestuurskamer. De ingrijpende
aanpassingen in de werkprocessen die daar bedacht zijn worden vervolgens top down in
de organisatie uitgerold.

Veel zorg- en welzijnsorganisaties kunnen we karakteriseren als organisaties die zijn

ingericht volgens de klassieke lijnmodellen. Hoewel met inzet van projectopdrachten

gezocht wordt naar nieuwe werkvormen en allianties, is de afgelopen decennia - in

bewoording van Noordegraaf (2016) - een ‘new management’ taal gaan overheersen. De
werktijd van uitvoerende professionals werd opgedeeld in afgebakende handelingen met

gespecificeerde voorschriften om die inzet te verantwoorden. Zo werden contacten met
cliënten gezien als directe werktijd. Het uitwerken van gesprekken, afstemming en reflectie

- tussen professionals onderling en in persoonlijke zelfbespiegelingen - maken deel uit van

de indirecte werktijd. Effectiviteit, efficiëncy, meetbaarheid en cijfermatige verantwoording,
die verankerd zijn in verticale lijnen in de bovenstroom, overvleugelen het belang van
horizontale netwerkverbanden in de onderstroom.

4.1.3 Horizontale werkrelaties
Door de opkomst van de informatietechnologie en doorgaande toename van welvaart en

kennis, neemt ook de behoefte aan specialistische kennis verder toe. Voor professionals

is het niet goed mogelijk om de ontwikkelingen in een breed vakgebied te volgen of tot

in de finesses te kennen. We zien steeds meer nieuwe kennisdisciplines en experts die
veel kennis hebben op specifieke deelterreinen. Deze opdeling van kennis draagt bij aan
complexiteit, emergentie en druk op de organisatie van horizontale werkrelaties.
Organisatie als een autopiese:
Zoals water stroomt in een meanderende rivier ontvouwen veranderingen zich in ‘autopoiese of
zelfscheppende systemen’. Onder de oppervlakte van het kabbelende water komen steeds nieuwe
stromingen tot ontwikkeling. Er spelen krachten met andere wetmatigheden die we niet waarnemen vanuit
onze vertrouwde manier van kijken
Kader 4.3 Bewerking uit: G. Morgan (1992, pp. 219-263)

De organisatiepiramide kantelt als het ware, waarbij een nieuwe generatie organisatie-

theorieën tot ontwikkeling komt die meer gericht is op het organiseren van pluralistische
vraagstukken en horizontale samenwerkingsverbanden in de onderstroom. Door de
snellere omloop van specialistische kennisgebieden ontstaan spontaan nieuwe regels en

patronen die niet top down te organiseren zijn (Drucker, 1993; Homan, 2012; Morgan,
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1992, 1993). In de interactieve werkprocessen komt emergent gedrag tot ontwikkeling, dat
gebaseerd is op eigenschappen die we niet simpel kunnen reduceren tot causale modellen.

Deze ambigue en complexe processen kunnen we alleen bij benadering aanschouwen,
omdat dimensies in deze dynamiek voortdurend veranderen.

Organisaties kunnen op de toenemende complexiteit inspelen door de focus te verplaatsen

van de productie en geplande veranderingen naar onderzoekende en co-creërende

leerprocessen (Boonstra, 2000, pp. 14-34). Het stroomlijnen van kennisprocessen vanuit
verticale voorschriften verschuift dan naar horizontale ontwerpgerichte benaderingen
(Drucker, 2004; Homan, 2005; Morgan, 1992, 1993). In verbinding met ontwikkelingen in de

omgeving kunnen (meer gespecialiseerde) professionals die samenwerken in netwerkteams

maatwerk leveren. Deze matrixorganisatie creëert ruimte voor de steeds veranderende
vraagstukken van unieke mensen.
Verbindende ontwerpen
Bij het verlenen van complexe diensten zijn organisaties afhankelijk van de kennis en

bekwaamheden van specialistische experts. Verticale structuren die gebaseerd zijn op
functies, taken en bevoegdheden, veranderen in een operationele adhocratie. Het
verbinden van kennis is een fundament onder deze horizontale organisatieontwerpen
(Boonstra, 2000; Drucker, 2004; Homan, 2005; Mintzberg, 1995; Morgan, 1992, 1993). In

recente organisatieliteratuur ligt meer nadruk op businessmodellen en organisatievormen,
waarin specialistische experts zelf maatwerk organiseren in interactieve relaties met
collega’s en klanten.

Tot slot
In historisch perspectief verschuift de focus van produceren van pasklare producten naar het
organiseren van maatwerk in een complex interactief samenspel tussen dienstverlenende
professionals en expertgroepen.
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Organisatievormen in schema:

Kader 4.4 Eigen bewerking

In het eerste deel van dit hoofdstuk hebben we meer zicht gekregen hoe organisatieconcepten verschuiven van organisatiesystemen waarbij de bovenstroombenadering dominant
was, naar het organiseren van samenwerking waarvoor we ons gezichtsveld verplaatsen
naar de onderstroom. Tijd om naar de volgende paragraaf over te gaan: Organiseren van
netwerkverbindingen.

4.2 Organiseren van netwerkverbindingen
De afgelopen decennia is een diensteneconomie tot ontwikkeling gekomen met professionele dienstverleners die beschikken over specifieke expertise. Deze kenniswerkers werken
samen aan de steeds complexere vragen van klanten in de context van onze dynamische

samenleving. Klanten kampen soms met wicked problems die leiden tot ambigue vraagstukken waarvoor kenniswerkers maatwerk (proberen te) leveren. Dit samenspel waar veelal

meerdere professionals bij betrokken zijn vergt een vorm van organiseren die veel meer
aandacht vraagt voor de onderstroom.

4.2.1 Verbinden van kennis
Organisaties maken deel uit van een samenleving waarin veel mogelijk is, er meervoudige
oplossingen voorhanden zijn, en waarbij continu nieuwe inzichten de bestaande kennis
verrijken in een context van dynamische ontwikkelingen.

Het ontwarren van ambigue vragen en ontwikkelingen vraagt om een samenspel tussen de

hulpvrager en meerdere dienstverlenende kenniswerkers die voor en achter de schermen
samenwerken. Voor het verkrijgen van inzichten over dit werk volg ik het organisatiemodel
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van Gray en Vander Wal (2013).

Kenniswerkers zijn in de benadering van Gray en Vander Wal (ibid) sterk op klanten

betrokken. De diensten gaan meer de vorm krijgen van maatwerk. Het productieproces gaat

zich aanpassen aan individuele wensen van klanten. De organisatie richt zich op de klant
zoals zonnebloemen naar de zon.

Zonnebloemen bewegen mee met de warmte van de zon:

4
Kader 4.5 Foto overgenomen van Yoo.rs (website)

Volgens Gray en Vander Wal krijgt de klantgerichtheid vorm in het naar voren schuiven

van één kenniswerker die de relatie met de klant onderhoudt terwijl de overige experts
achter de schermen hun bijdrage leveren (2013). Hierdoor, aldus de auteurs, komt er

een veel sterkere persoonlijke relatie tot stand waardoor eerder ook de niet verwoorde
verwachtingen en drijfveren van de klant in beeld kunnen komen. Bovendien is het
betoog dat een actieve bijdrage van verschillende experts op de voorgrond meer

coördinatievraagstukken en verantwoordelijkheidsdiffusie oproept. Deze organisatievorm
zou ook minder ‘foutgevoelig’ zijn, omdat het achter de schermen eenvoudiger is de

koppelingen tussen specialistische experts te stroomlijnen. Voor en achter de schermen
vervullen kenniswerkers in een netwerkteam verschillende taken. Het is een samenspel
waarvoor kenniswerkers specifieke competenties (moeten) ontwikkelen.
Expertise van kenniswerkers
Recente managementmodellen organiseren de expertise van kenniswerkers in
dynamische netwerkteams. Dit betekent dat professionals naast de specialistische kennis
ontwikkeld in de bovenstroom voor de uitvoering van het werk vooral vaardigheden en

competenties ontwikkelen die betrekking hebben op de onderstroom. Kenniswerkers
stroomlijnen zelf de samenwerking, het is een samenspel in een continu veranderende
omgeving, die we herkennen als adaptieve systemen (Anderson & McDaniel, 2000
Klazinga et al., 2015).
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Adaptieve organisaties:
Kenmerkend voor adaptieve systemen is een constante cyclus als ‘co-evolutie’ waarin systemen zich steeds
aanpassen aan de contextuele omgeving èn de contextuele omgeving zich weer moet aanpassen aan de
veranderingen in het systeem. Daarbij zijn deze systemen complex omdat ze niet ‘op zichzelf’ staan maar
deel uitmaken van meerdere andere systemen.
Kader 4.6 Bewerking van: N. Klazinga et. al. (2015

Voor het inspelen op continue veranderingen in samenwerking met meerdere - steeds
wisselende - betrokkenen moeten professionals adaptieve vermogens ontwikkelen
zoals flexibiliteit om op veranderende situaties in te spelen, wendbaarheid voor continue
aanpassing aan nieuwe gezichtspunten, omgaan met tegenstrijdige belangen en belangen

weten te overbruggen of te verbinden (Klazinga et al., 2015). Ervaring kan bijdragen aan

een efficiëntere en effectievere inzet, ten opzichte van collega’s zonder ervaring (Pine II &

Gilmore, 2012). Deze ervaringskennis kan echter tegelijkertijd ook een belemmering vormen
en leiden tot automatismen. Niet alleen omdat mensen zich hechten aan patronen en

herhaling (Weick & Sutcliffe, 2011), maar bijvoorbeeld ook doordat professionals staan voor
het eigen specialisme en daarbij horend vakmanschap.

In plaats van weten hoe het moet en denken in oplossingen zouden toekomstbestendige

netwerkprofessionals meer gericht moeten zijn op wat ‘op dat moment, in die situatie, voor
deze mens’ nodig is (De Vijlder, 2015). Daarbij zouden netwerkprofessionals ook open moeten
staan voor tegenstrijdige inzichten (Gray & Vander Wal, 2013; Homan, 2005), omdat elkaar

tegensprekende antwoorden tegelijkertijd ook deel uitmaken van passende antwoorden op
de ambigue vragen van de klant.

Voor unieke ambigue vragen is specifieke kennis nodig. Door het organiseren van

netwerkteams is het mogelijk steeds nieuwe en andere kennisinbreng te verbinden. De
dynamiek in samenwerkende netwerkteams doet een beroep op adaptieve vermogens van
professionals en organisaties.

4.2.2 Organiseren van dynamische verbindingen
Kenniswerkers werken samen vanuit los-vaste verbindingen die deel uitmaken van samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties. De autonome (moeder)organisaties
maken onderlinge afspraken, waardoor er ruimte komt voor dynamische verbindingen, gebaseerd op duurzame relaties (Kaats & Opheij, 2007, p. 239). In deze interorganisationele
samenwerkingsverbanden maken professionals deel uit van netwerkteams.

Netwerkteams omschrijven we als eenheden waarin kenniswerkers het uitvoerende werk
realiseren in onderlinge samenwerking en vanuit eigen verantwoordelijkheden (Drucker,
2004; Noordergraaf, 2016; Oerlemans & Kenis, 2007). In de bovenstroom zien we aandacht

voor de samenstelling van de teams en het regelen van verantwoordelijkheden en de
samenwerking. In de onderstroom staat het ‘dynamisch samenwerken’ centraal. Daar
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proberen de kenniswerkers aan te sluiten op ambigue vraagstukken en krijgen ze te maken
met emergente processen (Homan, 2006, 2012). Daarbij maken professionals veelal deel uit
van diverse teams in een levendig web van horizontale netwerkrelaties. In deze netwerkteams

komt een verscheidenheid aan meervoudige perspectieven van klanten, organisaties,

beroepsgroepen samen waarbij deze perspectieven continue veranderen. Het zijn nauwelijks
te plannen (leer)processen, door Homan (2012, p. 118) verbeeld als organismen met levende
cellen die autonoom bewegen en tegelijkertijd met elkaar verbonden zijn.
Meervoudige organisatieverbindingen
Organiseren met meervoudige verbindingen is wel beschreven als een hologram. Het is
een driedimensionale verbeelding van organisaties, die we terugvinden in verschillende
organisatiebeschrijvingen (De Bruijn, Van der Voort, Van der Warmelink, Van Wendel de
Joode, 2014; Gray & Vander Wal, 2013; Laloux, 2015; Robertson, 2007;). Een hologram blijft

echter een abstract begrip. Morgan (1993) geeft een alternatief beeld van een levende
graslelie, die wellicht meer tot de verbeelding spreekt.
Organisatie als hologram:
De graslelie (Chlorophytum) is een wat sprietelige plant met meerdere spruiten. De spruiten zijn (in)direct
verbonden aan de moederplant die zorgdraagt voor de voeding, terwijl onder invloed van het licht uit de
omgeving nieuwe spruiten tot ontwikkeling komen.

De voeding van de moederplant en het licht uit de omgeving zijn beide bepalend voor de levensvatbaarheid,
de groei en de vorm van de plant.
Kader 4.7 Bewerking uit: G. Morgan (1993, pp. 89-114)

Het graslelie-beeld laat zien dat het bestaansrecht van netwerkorganisaties verbonden

is aan twee afhankelijkheden. Als eerste hebben kenniswerkers een relatie met de
moederorganisatie die bijdraagt met het leveren van de juiste grondstoffen, waaronder

kennis en samenwerkingsafspraken, zodat netwerkteams tot stand komen. Als tweede
staan kenniswerkers in verbinding met collega’s die aanvullend op elkaar werken in het

netwerkteam. Kenniswerkers zijn voor hun ontwikkeling en inzet - zoals de graslelie afhankelijk
is van voeding, licht en ruimte - zowel afhankelijk van de moederorganisatie, als van het
projectteam. Daarbij zijn voor nieuwe vragen van klanten soms andere specialismen nodig,
waardoor het team en het relatienetwerk van het team steeds van samenstelling verandert.
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In de dynamische netwerkteams is de inzet van kenniswerkers minder vastgelegd in functies
of exacte taakomschrijvingen. De bijdrage aan kennis komt beter tot zijn recht als rollen

waaraan specifieke deskundigheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo zijn
omschreven dat er voldoende ruimte is voor een flexibele inbreng (Drucker, 2004; Gray &

Vander Wal, 2013; Laloux, 2015; Robertson, 2007). Door het vervullen van meerdere rollen,

het volgen van scholing en te investeren in zichzelf, creëren kenniswerkers voor zichzelf
nieuwe mogelijkheden. Volgens Gray & Vander Wal (2013) is het net als in de natuurwet van
Darwin dat in deze organisatievormen niet alleen de slimste of de sterkste overleeft, maar

vooral degenen die het beste reageren op elkaar en op veranderingen in de omgeving. Dit
gaat ook op bij het verkrijgen van opdrachten in concurrentie met andere aanbieders, en in

de samenwerking binnen steeds veranderende teams. Samen met ‘concullega’s’ realiseren

kenniswerkers doelstellingen in de verschillende netwerkteams waarvan ze tijdelijk deel
uitmaken.

Balanceren tussen paradoxale verwachtingen
Kenniswerkers zijn vaak verbonden aan meerdere netwerkteams en tegelijkertijd ook met
verschillende klanten, de moederorganisatie en bijvoorbeeld de eigen beroepsgroep.

Deze belanghebbenden doen allen een appèl op de kenniswerker om zich aan specifieke
verwachtingen te binden.

In hybride organisatiestructuren komen “wezensvreemde” cultuur- en structuurelementen
samen, die ook onderling kunnen wringen (Noordergraaf, 2016, pp. 205-206). In de onderstroom kampen professionals soms met (ogenschijnlijk) tegenstrijdige belangen en gespleten
waarden, die tot uitdrukking komen in meerdere paradoxen (Boonstra, 2007; De Bruijn et al.,
2014; Drucker, 2004; Robertson, 2007).

Voorbeelden van paradoxen die kenniswerkers verbinden:
Samenwerken versus Concurreren
Autonome inzet versus Verbindend coöpereren
Onafhankelijke kennisontwikkeling versus Afhankelijk van organisaties
Centraal versus Decentraal
Kader 4.8 Eigen bewerking aan de hand van meerdere bronnen

Het vinden van een balans tussen meervoudige identificaties en loyaliteiten vergt een zekere
lenigheid. Voor het behouden van flexibiliteit en openheid is het belangrijk om niet te veel
te hechten aan één van de belanghebbenden (Klazinga et al., 2015), noch te rigide vast te

houden aan patronen, rituelen en tradities. Hoewel een te grote lenigheid om tussen al

die verwachtingen te kunnen bewegen mensen ook kan opbreken (Veenswijk & Hakvoort,
2002). Kenniswerkers kampen soms met disidentificatie gevoelens door het zappen
tussen verschillende belanghebbende partijen en relaties in het netwerk. Hier helpt een
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organisatiestructuur in de bovenstroom die kenniswerkers houvast geeft maar tegelijk ruimte

om te kunnen bewegen tussen deze meervoudige en strijdige belangen in de onderstroom.

4.2.3 Creëren van netwerkrelaties
Het creëren van samenwerking in dynamische interdisciplinaire teams is in het sociaal domein
een uiterst actueel vraagstuk. Hoewel het belang van interprofessionele samenwerking in
wisselende verbanden steeds meer is toegenomen, ontbreekt het ons nog aan voldoende

gerijpte en getoetste kennis over hoe samenwerking in multidisciplinaire wijkteams beter te

organiseren (Klazinga et al., 2015; Vliet, Grotendorst & Roobol, 2016). Het werk zal al doende
en zoekende vorm moeten krijgen.

In het sociaal domein zijn hindernissen in de netwerksamenwerking mede een gevolg van

regels afkomstig van beroepsnormen, de organisatie waar ze werken, het werkdomein
waaraan de organisatie verbonden is met eigen verticale regelsystemen en bijvoorbeeld

wetgeving van de overheid. De verscheidenheid aan regelgeving, besluitvormings(on)macht
en onduidelijkheden over verantwoordelijkheden komen in de praktijk samen, waardoor het
volgens Klazinga et al. niet goed lukt om samenwerkingsconfiguraties of interorganisationele

samenwerkingsverbanden te bestendigen (2015, pp. 3-21). Toch zou een omslag plaats
(moeten) vinden naar het organiseren van horizontale verbindingen tussen zorg en
welzijnsorganisaties, los van vertrouwde verticale structuren vastgelegd in de bovenstroom.

Ondersteunen en ontwikkelen van zoekende en zichzelf vormgevende samenwerking in
de onderstroom, vraagt om andere organisatiemodellen en aansturing dan het inrichten
van eigenstandige dienstverlening. Op basis van mijn literatuurverkenning belicht ik zeven

issues die van belang zijn voor het creëren van netwerkverbindingen en helpen bij het
beantwoorden van mijn onderzoeksvragen
I. Regels en discretionaire ruimte
Eén van de bekendste spanningen in het werk van uitvoerende professionals is de

spanning tussen het werken volgens de regels en discretionaire ruimte of eigenstandig

handelen. Duidelijk omschreven richtlijnen uitgewerkt in de bovenstroom zouden echter
juist de anticiperende vermogens en het onderling vertrouwen tussen professionals in de
onderstroom moeten versterken (Weick & Sutcliffe, 2011). Regels werken echter vaak als

blokkade bij het bedenken van creatieve oplossingen. Onduidelijkheid over welke regel de

voorrang heeft kan uitmonden in een territoriale strijd over welke regel voorrang heeft of
discussies over wie het beste volgens de regels werkt. In samenwerkingsverbanden komen
deze onderlinge schermutselingen voortdurend naar boven (Laloux, 2015; Robertson, 2007).

Minieme meningsverschillen over regels geven aanleiding tot onderlinge conflicten die
de samenwerking ondermijnen. Een te grote bewegingsvrijheid door ontbrekende regels
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en richtlijnen leidt omgekeerd tot onzekerheid zo niet chaos en anarchie, waarin mensen

steeds opnieuw het wiel uitvinden of langs elkaar heen werken (De Bruijn et al., 2014; Gray

& Vander Wal, 2013). Om beroeps- en organisatiegebonden regels en de spelregels in een
samenwerkend team te verenigen is, naast een open houding, flexibiliteit en wendbaarheid,
voldoende ruimte voor dialoog nodig.

Het stroomlijnen van onderlinge interacties tussen professionals kan op verschillende

manieren. Robertson (2007) heeft dit bijvoorbeeld uitgewerkt in een overlegstructuur met
regels en opeenvolgende vaste agendapunten. Voor vraagstukken en taken zijn eigenaren
benoemd met specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het scheppen van

randvoorwaarden, het creëren van duidelijkheid tijdens het overleg en het motiveren van
netwerkrelaties om besluiten uit te voeren.

Gray & Vander Wal (2013) pleiten voor het werken met servicecontracten met kort omschreven
processtappen. Deze gebruiksregels zijn flexibel inzetbaar, zodat het proces kan worden

afgestemd op specifieke situaties van verschillende klanten. Professionals kunnen tijdens het
werk zelf de volgorde van de gebruiksregels bepalen.

‘Lean werken’ is een derde voorbeeld, waarin professionals ruimte krijgen om de inzet tijdens
het werk bij te stellen en tegelijkertijd ook zelf bij te dragen aan het realiseren van continue

verbeteringen in de organisatie ervan. Veldhoen en Van Slooten (2014) verduidelijken dat
in deze benadering de nadruk ligt op voortdurend afstemmen, kritisch reflecteren en waar
nodig tijdens het werk de regels proactief bijstellen.

Ook vanuit de bovenstroom kunnen onderstroomprocessen vergemakkelijkt worden, bi-

jvoorbeeld door te werken met beoogde outcome omschrijvingen die passen bij het werk in
de onderstroom.

II. Bridging en bonding
Sterke onderlinge banden tussen professionals beperken de samenwerkingsruimte, omdat

mensen geneigd zijn elkaar te bevestigen (Gray & Vander Wal, 2013; Putman, 2000). Teams
met sterke wij-zij gevoelens en een cultuur die anderen buitensluiten, staan vaak minder

open voor veranderingen. In plaats van openheid voor nieuwe ontwikkelingen kan een team
verzanden in een reflex om de werkelijkheid te vervormen.

Groepsverbanden leiden al snel tot verkokering, waarbij het team als het ware gevangen

blijft in zijn eigen beelden. Afhankelijk van doelen, complexiteit en werkprocessen kan
bonding echter wel effectief zijn. Bonding door teamvorming is noodzakelijk om te sterke

eigen perspectieven in te ruilen voor een meer gezamenlijk gedragen perspectief. Alleen,

tegenover bonding is tegelijk bridging nodig om zich flexibel in steeds andere configuraties
- met elkaar, de cliënt, de opdrachtgever en achterliggende organisaties - te verbinden. Het

omgekeerde is ook waar: mensen in steedse wisselende en lossere netwerkverbanden zijn al
gauw geneigd om bonding te vermijden.
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In de onderstroom is een balans tussen bonding en bridging nodig, zeker bij interdisciplinaire
netwerkteams.

III. Daadkracht en acceptatie
Overleg over een beoogde outcome kan verzanden in circulaire discussies. Een daadkrachtig

voorzitter zal dan ogenschijnlijk sneller overeenstemming bereiken dan een meer
procesgerichte leider. Geforceerde uitkomsten kunnen in de praktijk echter averechts

uitpakken. Bij krachtdadig leiderschap moeten we ook kijken naar (on)bedoelde effecten op
de langere termijn (De Bruijn et al. 2014; Schruijer & Vansina, 2007). We zien dan mensen

‘ja knikken’ terwijl ze nee bedoelen. Professionals met de intentie om de nieuwe aanpak te

volgen, blijken in de uitvoering alsnog (onbewust) op de vertrouwde manier van werken
terug te vallen (Weggelaar, 2015). Het doordrukken van een besluit kan voor de korte
termijn wel een oplossing lijken, maar tegelijkertijd is een fundament gelegd voor onderling

wantrouwen, dat op de langere termijn negatief kan uitpakken. De daadkracht zal vooral
moeten zitten in een volhardend aansturen op het vinden van gezamenlijke antwoorden.
IV. Verborgen waarden
Onderlinge samenwerking is mogelijk als mensen elkaars bedoelingen verstaan. Elkaar

aanvoelen is niet eenvoudig omdat in de interdisciplinaire teams een verscheidenheid aan

specialistische beroepsgroepen samenkomen met eigen denkbeelden, veelal uitgesproken
in een doorontwikkeld vakjargon. Daarbij speelt ook onze menselijke neiging om, juist in
ambigue situaties, de complexiteit te reduceren en meer vast te houden aan al verinnerlijkte

denkbeelden (Homan, 2012; Van Dinten & Schouten, 2014). Zo staat de samenwerking
onder druk van afremmende mechanismen zoals defensieve routines (Argyris, 1990) en

een gedrevenheid om waardevolle eigen beroepsconcepten en posities vast te houden
(Van den Berg, 2009; Bourdieu, 2010; Van Staveren, 2007; Verweij, 2011 & Witman, 2007).

Verschillen in belangen, benaderingen, betekenissen van uitdrukkingen en mechanismen
die andere denkbeelden uitsluiten, belemmeren al snel de onderlinge interacties.

Het overbruggen van verschillen tussen teamleden en het verbinden van inzichten is
onder andere mogelijk door:
•

de inzet van interactieve werkvormen die bijdragen aan teambuilding, zoals de

Kleurentheorie van De Caluwé en Vermaak (2014) en de Teamrollen van Belbin (1998),

waarmee teamleden zichzelf en elkaar leren kennen en elkaars persoonlijke inbreng
•

beter leren begrijpen.

het organiseren van co-creatieprocessen waarin teamleden (on)uitgesproken

betekenisvolle overtuigingen delen (Van Dongen et al., 1996; Weick, 1995). Kunneman (2012) en Wierdsma (2005) spreken over ‘de plekken der moeite’ als momenten

waarin we min of meer bewust onze denkbeelden en onvermogens onder ogen zien.
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We organiseren dan bewust ruimte voor denkbeelden die botsen. Hoewel conflicten
tussen professionals - bijvoorbeeld bij het behandelen van terminale patiënten, kin-

dermishandeling en andere gevoelige dossiers - ongepast overkomen, zou onder-

linge wrijving juist een positief signaal zijn. Door de onderlinge strijd vervloeien als het
ware denkbeelden, waardoor de teamleden tot nieuwe concepten komen (Klazinga
et al., 2015; Van Staveren, 2007; Wierdsma, 2005). Uit de hand lopende onderlinge

fricties zijn vaak te voorkomen als professionals meer de tijd nemen (of krijgen) om

diepere denkbeelden en zienswijzen naar elkaar te expliciteren en met elkaar te bediscussiëren.

•

het creëren van verhalen (Leget 2013). Met deze werkvorm komen professionals tot

onderliggende diepere overtuigingen, die gebaseerd zijn op bewuste en onbewuste

kennis en persoonlijke, professionele morele waarden. Teamleden volgen een

vooropgesteld proces dat start met een uitwisseling van ‘feitelijke’ beelden van de
situatie. Hierop delen ze de eigen belevingen, om van daaruit stil te staan bij spirituele

of existentiële vragen. Door het proces komt een netwerkteam tot gedeelde denk- en
gevoelsbeelden over correct en goed professioneel handelen, waarbij professionals

afzonderlijk ook de eigen concepten kan bijstellen. Het zijn onderling verbindende
verhalen die zouden b(ek)lijven.

In complexe netwerkorganisaties verschuift de nadruk naar het creëren van samenwerking
door interactieve werkvormen, zodat professionals in een netwerkteam elkaar als persoon

leren kennen, begrip krijgen voor eigen waarden en komen tot gedeelde denkbeelden
over hoe goed te handelen.

V. Leiders op de achtergrond
Leidinggevenden gaan in netwerkorganisaties een andere rol vervullen. In (steeds veran-

derende) netwerkculturen zijn kenniswerkers immers zelf (mede) verantwoordelijk voor de
organisatie van het inhoudelijke werk en de onderlinge afstemming.
De rol van leiders kantelt:
Verticale structuren

Horizontale verbindingen

1. Definiëren van taken
2. Besluitvorming
3. Controleren
4. Simplificeren
5. Socialiseren
6. Strikte relaties
7. Weten

Opbouwen relaties
Complexiteit inzichtelijk maken
Denken over de toekomst
Divergeren
Flexibele verbanden
Improviserend leren
Zingeving

Kader 4.9 Eigen bewerking van K.E. Weick en K. Suthcliff (2011)

De inzet kantelt naar een voortrekkersrol in het creëren van een flexibele organisatiecultuur.
Weick en Suthcliff (2011) wijzen op het noodzakelijk bevorderen van een intrinsieke beleving,
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door per situatie te beoordelen welke leiderschapstaken op dat moment van belang zijn.

Leiders maken deel uit van de ontwikkelprocessen in netwerkteams door op de dynamiek
in te spelen en de verantwoordelijkheid te delen (Weick & Suthcliff, ibid). In plaats van

zelf het wiel uit te vinden en daarna pas anderen erbij te betrekken, verschuift de rol

naar een zichtbare deelname aan netwerkteams vanuit een welgemeende betrokkenheid
bij wat mensen drijft (Boonstra, et al., 2007; Normann, 2007; Robertson, 2007). Leiders

doen een bijdrage door het stellen van vragen en te luisteren zodat teamleden de
eigen gezichtspunten verwoorden, door het aandragen van rituelen en symbolen om

(interactieve) processen te stroomlijnen, door in te spelen op conflicten in de rol van
bemiddelaar of door juist de verschillen op zo’n manier te benadrukken dat teamleden
zich bewust worden van verborgen waarden (Gray & Vander Wal, 2013; Laloux, 2015;
Weick & Suthcliff, 2011). Het gaat om een ondersteunende inbreng die is gericht op het
opbouwen van vertrouwen (Normann, 2007; Schruijer & Vansina, 2007).

Aandacht voor het ontwikkelen van een culturele identiteit maakt eveneens deel uit

van de leiderschapstaken, zoals dat tot uitdrukking komt in concepten als ‘waardevol’
organiseren, organiseren van verschil en (hyper)diversiteit (Gray & Vander Wal, 2013;

Laloux, 2015; Noordegraaf, 2016). Bij het uitdragen van de emergente kernwaarden is het

belangrijk om aan te sluiten bij de verscheidenheid aan perspectieven van de verschillende

netwerkrelaties. Dit betekent werken vanuit een sensitieve houding met een ‘open mind’
voor wat binnen en buiten het bedrijf gebeurt. En het vertellen van zingevende en
overtuigende verhalen (Veenswijk & Hakvoort, 2002; De Loo, 2015), waardoor de diverse
kenniswerkers zich erkend voelen.

Leidinggevenden weten mensen te boeien en te binden vanuit een wat ingehouden
anticiperende inzet.

VI. Professionele vermogens
Kenniswerkers die niet (meer) beschikken over de juiste adequate kennis, informatie,
attitude en/of vaardigheden om de veranderingen op te pakken, zijn als zand in een

machine. Daardoor ontstaan relationele conflicten. Het werken in een dynamische

werkomgeving, waar zich steeds vernieuwingen voordoen, betekent een voortdurend
afstemmen van professionele vermogens op wat zich voordoet (Gray & Vander Wal,
2013). Er is continue aandacht nodig voor het ontwikkelen van specialistische expertise

en samenwerkingscompetenties, waaronder: het zich eigen maken van steeds nieuwe

kennis, het stroomlijnen van kennis uit verschillende denkrichtingen en het ontwikkelen
van adaptieve vermogens (Homan, 2005; Noordegraaf, 2016; De Vijlder, 2015; Weggeman,

2001). Introductiedagen, het aanstellen van een senior teamcoach, het benoemen van

project- of proceseigenaren en/of het organiseren van kenniskringen zijn organisatievormen
in de bovenstroom die de samenwerking in de onderstroom ondersteunen.

85

4

HOOFDSTUK 4

VII. Klanten op de voorgrond
In netwerkorganisaties leveren professionals maatwerk aan klanten die bepalend zijn voor het

succes van het dienstverleningsproces en daarmee ook van de organisatie. Klanten zijn als het
ware de ambassadeurs. Waardering van klanten, openheid en vertrouwen in de dienstverlening

zorgt voor de aanwas van nieuwe vragen (Gray & Vander Wal, 2013; Reichheld, 2014). De

loyaliteit neemt toe als mensen positieve aandacht krijgen en onverwachte inzichten opdoen

die de verwachtingen overtreffen. Klanten waarderen professionals die hen met een zekere
alertheid tegemoetkomen, een aansprekende taal gebruiken de juiste gesprekstoon hebben
en vanuit erkenning van persoonlijke morele waarden werken (Gray & Vander Wal, 2013;

Normann, 2007). Volgens Gray en Vander Wal (ibid) is het veel effectiever om de processen
in de interactieve dynamiek bij te stellen door te luisteren naar de (onuitgesproken) feedback
van klanten in de onderstroom, dan het meten van klanttevredenheid in de bovenstroom.

Tot slot
Dienstverlenende professionals spelen in op uiteenlopende ambigue vraagstukken waarbij
uiteenlopende kennisgebieden samenkomen. In de onderstroom speelt een pluriformiteit

aan persoonlijke werkstijlen en tegenstrijdige normen en waarden die kenniswerkers (kunnen)
overbruggen door zich met behulp van creërende werkvormen te verdiepen in onderlinge

verschillen. Professionals ontwikkelen adaptieve vermogens om samen te werken in deze
emergente netwerkorganisaties.

In het sociaal domein ondervinden professionals hindernissen in de hulpverlening aan

kwetsbare mensen met complexe problematiek. De verscheidenheid aan regels en
voorschriften en de tegenstrijdige verwachtingen van de beroepsgroep, klanten, organisatie,
financier, overheid en samenleving, als ook de verscheidenheid aan betrokkenen maken het

werk uiterst complex. Informele zorgverleners - mantelzorgers, vrijwilligers en netwerkrelaties
- professionele zorgverleners, inspectie en overheid kijken naar het werk vanuit verschillende

perspectieven. In deze netwerkpraktijken is behoefte aan informatie vanuit de onderstroom
en bovenstroom om de inzet van professionals en organisaties te kunnen verantwoorden.

4.3 Verantwoorden in het publiek domein
Het leveren van informatie over het werk van dienstverlenende professionals is mogelijk door
complexe prestaties te reduceren tot hun essentie (Bovens, Schillemans & Brandsma, 2009;

Gulikes, 2016; WRR, 2004). In verantwoordingstheorieën en kwaliteitsbeleid zien we steeds drie

kernaspecten: 1) het verzamelen van informatie, 2) het betekenis geven aan en beoordelen
van informatie; 3) het uitwerken van consequenties en invoeren van verbeteringen. Over het
algemeen ligt de nadruk op gegevens in de bovenstroom.
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In de hier volgende derde paragraaf stel ik me de vraag hoe het werk van sociale

professionals op waarde geschat kan worden. Dat betekent dat ik zowel verantwoording
zoek in de taal van de bovenstroom als in die van de onderstroom. Ik sluit aan op de schets

over organisatietheorieën in de eerste paragraaf door in te gaan op het verantwoorden
van uitvoerende taken. Daarna belicht ik interactieve werkprocessen en sluit af met
verantwoordingsvormen in een arena van belangen.

4.3.1 Uitgevoerde werktaken overleggen
Verantwoordingsvormen die een accent leggen op uitvoerende taken zijn een gevolg van

typische bovenstroom doelstellingen als het organiseren van een effectieve en efficiënte

productie. Deze besturingsbenadering grijpt terug op de klassieke bedrijfskundige theorieën,
in het publieke domein ook bekend als New Public Management (De Waal, 2014; Noordegraaf
et al. 2011; Noordegraaf, 2016; Rijnkels et al., 2010). Overheden en maatschappelijke
organisaties ontwikkelen zakelijke- en commerciële activiteiten en leggen meer de nadruk
op transparante productieresultaten.
Cyclische processen
De verantwoording van uitvoerende taken is herkenbaar in de zogenaamde ‘plan, do,

check, act-cyclus’, maar ook in de vormgeving van productieprocessen in een organogram

zoals het eerder omschreven piramidemodel. Verantwoordingsoriëntaties zijn hier grofweg
opgedeeld in drie lagen. Onderaan de piramide registreren dienstverlenende professionals
het uitgevoerde werk. Midden in de piramide is het middenmanagement belast met de
voortgangsbewaking: enerzijds door het bijsturen van processen en implementeren van

regelgeving, anderzijds door het uitwerken van voortgangsmetingen in rapportages ten

behoeve van het hoger management en de directie. Boven in de piramide bedient de directie
als het ware de thermostaat van de organisatie (Van Adel & Lansbergen, 2014). Hier vindt

een finale controle plaats van de aangeleverde gegevens, waarop besluiten volgen over de

te nemen maatregelen om de interne organisatie bij te sturen in relatie tot verwachtingen en
verplichtingen met de externe omgeving.

In het publieke domein zijn meerdere methoden en instrumenten ontwikkeld om te voldoen
aan voorwaarden van opdrachtgevers uit de externe omgeving. In het piramidemodel zijn

bestuurders in de verschillende werkdomeinen afhankelijk van een landelijke, provinciale en

gemeentelijke overheid met afzonderlijke bekostigingssystemen voor de verantwoording van
het uitvoerende werk van professionals (Prince, Bruins & Van der Zeijden, 2005). Professionals zijn

gebonden aan domein gerelateerde verantwoordingsinstrumenten, zoals Diagnose-Behandel

Combinaties [DBC’s] in de geestelijke gezondheidszorg, ‘Uurtje factuurtje’ dat we kennen
vanuit de Thuiszorg, en het Productenboek dat ontwikkeld is voor en door welzijnsorganisaties.
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Met de invoering van deze beleidsgestuurde contractfinanciering kregen gemeenten ruimte
om bepaalde thema’s te benadrukken in de contracten met zorg en welzijnsorganisaties,
terwijl het voor organisaties mogelijk werd de resultaten onderling te vergelijken in

landelijke ‘benchmarks’. Om tegemoet te komen aan deze verantwoordingsvereisten sporen

organisaties professionals aan deze gegevens te registreren in het persoonlijk dossier van
cliënten, conform de vastgestelde uitvoeringsovereenkomsten.
Beleidsgestuurde contractfinanciering:
Het Productenboek was een leidend instrument bij het opstellen van uitvoeringsovereenkomsten tussen
gemeente en het algemeen maatschappelijk werk en bredere welzijnswerk. In een ‘Productenboek’ zijn
deze producten (zoals informatie, crisisinterventie, kortdurende hulp, begeleidingstrajecten, groepswerk,
casemanagement) afzonderlijk uitgewerkt met een doelstelling, de doelgroep, werkmethoden, prestaties,
het aantal hulpverleningsgesprekken of contacturen en kwaliteitsvoorwaarden. Hierop registeren sociaal
werkers de uitgevoerde activiteiten, om de financiële middelen te verantwoorden in een productieverslag.
Kader 4.10 Bewerking op basis van: De Kern (2011) & H. Gulikers (2016, pp. 63-64)

Welzijnsorganisaties leveren volgens het productenboek resultaatgegevens op basis van
indicatoren. Deze veelal (schijnbaar) eenduidige gegevens hebben betrekking op het aantal

geleverde diensten, de prijs en het veronderstelde resultaat en beoogde maatschappelijk

effect. Maatschappelijke effecten zijn niet makkelijk vast te stellenw en zelden toe te schrijven

aan één interventie, maar gebaseerd op meerdere actoren en factoren (Gulikers, 2016). De
informatie betrekken organisaties vooral uit de cliëntdossiers.

Organisaties werken veelal met registratiesystemen om te voldoen aan vereisten van
financier(s). Deze systemen geven tegelijkertijd ook inzicht in items van toezichthoudende

instanties. Naast indicatoren die betrekking hebben op productieafspraken zijn er andere
kritische prestatie indicatoren (KPI), zoals de basis set kwaliteitsindicatoren van de Inspectie

Gezondheidszorg en Jeugd (zorggegevens.nl, 2018). Daarnaast moeten organisaties

en professionals voldoen aan normen voor het verbeteren van de kwaliteit van zowel

de inhoudelijke dienstverlening als de organisatieprocessen, bijvoorbeeld uitgewerkt in
geharmoniseerde normen in de zorgsector (HKZ, 2017). Er zijn verschillende rapportages,
visitaties en auditbezoeken nodig om het werk te verantwoorden, zoals productierendement,

aantoonbaar verbeteren van efficiënte, effectieve werkprocessen en het werken aan en
borgen van kwaliteit.

Het leveren van bewijzen van goede dienstverlening met behulp van meetbare en tastbare

gegevens is om meerdere redenen een gecompliceerd onderwerp (De Bruijn, 2006; Gulikers,
2016; Noordegraaf et al., 2011; WRR, 2004; Zuurbier & Hartman, 2010). Ook buiten het publiek
domein zien we organisaties met dit organisatiethema worstelen.
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Senten stelt de vraag van de week over het meten van prestaties in de ICT:
“… door de variëteit van onze dienstverlening zijn de prestaties per medewerker lastig te meten. We
registreren nu per medewerker op incidenten en projecten. Kun je nog anders meten hoe effectief en
winstgevend een persoon is en wat die bijdraagt aan het collectief?”
Kader 4.11 Senten (2016) in het Financieel Dagblad

Individuele bijdragen van professionals zijn veelal goed te herleiden tot één actor of één
interventie in de meer enkelvoudige dienstverleningsprocessen (Bovens et al., 2007; De

Bruijn, 2006; De Bruijn et al, 2014; WRR, 2004). In complexe contexten, waarop ook dit

onderzoek is gericht, zien we de paradox dat naarmate de vraagstukken minder grijpbaar
zijn er juist een toenemende behoefte is aan transparantie.

In het publiek domein is een uitgebreid instrumentarium aan verantwoordingsvormen

geïmplementeerd, dat bovendien in verschillende werkdomeinen in zorg en welzijn anders

is uitgewerkt. Deze afzonderlijke vereisten hebben echter ook (on)bedoelde effecten tot
gevolg die reiken tot aan de operationele werkinzet van uitvoerende professionals.
(On)bedoelde effecten
Door het maken van kritische afwegingen krijgen we meer zicht op onbedoelde effecten van
de cyclische verantwoordingsprocessen in het publiek domein, waarbij we zowel positieve als

negatieve aspecten tegenkomen. Positieve aspecten van cyclische verantwoordingsprocessen
komen naar voren als we kijken naar inzichtelijke opbrengsten, waaronder de (schijnbare)

verantwoordingsduidelijkheid, de noodzaak van het ontwikkelen van een gemeenschappelijke
taal en de mogelijkheid om met verschillende partijen te onderhandelen. De vraag naar

transparante gegevens draagt bij aan een zekere orde. Tegelijk beperken cyclische
verantwoordingsprocessen de kracht van professionele dienstverlening en de betekenis van

het werk (Noordegraaf & Steijn, 2013; Putters, 2009; Van Thiel, 2009). Professionals ervaren de

stringente kaders als een keurslijf dat hen in het dagelijkse uitvoerende werk beperkt (Graste
& Bauduin, 2000; Jacobs et. al. 2008); Van Heijst, 2011). Bij deze negatieve kanttekeningen
sta ik wat uitgebreider stil, waarbij ik me vooral richt op de opkomst van het idee ‘meten is
weten’ en de effecten van toenemende registratiedruk.
‘Meten is weten’

In de publieke sector hebben we de afgelopen decennia de ontwikkeling van een cultuur

van ‘meten is weten’ gezien. De toepassing van de ‘weten is meten’ benadering leidde in de
publieke dienstverlening meestal tot een instrumentarium dat is afgestemd op enkelvoudige,

schijnbaar eenduidige dienstverleningsprocessen (De Waal & Bulthuis, 1996; Hortulanus,
2011). Bovens (2009) en Noordegraaf en Steyn (2013) constateren bijvoorbeeld dat onze

bedrijfsmatig georiënteerde verantwoordingscultuur de nadruk legt op een statistische
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onderbouwing van de aanpak en het meten van effecten van het uitvoerende werk.

Om te voldoen aan de prestatieafspraken zien professionals zich genoodzaakt om
complexe vraagstukken te herformuleren zodat deze passen binnen de bureaucratische

regelgeving, het registratieformat en het (persoonsgebonden) elektronische cliëntdossier
(Bovens et al., 2009; WRR, 2004). Bovendien beoordelen managers de geregistreerde
resultaten als zelfstandige gegevens (De Bruijn, 2006, 2008; Noordegraaf et al., 2011;

Van der Meulen, 2009) terwijl het juist belangrijk is om gegevens in de juiste context te
analyseren.

Gezien de trend naar contractafspraken, zoals het productenboek en de DBC’s, zijn de

analyses vooral gericht op het nakomen en controleren van registratiegegevens voor

het aanleveren van de productgerelateerde cijfers. Het blijft een publiek geheim of

organisaties daadwerkelijk zo goed presteren als de aangeleverde gegevens uitdrukken.
Cijfers zeggen niet alles en kunnen zelfs verhullend werken (De Waal & Bulthuis, 1996).

Prestatiecontracten stimuleren ook strategisch gedrag, zowel van managers als van

professionals. ‘Meten is weten’ heeft geleid tot een toename van niet materiedeskundige
managers die meer uitgaan van enkelvoudige metingen en gemodificeerde kerncijfers.

Voor het voorbestaan van de organisatie en de dienstverlening van professionals

aan kwetsbare burgers, is het in deze benadering essentieel om de overeengekomen

gekwantificeerde (product- of dienstgerelateerde) uitkomsten aan te leveren. Dit
heeft geleid tot een ‘registratiecultuur ’ die nog een extra impuls kreeg door een

‘incidentencultuur ’ en de politieke wens risico’s uit te sluiten (Schillemans, Bovens &
Le Cointre, 2011). Volgens Noordegraaf (2011, p. 22) is de overheid door het opstellen

van steeds nieuwe regels in een zogenaamde interventiefuik beland. De pretenties
van beheersing, prognostiek en ‘weetbaarheid’ nemen toe (Noordegraaf et al., 2011,

Noordegraaf & Steijn, 2013; De Waal & Bulthuis, 2014), terwijl het werk steeds moeilijker
stuurbaar en minder scherp te definiëren is.

Ook incidenten, breed uitgemeten in politiek en media, zijn omgeven met bedoelde en
onbedoelde effecten. Incidenten zijn niet volledig te vermijden, fouten dragen zelfs bij
aan een vorm van leren (zie paragraaf 3.3.). Vaak zijn fouten echter een voedingsbodem

voor een te risicomijdend en risicobeheersend gedrag. De angst om aan de schandpaal
genageld te worden is groot, zowel bij uitvoerende werkers als bij organisaties en
bestuurlijk verantwoordelijken.

Professionals en bestuurders willen zich zoveel mogelijk beschermen tegen klachten,
mede omdat klachten van cliënten steeds meer aandacht krijgen. Dit zien we bijvoorbeeld

in de aanpassing van wetgeving, zoals de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg
[WKKGZ] in 2016, als in een toename van tuchtzaken in het sociaal domein.

90

ORGANISEREN

Toename van uitspraken door tuchtcolleges:
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

2

2

22

1

2

6

SKJ toezicht1

15

88

100

SKJ beroep

5

18

6

BPSW

Kader 4.12 Bron: Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk & Kwaliteitsregister jeugd (website)

Cliënten spreken professionals en organisaties eerder aan op fouten en procedurele

tekortkomingen en stellen hen hiervoor ook aansprakelijk. Deze juridisering doet dan weer
afbreuk aan onderling vertrouwen (Niemeijer & van Wijck, 2007). De nadruk verschuift naar

het afbakenen van taken om reputatierisico’s in te perken (Noordegraaf, 2016). Professionals
gaan zich indekken door het werk meer te baseren op evidence based protocollen. Deze

manier van werken beperkt echter wel de ruimte om complexe vraagstukken te beantwoorden
en te interacteren op wat er op dat moment speelt.

Kortom, de ontwikkelde cultuur van meten staat niet in een goede verhouding tot de

interactieve dynamiek die zich intussen op de werkvloer voordoet. Veelal is de complexe
problematiek niet inpasbaar in transparante doelstellingen van afzonderlijke producten en
enkelvoudige diensten.

Kwetsbare mensen zijn meer gebaat bij professionals die het niveau van gestandaardiseerde
producten en diensten weten te overstijgen. In deze dienstverlening is vooral vraag naar

aandacht en begrip vanuit vertrouwen, gebaseerd op relationele- en morele waarden als
gelijkwaardigheid. In het sociaal domein past een integrale werkwijze, menswaardigheid en

solidariteit, wat moeilijk in cijfers is uit te drukken (Abma, 2016; Graste & Baduin, 2000; Van

Heijst, 2011; Jacobs et. al. 2008). Vaak zijn langdurige contacten nodig, waarbij beoogde
resultaten geen betrekking hebben op het leveren van output als een meetbaar product. In

een integrale aanpak gaat het meer om outcome gerichte processen, zoals het stimuleren
van vermogens van de cliënt om zichzelf te redden, een verbetering in de participatie of

bijvoorbeeld het versterken van het informele netwerk in verbinding met de directe omgeving.
Het zijn uitkomsten waarop enkelvoudige meetinstrumenten, zoals het Productenboek, geen
antwoord geven.

1
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd [SKJ] werkt met een College van Toezicht die is belast met tuchtrechtspraak in eerste aanleg
en een College van Beroep voor tuchtrechtspraak in beroep. Beide college’s kunnen een tuchtmaatregel opleggen aan
geregistreerde jeugdprofessionals
Bron: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (2018). https://skjeugd.nl/tuchtrecht/colleges/college-van-beroep/Update 13 sept.
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Registratiedruk

Over toenemende registratiedruk is veel geschreven (Bovens, 2009; Freidson, 2001; Noordegraaf
& Steijn, 2013; Tonkens, 2008). Registratiedruk verwijst naar besteden van tijd en moeite om het

werk ‘te vertalen’ in het registratiesysteem. De professionele aandacht is verschoven naar het
aanleveren van gegevens en het opvolgen van voorschriften.

De hoeveelheid aan voorgeschreven processen en verplichtingen met administratieve lasten,

geeft professionals het gevoel dat ze in een overgeorganiseerd bedrijf werken (Zuurbier &
Hartman, 2010). Het uitvoerend handelen is ‘vertayloriseerd’ tot lopende bandwerk (Putters,
2009). Er blijft weinig ruimte over voor de oorspronkelijke professionele drijfveren en expressiviteit

(Abma, 2016; De Loo, 2015). Freidson (2011) omschrijft hoe hierdoor de professionele ziel bekneld
raakt. Professionals belanden in een spagaat tussen het volgen van voorschriften en werken

met passie en bevlogenheid. Het opbouwen van een cruciale vertrouwensrelatie met cliënten

staat onder de druk van voorgeschreven efficiënte interventies (Embregts & Hendriks, 2011; Van
Heijst, 2008). Professionals verduidelijken dat ze door de tijdrovende verantwoordingssystemen
nauwelijks meer toekomen aan het eigenlijke inhoudelijke werk.

In de afgelopen jaren is meer begrip gekomen voor de kanttekeningen van professionals op

de registratiedruk. Dit zien we terug in de transformatiedoelstellingen van het sociaal domein

en in zoektochten naar meer integrale en generieke benaderingen. De kritischer houding
ten opzichte van enkelvoudige productregistraties leidde bijvoorbeeld ook tot de opstart
van nieuwe projectgroepen en commissies, die onderzoek doen naar mogelijkheden om de

verantwoordingsdruk te verminderen. De nadruk ligt vooral op het stroomlijnen van beleid en
het tegengaan van meervoudige - herhalende en overlappende - registraties in programma’s,
zoals het registreren aan de bron.

Programma registratie aan de bron (2016):
“Registreren aan de bron betekent dat zorginformatie tijdens het zorgproces eenduidig wordt vastgelegd,
voor meervoudig gebruik. Dat vastleggen gebeurt aan de hand van zorginformatiebouwstenen die
ontwikkeld zijn op basis van internationale standaarden.”
Kader 4.13 Registratie aan de bron.nl (website)

Een registratiesysteem waarin ingevoerde gegevens voor meerdere doelen beschikbaar zijn,
komt deels tegemoet aan behoeften van professionals. Deze aanpassingen verhelpen wel

de tijdsdruk maar hebben geen betrekking op de fundamentele kritiek van professionals, dat

de registratiesystemen aan de inhoudelijke kern van hun werk voorbijgaan. Ook bij complexe
vraagstukken, waar bijdragen van meerdere professionals in een gezin samenkomen, is
behoefte aan verantwoordingsvormen die aansluiten aan interactieve dienstverlenende
processen.
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4.3.2 Rechtvaardigen van interactieve processen
In de samenwerking worden professionals geacht complementaire en soms strijdige

kennis te betrekken, terwijl tegelijk verantwoording moet worden afgelegd over de
eigen onderscheidende expertise en afzonderlijke bijdrage aan de resultaten. Tijdens het

uitvoerende werk in interdisciplinaire samenwerking bij complexe vraagstukken komen
professionele waarden en interventies en een mate van professioneel vakmanschap en
kunstmanschap tot uitdrukking, die verborgen liggen in de onderstroom.

De inzet van professionals, de interacties tussen professionals onderling, tussen professionals

en hun cliënten en tussen professionals en het management komen in beeld met behulp van

interactieve verantwoordingsprocessen. Om zicht te krijgen op ‘verantwoordingsresultaten’
moeten we ons richten op een samenspel tussen kennis, acties, interacties en waarden van
meerdere betrokkenen dat zich afspeelt in de onderstroom.
Dynamische voorwaarden
Interactieve verantwoordingsvormen vragen om meervoudige en dynamische waarneming
en vastlegging. Hier gaat het om meer abstracte benaderingen van verantwoording

(Noordegraaf, 2011). In deze verkenning sluiten we aan op onderzoek van Gulikers (2016)

over verantwoorden bij sociaal werk professionals. Ik concentreer me op drie perspectieven

die vooral kunnen helpen bij het transparanter maken van de essentie van het werken in de

onderstroom: het voeren van dialogen, vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid.
I. Dialogen tussen professionals zijn - anders dan informatie in cijfers - meer gebaseerd op

betekenisvolle verhalen. We kunnen met deze argumenterende communicatievormen zicht

krijgen op de redenen die ten grondslag liggen aan het handelen van professionals in de context
(Gulikers, 2016; Pols 2004; Van Weers, 1990). De focus op het beoordelen van prestaties, het

doorlopen van voorgeprogrammeerde processen en het volgen van regels, verschuift naar

het delen van inzichten en het werkendeweg antwoorden zoeken. Daardoor komt er ruimte
om interactieve interventies en uitkomsten te delen. Bij een casusbespreking is er bijvoorbeeld

aandacht voor de afstemming van de professionele inzet op de leefwereld van het gezin,
voor de levensloop van een cliënt en de mogelijkheden om onderlinge samenwerking te

versterken. Deze interactie creëert tevens ruimte om de gewenste uitkomsten scherper te
formuleren.

Dialogen hebben betrekking op open beraadslagingen met èn tussen professionals,
organisaties, overheid en burgers (Gulikers, 2016; Swierstra & Tonkens, 2011). Dit betekent dat

ook specialisten, managers en de directie gezamenlijk in gesprek gaan over onderliggende

betekenis van gegevens in kwaliteitsrapporten. Deze gelijkwaardige face-to-face contacten

hebben een socialiserend effect, omdat betrokkenen elkaar hierdoor beter leren begrijpen
(Gulikers, 2016; Robertson, 2015). In aansluiting op Gulikers (2016) veronderstellen we dat deze
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reflectieve dialogen bijdragen aan een verbindende cultuurontwikkeling, die zowel gebaseerd
is op onderling vertrouwen als het geven en nemen van verantwoordelijkheid.

II. Vertrouwen onderkent Gulikers (2016) als een verantwoordingsmechanisme dat gericht is

op het stimuleren van onderlinge afstemming over doelen en waarden. Het opbouwen van
vertrouwen is mogelijk als professionals ook onderlinge verschillen erkennen. Zo ontstaat er

ruimte voor verschillende perspectieven die samenkomen bij complexe ambigue vraagstukken.
Vertrouwen vindt een stevige basis in een gezamenlijk perspectief, overeengekomen

‘spelregels’, inzicht in elkaars expertise, affiniteiten en zwakke punten. Vertrouwen gaat samen

met regels en prestatienormen mits die als ondergrens fungeren. Grondregels kunnen het
onderling vertrouwen versterken en de verantwoordelijkheden stroomlijnen.

III. Verantwoordelijkheid heeft betrekking op professionele plichten en de (on)voorzienbare

gevolgen van het eigen handelen. We zien dat onderzoekers daarbij verschillende accenten
benadrukken. Gulikers (2016 p. 62) zelf legt een nadruk op het handelen van professionals en

heeft minder oog voor doelstellingen of gevolgen. De Bruijn (2006 pp. 12-13) benadrukt dat

de professionele verantwoordelijkheid betrekking heeft op het afleggen van verantwoording

over zowel de inzet, als de behaalde resultaten. Laloux (2015) tekent aan dat het maken van

prognoses over de uitkomsten en gevolgen van de te leveren prestaties, niet goed mogelijk
is in een dynamische werkomgeving. De impact van afzonderlijke professionele handelingen

is niet goed te onderscheiden noch te voorspellen; pas achteraf is beperkte verantwoording
mogelijk over waarneembare veranderingen.
Doorlopende hindernissen
Het organiseren van interactieve werkprocessen is niet zonder gevolgen. Het vraagt om
specialistische kennis te verbinden die is verdeeld over meerdere werkdomeinen (Klazinga
et al., 2015). Gunstig werkt de aandacht voor het op elkaar betrekken van strijdige kennis
en waarden omdat het grondvesten zijn voor een cultuur van samenwerken. In dialogische

samenwerkingsprocessen komt ruimte voor tegenstrijdige kennis, waarden en inzichten.

Tegelijkertijd moeten we rekening houden met de impact van netwerkrelaties (zoals
uitgewerkt in hoofdstuk 4.2.). Het zijn juist de onderlinge verschillen die de samenwerking
kunnen belemmeren.

Bij het ontwikkelen van interactieve verantwoordingsvormen is aandacht nodig voor

het betrekken van strijdige inzichten. Daarbij is het allereerst van belang dat ze uitgaan

van gelijkwaardige verhoudingen. Vaak is dat al een opgave op zichzelf, omdat er
beroepsgroepen zijn die een meer vanzelfsprekende erkenning krijgen met een hogere
status en beroepsgroepen dan die een lagere status hebben en/of minder goed zijn in het
profileren van het eigen waardevolle werk (Gulikers, 2016).
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Over de inzet van sociaal werkers:
“Keltjens (2007, p. 44) verwoordt dat mooi: “Een arts mag claimen dat hij zijn patiënt beter heeft
gemaakt, een politieagent dat zijn wijk veiliger is geworden. Maar bij zoiets delicaats als bevordering van
zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid of burgerparticipatie, moet je de verdienste bij de cliënt laten.
Anders ondermijn je het resultaat.” …”
Kader 4.14 Overgenomen uit: H. Gulikes (2016, p. 61)

Sommige professionals lijken juist door hun eigen beroepsprofiel in de marge van

de dynamiek te verdwijnen. Vanuit de professionele logica van sociaal werkers kan

het bijvoorbeeld van belang zijn de eigen inzet te ontkennen, om recht te doen aan
het oplossende vermogens van de cliënt (Jagt, 2013, Jens, 1980; Van Lanen, 2013). Een

andere hinderpaal is dat het aanmoedigen van samenwerking veelal samengaat met het

bevorderen van competitie vanuit het marktperspectief. In het publiek domein, maar ook
op andere werkterreinen, zijn beroepsgroepen en organisaties nu eenmaal genoodzaakt
zich te onderscheiden. Dit kan nadelig uitpakken in de samenwerking als het gaat om

te komen tot een gezamenlijke aanpak, het nemen van verantwoordelijkheid en de
onderlinge leerbaarheid (Gulikers, 2016; Tonkens, 2008; WRR, 2004). Belangen die door

elkaar lopen zijn een aanzet voor onderling wantrouwen, terwijl interactieve werkprocessen
juist gebaseerd zijn op wederzijds respect voor elkaars positie, onderling vertrouwen en
het nemen en het delen van verantwoordelijkheid.

Aanspreken op verantwoordelijkheden en effectief ingrijpen is lastig omdat de uitkomsten

van samenwerkingsprocessen tegelijk van iedereen en van niemand zijn (Boonstra, Burger,
Van Es, Vermaak, 2016; Putters, 2009; WRR, 2004). Oplossingen die gezocht worden in een

meer taakgerichte werkbenadering, waar iedereen de inzet beperkt tot een afgebakend

onderdeel in de bovenstroom, draagt bij aan een wij-zij cultuur, zoals beschreven in de
vorige paragraaf 4.2. De facto zijn we dan terug bij een Taylor-achtige benadering in plaats
van bij interactieve samenwerking.

4.3.3 Verantwoorden in een arena van belangen
Het sociale domein kunnen we beschouwen als een arena van belangen of een veld in

de betekenis die Bourdieu hieraan gaf (2010). Het is een perspectief waarin het spel

tussen actoren binnen een bepaald domein, veld of arena centraal staat en waar eigen en
gezamenlijke verantwoordelijkheden, belangen, onderlinge machtsverhoudingen, taal- en

cultuurverschillen een belangrijke rol spelen. Verschillende betrokkenen, waaronder burgers,

cliënten, beroepsgroepen, collega’s, organisaties, werkdomeinen, financiers, (gemeentelijke
en landelijke) overheid, benaderen het werk van professionals vanuit verschillende
verwachtingen.
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Eigenstandige afwegingen en positiebepalingen zijn tegelijk verbonden in een web
van relaties, die in de onderstroom niet goed te ontwarren zijn. De arena is herkenbaar

door cyclische processen van toenadering, bij elkaar komen en afstand creëren.

Onderlinge (on)afhankelijkheden komen samen in co-creërende benaderingen. Om de

verantwoordingsdynamiek die hier speelt te beschrijven maak ik gebruik van de politieken beleidsgeoriënteerde managementinstrumenten van Noordegraaf (2016). Ik werk dit
met voorbeelden uit langs twee lijnen, namelijk het verbinden van strijdige inzichten en de
consequenties voor betrokkenen.
Strijdige inzichten verbinden
Het verbinden van onderlinge verschillen is vaak mogelijk door het bewust organiseren

van macht en tegenmacht. In het publieke domein zien we hiervan voorbeelden als
beleidsverantwoording,
participatie.

inkoopbeleid,

frontlijnsturing,

risicobeheersing,

inspraak

en

Beleidsverantwoording

Verantwoorden van beleid is mogelijk met een instrumentarium waarbij alle betrokkenen

medeverantwoordelijk zijn voor de definiëring en vaststelling van beleidsuitkomsten. We zien
dan dat beleidsafspraken in zorg en welzijn gebaseerd zijn op een gezamenlijke inbreng van

patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, beroepsgroepen, zorgverzekeraars, inspectie en de
overheid.

Tijdens de zogenaamde Leidschendamconferenties kwamen de partijen overeen dat meer
aandacht nodig was voor het elimineren van factoren die mensen kwetsbaar maken, dat
professionals de inzet meer moeten baseren op wetenschappelijk onderzoek, en dat er

afspraken moesten komen om beter te implementeren (De Gruijter & Oudenampsen, 2000;
Schellekes & Van Everdingen, 2001). Ook de principes van goed bestuur zijn gebaseerd op
een soortgelijke beleidsbenadering. Recent is een bijgestelde versie gepubliceerd die met
inbreng van betrokkenen tijdens netwerkbijeenkomsten tot stand is gekomen (Governance

code zorg, 2017). Bij netwerkbijeenkomsten kunnen betrokkenen invloed uitoefenen en zelf

bijdragen aan de ontwikkeling van regels en voorschriften die deel uit maken van vormen
van verantwoording.
Inkoopbeleid

Inkoopbeleid is een vorm van beleidssturing die meer gericht is op concrete doelstellingen en
resultaten door het organiseren van geformaliseerde processen. Ook gemeenten werken met

deze (vernieuwde) werkwijzen bij de inkoop van dienstverlening in het sociaal domein. Het
is een proces van marktpartijen selecteren tot het aanbesteden van uitvoerende producten
aan maatschappelijke organisaties.
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Inkoopplan Nieuwe Wmo voor 2016
”een inkoopmodel dat de mogelijkheid biedt om samen met aanbieders de dialoog te voeren en
transformatieplannen verder door te ontwikkelen. We kiezen daarbij voor Bestuurlijk aanbesteden, ook wel
Relationeel contracteren genoemd. Dit model biedt de ruimte om binnen de complexiteit van het Sociaal
Domein afspraken met aanbieders te maken over de gewenste begeleiding en ondersteuning voor onze
inwoners. Bestuurlijk aanbesteden geeft zowel de gemeente als de aanbieders de mogelijkheid elkaars
percepties, doelstellingen en belangen te bespreken en in de overeenkomsten afspraken en prestaties aan
te passen aan de steeds veranderende omgeving.”
Kader 4.15 Overgenomen van: Gemeente Ede (2015, p. 2)

Voor het stroomlijnen van inkoopprocessen maken gemeenten gebruik van verschillende

methodieken en modellen, zoals veilingmodel, wijkgericht contracteren, regisseursmodel
en resultaatgericht inkopen (De Savornin Lohman, 2009; Gulikers, 2016; Hartman & Tops,
2005). Maatschappelijke organisaties kunnen dan bijvoorbeeld inschrijven met een aanbod

op aan te besteden kavels, als dagbesteding, individuele begeleiding, kortdurend verblijf.

Volgens Veen (2006) kunnen gemeenten de middelen deugdzaam verdelen op basis van
concurrentie en vrije prijsvorming.
Frontlijnsturing

Een ander voorbeeld van beleidssturing is het organiseren van professionals in de frontlijn.

Gemeenten sturen dan niet op concurrentie maar op samenwerking door het samenstellen van
interdisciplinaire interventieteams in de frontlijn (De Savornin Lohman, 2009; Gulikers, 2016;

Hartman & Tops, 2005). Al voor de transitie in het sociale domein zagen we dat professionals

vanuit meerde-re organisaties en de overheid samenwerkten in een netwerkteam, veelal in
een specifieke wijk gericht op de problematieken in multiprobleemhuishoudens. De invulling

van deze zogenaamde frontlijnsturing verschilt per gemeente, zowel in samenstelling van de
teams als in werkwijze en werkgebied (Giltay Veth & Wijland, 2009; Kruiter, De Jong, Van Niel
& Hijzen, 2007). In principe zijn wel steeds alle professionele spelers in de frontlijn mede-

eigenaar van de problemen. Volgens het beleid is de onderlinge samenwerking in de frontlijn
gebaseerd op gedeelde verantwoordelijkheid.
Risicobeheersing

Het beheersen van risico’s is - anders dan de beleidsgestuurde verantwoordingsvormen -

vooral een politiek verantwoordingsinstrument (Noordegraaf, 2016). De tactiek om meerdere
partijen te binden zien we in de voorgenomen veiligheidsdoelstellingen door Prins en
Boutellier (2010) onderscheiden als reactieve, proactieve en preventieve maatregelen.
I.

II.

Reactief beleid betekent risico’s accepteren door achteraf fouten proberen te herstellen.
Proactief beleid komt tot uitdrukking in controlemaatregelen om risico’s te elimineren.

III. Preventief beleid betekent voorlichting geven en het nemen van voorzorgsmaatregelen,
zoals samenwerkingsprotocollen en veiligheidsnetwerken in het sociaal domein.
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Feitelijk is het beheersen van risico’s de afgelopen decennia veelal gericht geweest op

doelen als minimaliseren van negatieve (beleids)effecten èn het indekken tegen (financiële)
aansprakelijkheid (Niemeijer & Van Wijck, 2007). Dat risicomaatregelen de afgelopen decennia
significant zijn uitgebreid, kunnen we opmaken uit de verscheidenheid aan handhavers met

specifieke expertise in rollen als inspecteur, auditor, toezichthouder en onderzoeker. Men

gaat uit van een stevige sturing, terwijl we eerder zagen dat bij complexere vraagstukken juist
minder goed is te voorspellen wat een professionele actie teweegbrengt.
Participatie

In de politieke arena ligt de nadruk op participatie, zoals inspraak en medezeggenschap. Met
deze vorm van verantwoording is het mogelijk de belangen van betrokkenen te verbinden.

Participatie is een meer politiek verantwoordingsinstrument dat we in meerdere vormen
aantreffen, zowel in relaties tussen burgers, maatschappelijke organisaties als de overheid.
De verschillende spelers behartigen allen de eigen belangen vanuit een wederzijdse
afhankelijkheid. Dit kan verworden tot een onderling machtsspel waarbij partijen elkaar het
uitvoerende werk, de verantwoording en de kosten toeschuiven.

In het sociale domein krijgt participatie vaak vorm in een tripartiet overleg met betrokkenen
als gemeente, instellingen en hun professionals, en burgers. De lokale overheid probeert zich

zo sterker te verbinden met burgers en uitvoerende professionals om tot effectiever beleid te
komen (Helsloot, Van Tol, 2012; Schillemans et al., 2011). Tegelijkertijd zien we dat de overheid
professionals en burgers meer aanspreekt op het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Het aansporen van burgers op het ontwikkelen van eigen kracht, het bevorderen van
mantelzorg en de inzet van vrijwilligers zijn vormen van participatie waarmee de overheid
burgers tegelijk meer belast met zorg- en welzijnstaken.
Consequenties voor betrokkenen
In de publieke arena van strijdige belangen waar betrokkenen onderling van elkaar afhankelijk
zijn, zijn verwachtingen van overheden, verzekeraars, organisaties, professionals en burgers
gebaseerd op eigen normen en waarden (Veen, 2006). De impact van een verscheidenheid

aan uitgewerkte aanpakken in de bovenstroom kunnen we bijvoorbeeld waarnemen in

de ontwikkeling van wet- en regelgeving, die nogal eens eerder de indruk wekt van het
doorschuiven van het complexe probleem dan naar verbinden en het ontwikkelen van

nieuwe en betere perspectieven. Voor dat laatste verwijs ik naar De Savornin Lohman (2009)
die pleit voor een gecoördineerde frontlijnsturing, door het aanstellen van generalistische

experts met integrale kennis van problemen bij kwetsbare burgers. Vanuit deze gedeelde
generieke kennis kan de onderlinge samenwerking tussen professionals ruimte krijgen om de

aanpak af te stemmen op rechtsprincipes en fatsoensnormen, die aansluiten bij de context

van de vraagstukken. Dit vereist enerzijds een grote mate van professionaliteit en anderzijds
ook verantwoordingsruimte, waardoor professionals naar eigen (beroeps)inzichten kunnen
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en mogen handelen.

Volgens De Savornin Lohman (2009) is het creëren van deze ruimte een verantwoordelijkheid

van uitvoerende professionals, managers, beleidsmakers èn de politiek gezamenlijk.
In de eerste plaats betekent dit het beschikbaar stellen van geld en tijd voor onderlinge

afstemming. Een tweede voorwaarde is dat beleidsmakers en managers - maar ook
betrokken specialisten - bereid zijn om (regie)taken uit handen te geven aan professionals

die het werk uitvoeren. Ten derde vergt dit een bepaalde benadering van professionele
samenwerking. Dan doel ik met name op het creëren van ruimte voor professionals om

recht te doen aan de verschillende posities en perspectieven van betrokkenen en om op de
meervoudige verwachtingen te kunnen inspelen. Omdat het in deze pluriformiteit niet goed

mogelijk is om aan alle verwachtingen, claims en problematieken tegemoet te komen, leidt
samenwerken in complexe en onzekere transformaties onafwendbaar tot meer druk wat
tevens een aansporing is voor het ontwikkelen van organisatietheorieën.

Tot slot
In dit hoofdstuk heb ik in het exploreren van organisatietheorieën de nadruk gelegd op

elementen en perspectieven die bijdragen aan het organiseren van de bovenstroom en
onderstroom in het sociaal domein. Het werk in de wijk komt in toenemende mate tot stand in

netwerkorganisaties. Professionals werken in horizontale samenwerkingsverbanden, hoewel
veelal nog de verticale structuren ten grondslag liggen aan de inrichting en het beleid van
de formele werkverbanden - de zogenaamde moederorganisaties. Gezien het karakter van

sociaal werk maakte ik gebruik van theorieën over interactieve samenwerkingsbenaderingen

en co-creatie. Daarnaast verkende ik een aantal relevante ‘werkprincipes’ en beloftevolle
benaderingswijzen om het werk te verantwoorden. In beeld komt dat theorieën over het
organiseren van professionals de samenwerkingsdynamiek in de onderstroom benadrukken,
terwijl het in de uitwerking nog vooral gaat om zichtbare output in de bovenstroom.

In het volgende hoofdstuk verleg ik nog meer de blik van de bovenstroom naar de
onderstroom. In een wat aftastende zoektocht verken ik daar de verwachtingen van burgers
en hoe professionals en organisaties hierop in kunnen spelen.
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Organiseren van professionals heeft betrekking op werk dat zowel in de boven- als onderstroom tot uitdrukking komt. Sociaal werkers leveren zichtbare bijdragen door het verlenen

van immateriële en materiele hulp. Het is werk waarin ook verborgen essenties schuilgaan.
Deze wat minder in het oog springende essenties verken ik in dit hoofdstuk nog wat verder

in een aftastende zoektocht. Met deze exploratie probeer ik door te dringen tot de diepere
kern van het sociaal werk die verscholen ligt achter de complexiteit.

Hoofdstuk vijf begint met een schets van een dynamische samenleving. De eerste paragraaf

beschrijft kenmerken van onze improvisatiemaatschappij, waar mensen zich staande houden
in een zelf geconstrueerde levenswijze. Paragraaf twee gaat in op de inzet van professionals

en de meer verborgen improviserende vermogens die professionals vooral in de onderstroom

ontwikkelen. In de derde paragraaf verkennen we tot slot hoe we deze (minder)grijpbare
werkinzet van professionals kunnen legitimeren.

5.1 Improvisatiemaatschappij
Hans Boutellier introduceerde het begrip improvisatiemaatschappij om de complexiteit en
inconsistenties van de laatmoderne samenleving te verwoorden. Met improvisatiemaatschappij

biedt hij een frame waarmee we de morele incoherentie en de institutionele complexiteit
van deze tijd beter kunnen begrijpen (2011, p. 28). Ontwikkelingen als specialisering,

informatisering, globalisering en mediacratisering dragen eraan bij dat voortdurend nieuwe
issues en inzichten verschijnen die tot onze beschikking komen (Boutellier, 2011; Bovens,

’t Hart, Van Twist, 2007; Rosa, 2016; Schillemans, 2010). Meer kennis betekent echter
niet automatisch dat we beter handelen en meer inzicht hebben. Bovendien kan wat er

vandaag toe doet morgen alweer gedateerd zijn. De issues die opkomen en verdwijnen
zijn veelal vluchtig. We leven in een maatschappij waar mensen zich staande houden door

te improviseren en flexibel mee te bewegen met ontwikkelingen. In deze open dynamische
- deels overgereguleerde, deels chaotische - samenleving, is een herwaardering van de

onderstroom nodig. Met alleen ‘bovenstroom’ denken en redeneren lopen we vast in een
improvisatiemaatschappij.

5.1.1 Levenskunst
Ons leven speelt zich grotendeels af in open netwerkverbindingen die ogenschijnlijk los
van elkaar staan en waarin mensen vrij zijn om zich te verbinden met anderen. In onze
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samenleving komen deze verbindingen tot uitdrukking in een spel van orde en wanorde.

Boutellier (2011) beschrijft dat het om een dynamiek gaat die lijkt op een vlucht spreeuwen,
vliegend in een waarneembare samenhang die tegelijkertijd ook continu verandert.
Een vlucht spreeuwen:

Kader 5.1 Foto overgenomen van: Fotopersbureau William Hoogteyling (website)

Spreeuwen vliegen - anders dan wat zichtbaar is in de vaste vliegpatronen van
ganzen - schijnbaar los van elkaar, terwijl we tegelijkertijd snel wisselende onderlinge

configuraties kunnen waarnemen. Deze herkenbare levendige beelden zien we terug in
onze samenleving, waar mensen steeds andere contacten leggen en voortdurend nieuwe

ideeën opdoen. Anders dan in traditionele samenlevingen, waar mensen meer gebonden
zijn aan familie en tradities, verlopen interactieprocessen in onze open samenleving
minder voorspelbaar.

In die openheid kunnen mensen zich, zowel individueel als in collectief verband, ook
isoleren. In onze samenleving is er ruimte om losser te leven en een eigen koers te volgen

met het creëren van afzonderlijke netwerken en werkelijkheden. Dit betekent echter ook dat
we in hoge mate zelf verantwoordelijk zijn om ons leven actief een eigen invulling te geven
(Abma, 2016; Dehue, 2014; Van Eijken, Van Ewijk, Staatsen, 2012). Tegelijkertijd moeten we

ons staande weten te houden in de continue veranderingen wat we proberen door ons
op een eigen wijze tot de veranderende wereld(en) te verhouden en door te improviseren

(Boutellier, 2011). Improviseren betekent zowel vormgeven en uitdrukken van persoonlijke

ideeën en gevoelens, als tijdig meebewegen met ontwikkelingen in de omgeving (Jacobs,
2015). Dit leidt ertoe dat we continu moeten inspelen op de complexe dynamiek die de
samenleving teweegbrengt, wat veel vergt van onze menselijke capaciteiten.

Mensen die een goed sociaal netwerk opbouwen en onderhouden zouden beter in

staat zijn om mee te bewegen met de stevige onderstroom die deel uitmaakt van onze
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maatschappij (Jacobs, 2015; Van Ewijk, 2014). Door onze sociale, constructieve en creatieve

vermogens te benutten kunnen we ons onafhankelijker opstellen, waardoor we beter
in staat zijn het leven persoonlijk in te kleuren. Daarbij moeten we balanceren tussen
behoeften als autonome vrijheid en onderlinge verbondenheid.

Ik verduidelijk dit aan de hand van drie begrippen die mij aanspreken: zelfredzaamheid,
sociaal kunstmanschap en betekenisvol leven.
Zelfwerkzaamheid
Zelfwerkzaamheid in de zin van ‘self-efficacy’ heeft betrekking op doeltreffend
zelfmanagement en is verwant aan ‘tacit knowledge’ van Polanyi (2009). Het zijn als het
ware onze talenten om het leven naar eigen hand te zetten (Van Ewijk, 2009, 2014). Waar

het in welzijnsland populaire begrip zelfredzaamheid verwijst naar waarneembare en
meetbare uitkomsten, verwijst zelfwerkzaamheid naar een diepere laag, naar persoonlijke
vermogens die alleen indirect afleidbaar en waarneembaar zijn.

Zelfwerkzaamheid onderkennen is minder (be)grijpbaar dan zelfredzaamheid, omdat dit

vermogen binnen in ons vormt krijgt (Jacobs, 2014, p. 26). Het gaat om een in de mens
geïntegreerd vermogen (agency) dat in ons verankerd en belichaamd is en in de loop van
ons leven verder gevormd (en misvormd) wordt (Bourdieu, 2010). Piët (2003) beschrijft

dit vermogen als een diepere zijnsbeleving of persoonlijke bezieling die tot uitdrukking

komt door onze emoties, in vormen van zelfexpressie, maar ook in het verlangen om een
zinvolle invulling te geven aan ons leven.
Sociaal Kunstmanschap
Met de uitdrukking sociaal kunstmanschap verwijs ik naar wat van Ewijk ‘de kunst om
het eigen leven in samenspel met anderen vorm te geven’ noemt (2014). Voor mij

ligt de kern van dit kunstmanschap in de capaciteiten om relaties aan te gaan en te

onderhouden. In essentie gaat het om relationele kwaliteiten die betrekking hebben op de
persoonlijke autonomie van mensen om zich staande te houden in en zich te verbinden
met verschillende maatschappelijke netwerken. In de improvisatiemaatschappij vraagt dit
om improvisatie, creativiteit en sociale sensitiviteit.

Het onderhouden van contacten is een vanzelfsprekend sociaal gebeuren, omdat we

een natuurlijke behoefte hebben aan relaties. Deze behoefte ligt verankerd in diepere
drijfveren die subtiel tot uitdrukking komen, bijvoorbeeld in het ervaren van een innerlijke
onrust omdat we behoefte hebben aan aandacht en bevestiging van anderen (Armstrong,

2006; De Botton, 2011; Scruton, 2010). In verbinding met anderen komen we tot onszelf.
Naast troost, bemoedigingen en bevestiging ervaren we ook confrontaties, afwijzing en

buitensluiting. Ondanks dagelijkse contacten met andere mensen in onze omgeving die

we zien of spreken, kunnen we ook diepere gevoelens van eenzaamheid ervaren. Het gaat
niet alleen om de contacten maar ook om de betekenis van de relatie.
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Mensen kunnen zich staande houden in de samenleving door verbindingen aan te gaan,

door zich open te stellen en zich te positioneren. Onze sociaal kunstmanschap wordt versterkt

als krachten die zich afspelen in onze context èn onze eigen sociale vermogens positief op
elkaar inwerken. Het gaat om de bekwaamheid in het communiceren met de wereld om
ons heen waarbij onze biografische achtergronden sterk meespelen en meebepalend zijn
(Bourdieu, 2010; Polanyi, 2009). Van Ewijk (2014, p.125) verduidelijkt dat mensen beschikken

over intellectuele, fysieke en kunstzinnige vermogens die onderling sterk uiteenlopen en dat
dat ook geldt voor wat ik noem sociaal kunstmanschap.
Betekenisvol leven
Verlangen naar een betekenisvol leven of het versterken van onze innerlijke krachten,

kunnen we ervaren als een intrinsieke aandrang om een nieuwe levensweg in te slaan.
Het is niet altijd goed te duiden waarop deze behoefte is gebaseerd, noch waar de

verandering toe zou moeten leiden (De Botton, 2011; Ganzevoort, 2012; Scruton, 2010).
Onze eigen weg volgen we met het doorlopen van veranderprocessen in een afwisseling

van rationele- en emotionele ingevingen. Dit transformatieproces gaat volgens Schön
(2011) niet vanzelf. Innnerlijke krachten en onze eigen levensgeschiedenis geven ons

een gevoel van veiligheid en bestaanszekerheid waar we aan gehecht zijn. Verinnerlijkte

denkbeelden, constructies of frames die ons in dit veranderproces belemmeren kunnen
we echter wel ombuigen of bewust bijstellen (Schön & Rein, 1994 p. 166). Vanuit een
bewustzijn van onze eigen rationele en sensitieve benadering van de wereld, is het

mogelijk onze denkbeelden om te vormen naar andere benaderingen, handelingen of
gevoelens.

Transformatieprocessen zijn ingrijpende ervaringen en gewaarwordingen van ons innerlijk

gevoelsleven (Rotmans, 2012, 2014). In meer spirituele en mindfulness bewoordingen
zouden we dit kunnen duiden als ‘bij jezelf thuiskomen’. Het zijn de momenten waarin het

onmogelijke samenvalt met wat mogelijk is en die we beleven als in een flow (Berk, 2015).
We voelen als het ware een bevrijding, een verwondering over onszelf en de wereld om

ons heen. Deze positieve gevoelsbeleving, waarin we onze innerlijke krachten intens
beleven, kan lange tijd resoneren (Alma, 2005; Berk, 2015, Gadamer, 2014). We weten

echter ook dat deze ingrijpende veranderprocessen lang niet altijd zo vanzelfsprekend

verlopen of zelfs in een crisis kunnen eindigen (Dehue, 2014, 2008; Kübler-Ross & Kessler,

2014). Het vergt moed en doorzettingsvermogen om ons leven een nieuwe wending te
geven.

Het bewust willen ontwikkelen van zelfwerkzaamheid en sociaal kunstmanschap vereist
- mede gezien het ongrijpbare verloop - veerkracht. Steeds opnieuw moeten mensen

een balans (her)vinden tussen eigen innerlijke kwaliteiten en persoonlijke bezieling en de
veeleisende en en steeds veranderende wereld om hen heen.
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5.1.2 Kunst van leven onder druk
De maatschappij doet steeds vaker een appèl op ontwikkelde (veer)krachtige vermogens
van mensen. De dagelijkse dynamiek vergt vaardigheden in het vinden van een balans

tussen accommodatie en individualiteit. We moeten zowel opkomen voor onze rechten als
voortdurend tegemoetkomen aan verwachtingen van anderen (Piët, 2003). Onze autonome
vrijheid kan in deze tijd van maatschappelijke versnelling en complexe dynamiek verzanden in

een ondoorgrondelijke chaos (Boutellier, 2011; Rosa, 2016). Dan kunnen mensen het evenwicht

verliezen. Het zijn die momenten waarop we ervaren dat onze vermogens ontoereikend zijn.
In onze kennismaatschappij zien we een groeiende kloof tussen de snelheid van
maatschappelijke ontwikkelingen en het individueel en collectief vermogen vorm te geven
aan het individuele en gezamenlijke leven. De snel toenemende complexiteit, claims en

verwachtingen zet mensen onder druk, wat vermoedelijk leidt tot een toename van sociale
kwetsbaarheid (Van Ewijk, 2014; Noordegraaf et al., 2011; Rosa, 2016). In deze tijden van

versnelling lijken volgens Rosa (ibid) de ontwikkelingen in de samenleving steeds minder
goed te resoneren met onze menselijke vermogens om het eigen leven te managen en ons
te verbinden.

Meebewegen in de dynamiek van de samenleving betekent ook dat we onze eigen beperkingen moeten overwinnen. We zijn gehecht aan denkbeelden die we ons eigen maken

tijdens de opvoeding en die vaak mede gevormd zijn door traumatische gebeurtenissen,
verstikkende relaties en ons persoonlijk temperament. Het is een amalgaam aan (tegenstrijdige) overtuigingen, ervaringen en gevoelens die een houvast geven maar ook een bron zijn
van ervaren onbehagen (Pine II & Gilmore, 2012).

Ontwikkelingen in de samenleving sporen ons aan om verder te gaan - voortdurend ons

te herpositioneren - een weg in te slaan naar een onbekende toekomst. De kloof die we
hierbij ervaren, tussen het vertrouwde en (nog) onbekende perspectieven, proberen

we te overbruggen (Dehue, 2014; Kübler-Ross & Kessler, 2014). Dit gaat samen met een
bewustwordingsproces, waarbij we ook onze persoonlijke kwaliteiten en grieven onder ogen

(willen en durven) zien (De Botton, 2011). Het zijn veranderprocessen die deel uitmaken

van een transformatie waarin onze rationele en sensitieve overtuigingen zich tot andere
benaderingen, handelingen en/of vernieuwde gevoelens omvormen (Bourdieu, 2010; Polanyi,
2009; Schön, 2011). Soms willen we ons (even) losmaken van de druk van buiten, zoals

verwachtingen van familie, werkgever, maatschappelijke en wetenschappelijke overtuigingen,
hoewel we tegelijkertijd wel verantwoordelijk blijven voor de impact van onze (behoefte
aan) verandering op anderen (Jacobs, 2014). We moeten daarvoor kunnen beschikken over

persoonlijke veerkracht – door mij uitgedrukt in zelfwerkzaamheid, sociaal kunstmanschap en
betekenisvol leven - om ons staande te houden in het complexe leven in onze maatschappij.
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Toenemende kwetsbaarheid
In onze veranderende samenleving verliezen richtinggevende systemen en structuren

steeds verder hun vanzelfsprekendheid. De inbedding in vertrouwen gevende contexten,
zou in onze laatmoderne samenleving afzwakken (Abma, 2016; Dehue, 2014; Putnam,

2000). Een hechte familieband, geloofsrituelen, een vaste baan lijken als ankers steeds

minder houvast te geven. Dit schept een onderlinge afstand die ons enerzijds weliswaar
de ruimte geeft om een eigen invulling te zoeken voor (de betekenis van) ons leven maar
die anderzijds door het ontbreken van richting, tradities, rituelen en voorschriften, hoge(re)

eisen stelt aan onze menselijke sociale vermogens. Daarbij komt, dat onze maatschappij

een hoge mate van zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid omarmd heeft die aan alle
burgers als norm wordt voorgehouden. De nadruk op een gestandaardiseerde eigen

verantwoordelijkheid om ‘mee te doen’, om zelf in het levensonderhoud te voorzien en

het leven zelf te managen, maakt het mensen moeilijk die een zeker tekort hebben aan
dat eigen vermogen of die buitengesloten zijn van de noodzakelijke hulpbronnen (Abma,
2016; Dehue, 2014; Rosa, 2016). Veel mensen raken uit balans als ontwikkelingen in de

wereld niet meer corresponderen met de eigen bekwaamheden. Een lat die hoger ligt

dan mensen zelf aankunnen leidt tot het ervaren van gevoelens van vervreemding (Rosa,
2016). De kloof tussen verwachtingen vanuit de samenleving en onze mogelijkheden kan
ons uitputten.

Mensen ontwikkelen soms diepere gevoelens van onzekerheid maar kunnen zich ook

buitenspel gezet voelen. Het kan een voedingsbodem zijn voor het ontwikkelen van taaie
vraagstukken of ‘wicked problems’, waarbij ze als het ware in een web van problemen
verstrikt raken. Aan de uitgesproken vraagstukken liggen dan veelal problemen ten
grondslag die verborgen liggen in moerassige gronden (Kunneman, 2012; Schön, 2011).

Wat mensen ook doen, er komt geen eind aan de strijd doordat steeds nieuwe problemen
opdoemen.

Mensen die er zelf niet meer uitkomen zoeken vaak eerst steun bij voor de hand liggende
‘hulpbronnen’ zoals vrienden of bekenden maar ook bijvoorbeeld op het internet. Deze

verkennende processen kunnen confronterend zijn en gepaard gaan met emotionele
en relationele ervaringen met anderen en zichzelf (Gray & Vander Wal, 2013; Lee, 2009;

Normann, 2007). Het delen van ervaringen geeft veelal nieuwe inzichten, maar de

aangereikte oplossingen kunnen ook de beleving van de niet-oplosbaarheid (complexiteit)
van problemen versterken. We komen dan in een fase waarin we geen zin (meer) hebben in
shoppen tussen een verscheidenheid van aanbiedingen (Pine II & Gilmore, 2012; Veldhoen

& Van Slooter, 2014). Door alle confrontaties en belemmeringen zijn vraagstukken soms

meer ingesleten; mensen ervaren dat de eigengemaakte capaciteiten hen juist steeds meer
ontglippen. Om de toegenomen complexe problematiek op te lossen, zoeken mensen
vervolgens veelal steun bij een professional.
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Verwoorde vraagstukken
Complexe vraagstukken met betrekking tot onszelf of anderen in de samenleving zijn

verbonden met diepere gevoelens van onzekerheid en met in onze biografie ontstane
ideeën en verwachtingen hoe hiermee om te gaan. Onze verwachtingen drukken we

vaak uit in vragen waarin we tegelijkertijd ook onze zoekrichtingen of oplossingen

verwoorden. Volgens Watzlawick verwoorden mensen hun diepere gevoelens echter ook
regelmatig met vermijdende vragen, zoals het bekende voorbeeld van zoeken in het
donker naar onze sleutels onder een lantaarnpaal, omdat het daar licht is (Piët, 2003, p.

53). Bovendien zien we dat de geformuleerde vragen nogal eens verwoord worden als
een eis aan de professional om het op te lossen.

Mensen met meervoudige problemen die sociaal kwetsbaar zijn hebben uiteindelijk

echter behoefte aan een professional die zowel aandacht heeft voor de diepere
gevoelens en ervaren problemen als voor de impact die deze problemen op henzelf en

de omgeving hebben, zoals we bijvoorbeeld kunnen lezen in beschrijvingen van Renate
Rubinstein en Oliver Sacks1.

Renate Rubinstein beschrijft vanuit persoonlijke ondervindingen als patiënt dat
professionals vraagstukken (van patiënten) met een blik van buitenaf benaderen, terwijl
zij meer behoefte had aan een professional die van binnenuit problemen verkent in

verbinding met de mysterieuze context, die eigen is aan de mens als persoon: een
professional die als een kunstenaar de wereld van binnenuit ziet (Rubinstein; 1989 p. 53).

Sacks (1986) ondervond vanuit zijn ziekenhuisbed dat een professionele beroepsattitude

om afstand te bewaren tot de patiënt en zich vooral te beperken tot de voorgelegde

problemen die om behandeling vragen, haaks stond op zijn persoonlijke behoefte aan
menselijke aandacht.

Zowel Sacks als Rubinstein verwoordden eigen ervaringen met specialisten, die
vraagstukken vereenvoudigen door deze op te delen en zelf op afstand te blijven. Beiden
verlangden naar professionals die hen als mens begrijpen en de verwoorde problemen

benaderen met oog voor de gehele persoon, die hen zien als mensen in al hun zwaktes
en krachten. Het is een verlangen naar professionals met een inlevingsvermogen voor

dieperliggende betekenissen. Mensen hebben een uitgesproken behoefte aan een

holistische benadering maar ook met een oog voor details. Die professionals bieden
vertrouwen en worden vertrouwd.

1
Renate Rubinstein schrijft over haar ervaringen met de ziekte MS. Het boek gaat over de verbinding tussen ziek zijn en
jezelf als mens zijn en ervaringen met professionals die hierin een onderscheid maken. Terwijl Olivier Sacks zijn ervaringen als
patiënt beschrijving na een beenbreuk.
Bron: R. Rubinstein, (1989). Nee heb je. Amsterdam: Meulenhoff
O. Sacks, (1986). Een been om op te staan. Ervaringen van een arts als patiënt. Amsterdam: Meulenhoff.
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Tot slot
In een holistische benadering komen dimensies in de boven- en onderstroom samen. De
professionele aandacht is dan enerzijds gebaseerd op kennis van details met een cognitieve

‘hardcore’ van evindence-based richtlijnen en anderzijds begeven deze professionals
zich in moerassige gronden waar ongrijpbare relationele en/of emotionele belevingen

en zingevingsvraagstukken spelen. Bovendien delen deze professionals gevoelens van

medeleven vanuit een empathische grondhouding opgebouwd en vanuit een menselijke

vertrouwensrelatie. In die vermogens ligt een essentie van het sociaal werk. Deze vermogens
probeer ik nader te duiden onder het kopje ‘Improviserende professionals’.

5.2 Improviserende professionals
Improviserende sociale professionals zoeken aansluiting op het sociaal vermogen en de

zelfredzaamheid van mensen. Ze proberen vanuit een verinnerlijkt vermogen tot inleven
verbindingen te leggen met kwetsbare mensen in hun eigen context. Vooraf is niet goed
te voorspellen wat de impact is van de hulp die deze professionals geven. Hulpverlening

(proberen te) begrijpen is beter mogelijk als we onze aandacht ook richten op de sensitieve

en tentatieve interventies van professionals. Het vermogen om de juiste interventies uit te
voeren omschrijf ik als zelfwerkzaamheid en sociaal kunstmanschap van professionals. Het
is gebaseerd op vakmanschap, wijsheid, intuïtie en creativiteit.

5.2.1 Zelfwerkzaamheid en sociaal kunstmanschap van professionals
Improviserende professionals bewerkstelligen een vertrouwensrelatie van nabijheid èn

afstand, waardoor de ander ruimte ervaart om de eigen krachten in zijn of haar sociaal
vermogen en zelfwerkzaamheid te (her)ontdekken. Professionals ontwikkelen vermogens
die gefundeerd zijn op diepere lagen van zelfwerkzaamheid (Van Ewijk, 2014, p. 125; zie
ook 5.1). Door het aangaan van een sociale relatie met cliënten komt er aandacht voor de

verwoorde noden, vragen en klachten in de taal van de bovenstroom. Het is dan tegelijk

de kunst om dieperliggende essenties te onderkennen, te ontwarren en te benoemen.

Dit werk zouden we kunnen vergelijken met werkprocessen van kunstenaars die kunst

ontwerpen door gebruik te maken van kwaliteiten en eigenschappen die in het materiaal
verborgen liggen.
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Inspelen op bestaande eigenschappen:
Kunstenaars bewerken materiaal door gebruik te maken van natuurlijke eigenschappen. Unieke structuren,
zoals bij hout, steen of glas, hebben een eigen robuustheid waarop een kunstenaar heeft leren inspelen.
Door gebruik te maken van de unieke eigenschappen van het materiaal en tegelijkertijd het juiste
gereedschap te hanteren, komt een diepere betekenis tot uitdrukking. In de loop van het ontwerpproces
krijgt het materiaal een nieuwe vorm.
Kader 5.2 Eigen bewerking op basis van meerdere bronnen

Sociale professionals weten net als kunstenaars met fijngevoelige bewerkingen het materiaal,
de innerlijk kracht van een mens, te laten spreken door de oorspronkelijke natuurlijke rijkdom

van het materiaal een nieuwe gestalte te geven (Jacobs, 2015; Gadamer, 2013; Moor, 2012).

Aan de hand van Heidegger verheldert Moor dat wat zich in het ontwerpproces ontvouwt

er al was. Midden in de interactieve dynamiek van het proces ligt ook de kracht en motivatie
van het professioneel handelen (2012, p. 114). Mensen (her)vinden eigen mogelijkheden, als

ze de juiste tegenkracht krijgen van een professional. In deze interactieve wrijving kan als het
ware ineens een vonk overslaan die een mens in beweging brengt.
Professionele brandstof
Professionals dragen eraan bij dat mensen in een spiegel kijken om eigen krachten te (her)
vinden en afscheid te kunnen nemen van vertrouwde, aangeleerde patronen die niet meer
functioneel zijn. Mensen moeten dan als het ware een kloof overbruggen tussen bekende en
nieuwe perspectieven. Afscheid nemen van wat ons vertrouwd is verloopt in een rouwproces

met afwisselende stemmingen (Kübler-Ross & Kessler, 2014). Ontkenning, woede, angst,
machteloosheid maar ook blijdschap en verwondering: het zijn gevoelens waar professionals

mee te maken krijgen. Professionals creëren in de ervaren verwarring mogelijkheden, zodat

mensen de eigen denkbeelden kunnen transformeren. Tijdens dit ontwikkelproces, waarin
cliënten vanuit zichzelf tot een (ver)nieuw(d) levensontwerp komen, zijn professionals vaak
haast ongemerkt een bron van inspiratie.

Improviserende professionals maken in aanvang een inschatting van de situatie. Vanuit een

holistische benadering is er aandacht voor persoonlijke beleving alsook voor de omgeving zoals
directe en indirecte relaties in het informele netwerk van de cliënt en de kennis en ervaring van
collega’s en experts in het eigen professionele netwerk. Professionals creëren - als het goed is -

met collega’s een vorm van disciplinaire samenwerking door elkaar bij het proces te betrekken
en elkaar de ruimte te geven. Het is niet goed mogelijk om vooraf tot een formele afstemming
te komen in deze ontwerpprocessen omdat de mogelijkheden zich ontvouwen in de actie.
In plaats van te werken volgens vooropgezette plannen geven improviserende professionals

elkaar de ruimte om flexibel op de situatie in te spelen. Dit samenspel is vergelijkbaar met
beelden van muzikanten in een jazzband (Boutellier, 2011) of met een improvisatietheater waar
professionele spelers en het publiek samenspelen (Pine II & Gilmore, 2012).
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In een improvisatietheater zijn de spelers gericht op het creëren van de juiste spanning.

Daarbij geven acteurs als kunstenaars het beste van zichzelf om mensen te verbazen, te

verrijken en te verbinden (NRC, 30 juni 2015, p. 2.). Kunstenaars weten een samenspel te
creëren door bewust en doelgericht te interacteren met het publiek (Berk, 2015; Gardemer,
2013).

Improviserend samenspel:
Een theatervoorstelling is gebaseerd op het drama dat is uitgewerkt in een script. Het script bevat
handreikingen voor interactieve co-creatieprocessen die vormgeven aan de relatie tussen spelers op het
toneel met het theaterpubliek. In unieke processen weten de spelers op het toneel de juiste spanning op
te bouwen, zodat het publiek de unieke beleving ervaart zoals dat in de folder is belooft.
Kader 5.3 Bewerking uit: B.J. Pine II en J.H. Gilmore (2012)

Door de gecreëerde spanning ervaren mensen een vrije ruimte om emoties te uiten die zijn

verbonden aan diepere drijfveren en overtuigende belemmeringen. Door het onverwachte
verschuift de focus van het vanzelfsprekende en grijpbare naar het opdoen van soms

onbekende esthetische ervaringen. Volgens Groot (2010) komt deze esthetische schoonheid
tot uitdrukking als professionals op het juiste moment de juiste keuzes maken.

5.2.2 Ontwerpprocessen
In het improvisatietheater ervaren spelers een houvast aan het script, zoals richtlijnen en

protocollen voor professionals ook een belangrijke functie hebben. Kaders dragen bij aan

een zekere alertheid èn continue (zelf-)reflectie, waarmee professionals de eigen inzet kunnen
finetunen (Eisner, 2004). Naast deze basis voor het leveren van goed werk, maken professionals
daarnaast gebruik van door ervaring en reflectie ontwikkelde sensitieve vermogens.
Sensitieve vermogens
Sensitieve professionals verstaan de kunst om in de relatie met mensen zowel de voorschriften
als de eigen intuïtie te volgen. Naarmate professionals meer ervaring hebben is de inzet meer

gebaseerd op impliciete beweegredenen (Moor, 2012; Schön, 2011; Van Rosmalen, 2016). In
zijn dissertatie verduidelijkt Stolper (2010, pp. 136 -137) dat huisartsen in eerste instantie het

professionele handelen veelal baseren op analytische denksystemen, deels vormgegeven in

protocollen. Maar het volgen van de richtlijnen en opzoeken van kennis en deze verbinden
met de eigen intrinsieke instrumentele vaardigheden en kennisbronnen kosten veel tijd en

inspanning. Huisartsen met meer ervaring gaan veelal intuïtief en associatief te werk. Schön

(2011) suggereert zelfs dat 85% van de huisartsen de interventies niet vanuit voorschriften
onderbouwen, maar vanuit een ontwikkelde sensitiviteit.

Professionele sensitiviteit kunnen we duiden als ‘pluis en niet pluis’ gevoelens die soms letterlijk
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tot uitdrukking komen in een ervaren lichamelijke sensatie (Stolper, 2010). Op die momenten
komen gezond verstand, verbeeldingskracht en intuïtie samen (Schön, 2011). We kunnen deze

sensitieve vermogens ook beschouwen als hoogwaardige verinnerlijkte kennis (Polanyi, 2009;
Schön, 2011). Het is een soort intrinsieke wijsheid die gebaseerd is op een naar binnen gericht

zintuig (Laloux, 2015; Pine II & Gilmore, 2012). Gardemer (2013) spreekt aanvullend over een

innerlijk geweten, waarvoor een zekere zelfverzoening nodig is. Bovendien moeten professionals

leren te vertrouwen op eigen in de loop van de jaren ontwikkelde sensitieve kwaliteiten. Dat
betekent ook fouten durven te maken en open staan voor een hele range aan interacties en het
aangaan van persoonlijke relaties.

Improviserende professionals kunnen vanuit hun betrokkenheid interacteren in de dynamiek,

wat tot uitdrukking komt in flexibele interventies die aansluiten op die persoon, in die situatie
op dat moment.

Co-creërende interventies
Professionals weten ruimte te creëren, zodat mensen toekomen aan het beleven van (on)
bewuste betekenissen (Weick, 1995; Wierdsma, 2005). Daarbij conceptualiseren de hulpvrager

en de hulpverlener in een onderlinge wisselwerking, samen de mogelijkheden. Door deze
co-creatieprocessen komen mensen in beweging, waardoor ze zelf de eigen inzichten
leren onderkennen en toepassen, ook nadat het dienstverlenende proces is afgesloten. Dit

betekent ook dat nazorg, met name in deze transformatieprocessen, essentieel is (Pine II &
Gilmore, 2012). Mensen ontwikkelen dan niet alleen (vernieuwde) patronen en alternatieve
perspectieven maar kunnen deze dan ook zelf bestendigen.

Sensitieve en co-creërende vermogens komen tot uitdrukking in professionele interventies

waarvan ik als voorbeelden uitwerk: a) diepgaand luisteren, b) ruimte voor persoonlijke
verhalen, c) praktische interventies, d) creëren van urgentie.
a)

Diepgaand luisteren krijgt gestalte in een wederkerige relatie, waarbij professionals de

aandacht weten te richten op minder zichtbare dimensies in de onderstroom. Deze

communicatieve interventie is vooral gebaseerd op een actieve luisterhouding met
openheid voor wat er (achter de geformuleerde vragen) speelt (Baart, 1999; Morgan,

1993). In plaats van de problemen te vereenvoudigen door deze te abstraheren, te
veralgemeniseren en te ‘intellectualiseren’, verschuift de nadruk naar het waarnemen

van bijzonderheden. Mensen gaan zelf verbanden zien door: fijngevoelige en
verdiepende vragen, gecreëerde (soms ook ongemakkelijke) stiltes, het gebruik van
de juiste woorden, een ondersteunende blik en/of doordat de professional empathisch
b)

luistert met alle zintuigen.

Professionals creëren ruimte voor verhalen door de juiste omstandigheden te

bewerkstelligen. Mensen verwoorden dan zelf wat hen beweegt en kunnen tegelijkertijd
naar hun eigen verhaal of belevingen luisteren (Pine II & Gilmore, 2012; Van Rosmalen,
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2016; Veldhoen & Van Slooten, 2014). Door de aandacht te verwisselen van details naar

het geheel ontstaat ruimte zodat mensen kunnen doordringen tot innerlijk verweven

patronen (Moor, 2012, p. 114). Daarbij weten professionals het verhaal of relaas te

onderbreken met een opmerking of een vraag, zodat mensen als vanzelf vertellen
c)

over hun persoonlijke (onbekende) drijfveren die problemen in stand houden.

Praktische interventies dragen eveneens bij aan het opdoen van andere gezichtspunten.

Rosmalen (2006) verduidelijkt dat professionals soms doelbewust de gesprekslocatie

verplaatsen van de spreekkamer naar een wandeling buiten en gebruikmaken van
d)

creatief materiaal, muziek, ontspanningsoefeningen etc.

Doelgericht urgentie creëren is het laatste voorbeeld. Hoewel dat minder voor de

hand lijkt te liggen, kan de noodzaak om de eigen misère onder ogen te zien mensen
in beweging brengen om zelf actie te ondernemen (Gray & Vander Wal, 2013 ;Van

Rosmalen, 2016; Veldhoen & Van Slooten, 2014), In ervaren crisissituaties zijn mensen

zich veelal bewuster van de problematiek en staan meer open om hieraan te werken.
Vaak is het dan mogelijk om patronen - als het leunen op anderen of het afhouden van
steun van anderen - te doorbreken en komt er ruimte om een nieuwe weg in te slaan.

Co-creërende interventies zijn op verschillende manieren toepasbaar. Besluiten over hoe te
handelen zijn verbonden aan een fijngevoelige inschatting van de situatie, terwijl niet goed

is te voorzien hoe het proces zal gaan verlopen. Deze inzet kunnen we ons verbeelden
als interactieve ontwerpprocessen, zoals natuurlijk materiaal als hout of steen dat tijdens

de bewerking door de kunstenaar gaandeweg eigen vormen aanneemt. Ieder werkproces
verloopt weer anders.

Tot slot
In de eerste twee paragrafen heb ik een een accent gelegd op het werken in en met de
onderstroom en de essentie van het werk gezocht in de diepere lagen van de mens. In
deze exploratie gebruikte ik het beeld van de ‘improviserende professionals’ Het organiseren

van een maatschappelijke waardering voor dit perspectief op het professionele werk is het
onderwerp van de volgende paragraaf.

5.3 Maatschappelijke waardering
De kracht van improviserende professionals, zoals ik die geschetst heb, ligt voornamelijk
verborgen in de interactie. Door het aangaan van onderlinge verbindingen komt er aandacht

voor zowel de uitgesproken vraagstukken als onderliggende dynamieken die problemen in

stand houden, terwijl ook bronnen worden aangeboord voor verbetering of herstel. Deze
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interactieve kwaliteit van het werk komt tot uitdrukking in ontwerpprocessen die gebaseerd
zijn op de improviserende vermogens van professionals. Ik sluit dit hoofdstuk af met de vraag

hoe professionals en organisaties dit moeilijk waarneembare en nauwelijks meetbare werk
kunnen legitimeren.

5.3.1 Legitimeringsvraagstukken
Interactieve, sensitieve en co-creërende vermogens zijn minder gericht op vooraf

geformuleerde resultaten. Het ontbreekt aan logische regels om de effecten van
een improviserende inzet te meten (Gardemer, 2013; Moor, 2012; Sennett, 2012b). De
professionaliseringsliteratuur die gaat om artistry (Schön, 2011) en tacit knowledge (Polanyi,

2009) beoogt dat de rechtstreekse effecten van deze essentiële componenten in het
werk van professionals niet aantoonbaar zijn. Maar organisaties, financiers, overheid,
beroepsgroepen en patiëntverenigingen willen juist transparante resultaten zien. Het is dus

van belang dat we het improviserende werk zo in beeld brengen dat het aansluit op deze
betrokken stakeholders.
Beeldvorming
Wetenschappelijke en maatschappelijke benaderingen, zoals het neoliberalistisch erfgoed

en daarmee samenhangend new public management, en de positivistische evidence based
benadering (De Botton, 2011; Bourdieu, 2010; Dehue, 2014; Polanyi, 2009; Schön, 2011;

Scruton, 2010) hebben in de afgelopen decennia het legitimeringsdebat overheerst. Zoals
ook in het vorige hoofdstuk is verduidelijkt ligt de nadruk op meetbare indicatoren, in plaats

van bijvoorbeeld op de waarde van goede zorg (Putters, 2009). Met deze resultaatgerichte
benaderingen ontsnappen onbenoembare dimensies en effecten van dienstverlenende
professionals echter aan onze aandacht. Een ander risico is dat we vanuit een te ‘middle

class’ normering kijken naar de cliënten van het sociaal werk. De hoogte van de lat is

afgestemd op verwachtingen dat anderen hetzelfde kunnen en doen als de gemiddelde
burger. Kwetsbaarheid wordt bijvoorbeeld gezien als een persoonlijk aan te rekenen gebrek,
dat ‘overgaat’ als mensen meedoen in de samenleving.

Naast doeltreffendheid en doelmatigheid hebben onze legitimeringsvraagstukken ook
betrekking op overwegingen als aanvaardbaarheid en haalbaarheid. Willen we recht doen

aan datgene waar het in sociaal werk echt om gaat, de zelfontwikkeling van de mens

door het (her)vinden van vermogens en perspectieven, dan zien we dat de gebruikelijke
verantwoordingsvormen vaak tekortschieten. De essentie van het improviserend vermogen
van professionals komt in onze vertrouwde maatstaven en taaluitingen niet goed tot
uitdrukking.
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Verborgen waarden
Het werk in de onderstroom kunnen we beter onderkennen als we onze aandacht verleggen
naar dimensies in het werk die in eerste instantie nauwelijks zichtbaar zijn (Armstrong, 2006;

Gadamer, 2013; Jacobs, 2015). De inzet van professionals probeer ik te verbeelden door het

werk te beschouwen als kunstwerken, omdat kunst onze ogen kan openen (Alma, 2005). De
werkprocessen probeer ik te duiden als het ontwerpen van kunst, om vervolgens stil te staan
bij het bepalen van de waarde van kunstwerken.

Het beschouwen van de inzet van professionals als een vorm van sociaal kunstmanschap

betekent dat we onze gevoeligheid verscherpen in het waarnemen van wat er gebeurt, in
het vorm geven van sociale processen en door te focussen op de interactie tussen cliënt

en professionals. De inzet van professionals is er immers op gericht dat mensen zelf het

leven ter hand nemen en de eigen kunstenaarstalenten ontplooien (paragraaf 5.1.1). Het
sociaal kunstmanschap van de professional probeert de zelfwerkzaamheid en het sociaal

kunstmanschap van cliënten te versterken. Dit betekent dat we in het werk van sociaal werkers
twee ‘kunstwerken’ kunnen onderscheiden; dat van de professional en dat van de cliënt.

In de kunst van het professionele werk ligt een gevoel voor smaak verborgen. Naast de
aandacht voor normatieve ethiek gaat het in deze artistieke ontwerpprocessen ook om
esthetische ervaringen (Van Ewijk, 2014, p. 141; Hovens, 2014, p. 20). Het opdoen van
esthetische ervaring gaat ons beter af als we iets fijn of juist onaangenaam vinden omdat
deze prikkeling van onze aandacht tot bewustwording leidt (Hovens, ibid). Alma (2005, p.
51) verduidelijkt dat dit gebeurt wanneer ‘een kunstwerk zowel aandacht vraag voor zichzelf

en een directe reactie oproept als een manifestatie is van universele kwaliteiten en om
contemplatie vraagt’. Met name reflectiviteit draagt in bewoordingen van Van Ewijk (2013,

2014) bij aan het (leren) onderkennen van verborgen waarden in het artistieke werk van
professionals.

Het bepalen van de artistieke en sociale waarde van de inzet van professionals als ‘sociale
kunstenaars’ blijkt niet eenvoudig en zelfs onduidelijk.

Dit ten eerste omdat de pogingen om kunstwerken te categoriseren aan de hand van
steekproeven en experimenten mislukken. Creatieve prestaties zijn niet meetbaar, zelfs
niet met behulp van testen of met experimenten in een laboratoriumachtige omgeving.

Pang (2016) stelt dat het niet goed mogelijk is om de juiste omstandigheden te creëren

die objectieve uitkomsten borgen. Daarbij ontbreekt het aan objectieve criteria om het
creatieve werk te beoordelen (NRC, commentaar 30 juni 2015 p. 2). Er zijn geen eenduidige

normen voorhanden om de ambachtelijkheid, de kwaliteit en/of de uitzonderlijkheid van

het werk te meten. De waarde van kunst vormt zich immers in de relatie tussen de kijker en
het kunstwerk, waarbij het gaat om een esthetische ervaring die een vitale reactie oproept
(Alma, 2005; Hovens, 2014). Onze waarneming is eerder een subjectieve appreciatie dan een
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objectief oordeel.

In de tweede plaats blijken onze waarnemingen, denkbeelden en perspectieven
vooringenomen en tijdgebonden. De wereld waarin we leven is nu eenmaal van invloed op
onze smaak en wat we in beeld krijgen (Armstrong, 2006; Berk, 2015). Berk (ibid) verduidelijkt

bijvoorbeeld dat op figuratieve en narratieve kunstbeelden lange tijd een taboe heeft

gelegen. Door de tweede wereldoorlog werd deze werkstijl gezien als propaganda van de

nazi’s en communisten. In onze tijd confronteren conceptuele kunstwerken in musea ons
juist met de fragmentering, consumentisme en de dynamiek van onze huidige samenleving.
Maatschappelijke ontwikkelingen verbeeld in conceptuele kunst:

5
Kader 5.4 Overgenomen uit: kunstgeschiedenis.jouwweb.nl en nl.dreamstime.com (websites)

Kunstwerken in musea verbeelden een maatschappelijke context die op ons inwerkt, waarbij

tegelijkertijd ook de dynamiek in de context - datgeen wat in het hier en nu plaatsvindt - in
onze waarneming doorwerkt. In musea zien we dat mensen bijvoorbeeld de neiging hebben

om eerder stil te staan bij kunstwerken waarbij al een lange rij bezoekers staat, dan door
te lopen naar de tentoonstellingsruimtes waar niemand is. Bovendien zijn ook onze eigen

vooringenomen denkbeelden van invloed op de manier waarop we naar kunst kijken en
daardoor bepalend voor onze waardering.
Subjectieve invloeden op onze smaak:
Het lijkt erop dat mensen graag willen zien waar anderen naar kijken, zonder goed te kunnen verwoorden
waarom dat belangrijk is. Onze verwachtingen zijn tegelijkertijd ook bepalend, voorafgaand aan een
museumbezoek bepalen we zelf welke tentoonstelling we bezoeken. Als we verlangend uitzien naar
het bewonderen van natuurlijke landschappen en portretten die als foto’s geschilderd zijn, krijgt een
museumbezoek waarin we ineens een vlak gevuld met pindakaas zien een andere dimensie. De ene mens
zal verontwaardigd weglopen terwijl de ander verwonderd zoekt naar de betekenis van dit onverwachte
kunstwerk.
Kader 5.5 Eigen bewerking op basis van meerdere bronnen

Het is de kunst om onze subjectiviteit te erkennen, te onderkennen en tussen haakjes

te zetten. Door oprecht open te staan voor onbekende beelden kunnen we ons bij een
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tentoonstelling of in een museum laten verrassen. Vanuit andere gezichtspunten ontdekken
we betekenissen die anders voor ons verborgen blijven.

Verborgen waarden en de betekenis van het werk van kunstenaars zouden volgens Moor
(2012) beter in beeld komen als we de waardering van toeschouwers erbij betrekken. Bij

nadere beschouwing blijkt dit geen gemakkelijke opgave. De waardering van het publiek

kunnen we bijvoorbeeld afleiden aan aantal bezoekers, een lange rij mensen in het museum
of het applaus van het publiek in het theater.

Deze gemeten waarden zijn echter beperkt tot waarnemingen van buiten, meer als een
soort oppervlakkig tevredenheidsonderzoek (Jacobs, 2015). We willen juist doordringen tot

perspectieven van binnenuit, omdat we weten dat de finesse van artistieke vormprocessen

in het materiaal of tussen de regels verscholen ligt (Moor, 2012). Door het aangaan van
een dialoog over de bedoeling of de betekenis van het werk met het publiek komen we bij
belevingen van waarden, die mensen in de interactie op dat moment aan het werk toekennen
en verwoorden.

Voor het werk van professionals in het sociale domein zoeken we naar vormen van waardering

voor het creatieve, constructieve en intuïtieve als tegenhanger van een te bedrijfsmatige en
evidence-based benadering (Van Dalen, 2007; Hortulanus, 2011; Ganzevoort, 2012). Zoals we
eerder zagen gaat het om bewustwording van onze waarneming, aangezien we ons vaak

laten overstemmen door percepties die gerelateerd zijn aan de context. Daarbij komt dat
het werk van professionals in het sociaal domein zich afspeelt in een unieke context waarbij
iedere situatie anders is.

5.3.2 Maatschappelijke verantwoording
We zoeken naar essentiële verantwoordingsvormen om de authenticiteit van de
sociale kunstenaar te onderkennen in verwoordingen van belevingen en eigen

ervaringen van betrokkenen. Ik werk dit aanvullend op het vorige hoofdstuk uit in twee
verantwoordingsontwerpen: Participatieve verantwoording en Lerende evaluaties.
Participatieve verantwoording
Participatieve verantwoording komt tot uitdrukking in interactieve werkvormen, wat vooral
betekent: luisteren naar wat mensen zelf vanuit eigen perspectieven naar voren brengen.

Cliëntenparticipatie komt volgens Gulikers (2016) als vanzelfsprekend tot stand in de

werkrelatie met sociale professionals. Gulikers (2016, pp. 169-170) stelt voor om vier sporen
te volgen: participatieve betrokkenheid (i), het invoeren van evaluaties (ii), het doorvoeren
van transparantie (iii) en het organiseren van formele klachtenprocedures voor cliënten (iv).

Ploegmakers en Sok (2005) zien de effectiviteit van cliëntenparticipatie toeneemt naarmate
dit meer collectief is georganiseerd op alle verschillende niveaus van de organisatie.
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De grenzen en mogelijkheden van cliëntenparticipatie in de maatschappelijke opvang:
“Een van die basisvoorwaarden is dat cliëntenparticipatie integraal onderdeel moet uitmaken van een
organisatie, dus terugkomt op alle niveaus van de organisatie en in verschillende vormen. … Werken
aan een gezamenlijke visie .. [wat is het belang, wat zijn onze doelen, grenzen, normen en waarden ten
aanzien van cliëntenparticipatie?] is noodzakelijk om cliëntenparticipatie meer in het denken en handelen
van de organisatie te verweven. … Een dergelijke integrale benadering van cliëntenparticipatie leidt ertoe
dat in een organisatie niet één vorm van cliëntenparticipatie centraal staat (zoals de cliëntenraad), maar
dat gezocht moet worden naar een combinatie van vormen, zowel op het niveau van de hulpverlening
als op het niveau van beleid. Tevens laat het onderzoek zien dat het realiseren van cliëntenparticipatie op
instellingsniveau hand in hand gaat met de mate waarin een organisatie cliëntgericht werkt.”
Kader 5.6 Citaat van: M. Ploegmaker en K. Sok (2005, p.4)

De waarde is afhankelijk van alle betrokkenen - professionals, bestuur/management èn
cliënten zelf - die vanuit verschillende perspectieven, op strategisch, tactisch als operationeel
niveau, een inbreng leveren (Ploegmakers & Sok, 2005). Cliënten zijn dan als participanten
deelgenoot van de organisatie als geheel.

Voor het aangaan van deze wederzijdse gesprekken zouden bestuurders en professionals

meer aandacht moeten besteden aan het ontwikkelen van vaardigheden van cliënten
en henzelf. Door het stimuleren van interesses en het versterken van competenties is het

mogelijk om, naast onderwerpen die dichtbij de persoonlijke ervaringen en levenssfeer
van cliënten liggen, ook van gedachten te wisselen over strategische beleidsonderwerpen.

Dit betekent dat de verschillende betrokkenen openstaan voor elkaars benaderingen
respectievelijk belangen en wederzijdse begrip opbrengen voor de impact hiervan op de

anderen (Ploegmakers & Sok, ibid). Ook Swierstra en Tonkens (2011) vinden het belangrijk

dat betrokkenen openstaan voor elkaars waarden, normen en (eigen) doelen. Er staan ook
onderwerpen op de agenda die bestuurders en professionals liever aan de buitenwereld willen

onttrekken: toegekende bonussen, ingrijpende koerswijzigingen, gevoelige informatie voor

concurrenten, vraagstukken over het eigen voortbestaan en/of bijvoorbeeld onzekerheid
over een professionele inzet. Een zekere vertrouwensbasis is onontbeerlijk om transparant
te zijn.

Lerende evaluaties
Met lerende evaluatie bedoel ik het ontwikkelen van instrumentele kennis, ethische normativiteit en esthetische fijngevoeligheid door voortdurende interactieve reflectie. Lerende

evaluaties zijn een vorm van legitimering die tegelijk bijdragen aan het ontwikkelen van
professionaliteit.

Professionele ontwikkeling ligt in handen van meerdere betrokkenen zoals professionals,
beroepsgroepen, landelijke kenniscentra en werkorganisaties. Organisaties kunnen de inzet van

hun professionals verdiepen door zelf scholing te organiseren en professionals te stimuleren

zich aan te sluiten bij een beroepsgroep. Met dit beleid kunnen organisaties aantonen dat er

continu aandacht is voor verruiming en verdieping van kennis (Hutschemaeckers, Tiemens,
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Smit, 2006). Gulikers (2016) legt de nadruk op het belang van persoonlijk-professionele

leervormen zodat professionals (mede)verantwoordelijk zijn. Organisatievormen die een
professionele ontwikkeling beogen zouden (kunnen) bijdragen aan de legitimering van het
werk.

Evaluatieonderzoek is een ander voorbeeld van lerende evaluaties in de vorm van interactief

onderzoek. Hierbij verschuift de focus van het verzamelen van gegevens naar het interpreteren
en leren van de gegevensverzameling (Schön, 2011). In deze onderzoeksevaluaties werken

onderzoekers en professionals samen om betekenis te geven aan data en verbeteringen te
zoeken. Ruijters (2006, pp. 373-396) spreekt van ‘integratieve reflectie’ waarin onderzoekers
en betrokkenen - professionals, cliënten, bestuurders - zich gezamenlijk verdiepen in leer- en
organisatievraagstukken.

Tot slot
In deze zoektocht naar onderliggende betekenissen in het werk van professionals kwamen

we bij de kracht van ‘sociale kunstenaars’. Mensen die kampen met vraagstukken ontwikkelen

hun eigen vermogens waarbij sociaal werkers interactief ondersteunen. Het gaat om
vormgevingsprocessen waarbij aandacht is voor zowel concrete immateriële en materiele
vraagstukken als vooropgestelde doelstellingen en impliciete drijfveren. Professionals

stemmen de interventies af op onvoorziene implicaties door rekening te houden met het
situationele en door het betrekken van gezichtspunten vanuit de verschillende (f )actoren die
deel uitmaken van het interactieve improviserende werk.

Het ontbreekt ons aan objectieve meetinstrumenten en maatstaven om dit werk te legitimeren.

De creatieve en sensitieve werkinzet ligt verborgen in dimensies die we beter waarnemen
als we ons open opstellen en actief participeren. Daarbij is het belangrijk dat we ons bewust
zijn van eigen subjectieve vooringenomen beelden en openstaan voor onderliggende

betekenissen die in de dialoog met ‘het kunstwerk’ tot uitdrukking komen. Bovendien komen
onderliggende essenties beter tot uitdrukking, als we de inzet van professionals vanuit

meerdere perspectieven benaderen. Daarbij is het echter wel de kunst om gezichtspunten
bijeen te houden en een balans te vinden tussen dimensies in de onder- en bovenstroom
zoals in het vorige hoofdstuk bepleit is.

Met hoofdstuk vijf over improviseren rond ik de theoretische verkenning af. In deze drie

hoofdstukken is de rode draad de erkenning van de complexiteit, onzekerheid en ambiguïteit

van het werk dat vooral in de onderstroom naar voren komt. Ik heb de nadruk gelegd op
meervoudige perspectieven, reflectiviteit, open samenwerkingsprocessen en improviseren.
Kennis, inzichten en gegevens heb ik bijeengebracht, gerangschikt en geïnterpreteerd, waarbij

ik probeerde aandacht te hebben voor de spanningen en hindernissen. De theoretische

verkenning onderbouwt mijn zoektocht om recht te doen aan boven- en onderstroom,
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beiden afzonderlijk en in hun onderlinge wisselwerking. Bovenstroom en onderstroom
vragen om eigen logica’s, frames en taal. Beide horen bij het werk van professionals.
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SOCIAALWERK IN DE WIJK

De empirische onderzoekgegevens heb ik verzameld binnen het project ‘Sociaal werk in de
wijk’. Door het project kon ik het werk van sociaal werk professionals van nabij verkennen.

Vanuit een functionele rol volgde ik als onderzoeker sociaal werk professionals in een door
de betreffende gemeente geïnitieerde project in de context van de voorbereidingen op de
transformatie.

De aanleiding voor de opstart van het project lag in een samenloop van gebeurtenissen,
zoals de dan nog komende transitie van het sociaal domein en de afronding van de pilot
‘leefomgeving in de wijk’. Professionals in de wijk hadden aanbevelingen opgesteld om de
hulpverlening aan multiprobleemhuishoudens achter de voordeur te verbeteren, waarop de
gemeente een bijeenkomst voor bestuurders organiseerde.

Nadat de wethouder met maatschappelijke organisaties overeenstemming had bereikt over
de inrichting van de projectorganisatie, werd een projectteam opgericht waarin sociaal

werkers vanuit meerdere organisaties en verschillende werkdomeinen samenwerkten.

De kern van de opdracht van het projectteam was: het verlenen van integrale hulp aan
multiprobleemhuishoudens in een specifieke woonwijk en het ontwikkelen van generalistische
werkwijzen.

Hoofdstuk zes schetst de empirische onderzoeksetting. De eerste paragraaf ‘Sociaal domein’

gaat in op de context vanuit de problematiek van multiprobleemhuishoudens en het beleid
van de gemeente dat ten grondslag lag aan de projectopdracht. ‘Project in de wijk’. Paragraaf

twee vervolgt met een toelichting op de projectdoelstellingen en schetst de motivatie van
sociaal werk professionals, die als respondenten deel uit maken van deze studie.

6.1 Sociaal domein
Een belangrijke aanleiding voor het project was de zorg om multiprobleemhuishoudens.

Daar gaat de eerste deel van deze paragraaf over. ‘Aandachtswijken’ is het tweede onderwerp

waarin ik na een schets van de landelijke beleidsontwikkelingen specifieke informatie geef

over de woonwijk van ons project. In ‘Kanteling van het beleid’ volgt een inkijk in het
transformatiebeleid van de gemeente.

6.1.1 Multiprobleemhuishoudens
Multiprobleemhuishoudens kampen met een opeenhoping van problematieken op verschil-

lende leefgebieden, waar gezinsleden ernstig last van hebben. Multiprobleemhuishoudens
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leven overwegend in relatieve en soms ook absolute armoede. Het geldgebrek staat veelal
niet op zichzelf; het zet de kinderen in deze gezinnen bij voorbaat op een achterstand. De
problematieken zijn verweven. Multiprobleemhuishoudens kampen veelal met vraagstukken

die zich door de jaren heen ontwikkeld hebben tot patronen van kwetsbaarheid (Regenmortel, 2009). In een verweven web van wicked problems spelen taaie vraagstukken op meerdere
leefgebieden.

Hoezo armoede? De rekening van Catelijne:
Catelijne is een alleenstaande moeder van vijf kinderen. Ze leeft van de bijstand en heeft dertigduizend
euro schuld. Om uit die schulden te komen moet ze rondkomen van tachtig euro per week. Geldgebrek
is niet haar grootste zorg. Ze verdeelt haar aandacht tussen de jongste kinderen die op school speciale
aandacht nodig hebben en haar oudste zoon Giovanni van dertien jaar die een jeugdgevangenisstraf
boven het hoofd hangt. Catelijne is vastbesloten af te rekenen met het verleden en droomt ervan om een
‘normaal’ gezin te zijn. Daar is wel doorzettingsvermogen voor nodig.
Kader 6.1 Bewerking op basis van: Npo.nl uitzending op 29 november 2012 (website)

Het zijn veelal kwetsbare mensen met beperkte vermogens die kampen met meervoudige
problemen die hen beperken in het opbouwen van relaties en netwerken. Burgers vallen
uit de boot doordat ze van generatie op generatie problematieken doorgeven (onder

andere; Komter, 2003; Linders, 2010; RMO, 2011b; Tonkens & De Wilde, 2013; Tonkens, 2009;

Trappenburg, 2015). Dit wat generaliserende beeld van multiprobleemhuishoudens moeten
we wel nuanceren, omdat ook schijnbaar succesvolle burgers in onze complexe samenleving
zich niet altijd zelf kunnen redden.

In de landelijke cijfers komt naar voren dat meervoudige problemen bij verschillende
bevolkingsgroepen voorkomen. Met name ouderen van 75 jaar en ouder (19%), vrouwen

(16%), alleenstaanden (22%), laagopgeleiden (19%), niet westerse migranten (26%) en
mensen in woonbuurten die bekend staat om de lage sociaaleconomische status (21%),

hebben te maken met meervoudige problemen (De Klerk, Prins, Verhaak, Van den Berg,

2012). Tegenslagen als ziekte, traumatische ervaring, oplopende schulden, verlies van de

levenspartner zijn ingrijpende ervaringen die weer kunnen leiden tot nieuwe vraagstukken

als (psychiatrische) ziekten, vertroebelde relaties, bedrijfsfaillissement, werkloosheid,
opvoedings- en relatieproblemen, verslavingsproblematiek. Een verscheidenheid aan
problemen kan zowel een gevolg als de oorzaak zijn van meervoudige, taaie vraagstukken.

Mensen die kampen met meerdere problemen verliezen veelal door de ingrijpende
gebeurtenissen de controle, wat weer impact heeft op het zelfvertrouwen en de

zelfwaardering. Een ander gevolg is vereenzaming, niet alleen omdat het ontbreekt aan een

ondersteunend netwerk maar ook omdat mensen deze steun soms zelf afwijzen. Vaak gaat
die afwijzing samen met de overtuiging er niet bij te (willen) horen, wat de zelfuitsluiting van

de maatschappij en het verder afglijden zonder toekomstperspectief en zonder hoop op zijn
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beurt weer versterkt (onder andere: van Regenmortel, 2009; Tonkens, 2009; Trappenburg,
2015). Diepgaande beleving van het eigen onvermogen en passief gedrag staan haaks op
onze maatschappelijke normen en de opvatting ‘dat iedereen kansen krijgt om de eigen
problemen aan te pakken’.

Professionals uit verschillende domeinen, in zorg en welzijn als onderwijs, opvoeding,
inburgering, sociale activering, justitie en sociale zekerheid, kunnen - veelal in een zelfde

beperkte periode - gerichte aandacht besteden aan een onderdeel van de meervoudige
problematiek. We zien vaak dat hulpverleningsprocessen voor multiprobleemgezinnen zich

herhalen in contacten met andere professionals, waarbij mensen steeds opnieuw moeten
verwoorden wat er speelt, waardoor ze zich nog meer tekort voelen schieten en het ervaren
van eigen onvermogen nog verder toeneemt. Het gevoel van afglijden kan zich ook versterken

doordat mensen - om financiële redenen – wonen in minder goed bekendstaande buurten.
Het zijn dezelfde woonwijken die de afgelopen decennia van de overheid veel aandacht
kregen.

6.1.2 Aandachtswijken
Aandachtswijken zijn woonwijken waar sprake is van een concentratie aan problemen
en probleemgezinnen. Benamingen zoals achterbuurt, achterstandsbuurt, Vogelaarwijk,
krachtwijk, en probleemwijk verduidelijken dat in de afgelopen decennia vanuit verschillende

beleidsinitiatieven aandacht was voor het verbeteren van de kwaliteit van leven in deze
woonwijken.

Aanvankelijk waren beleidsdoelen vooral gericht op het verbeteren van het buurtgevoel
maar gaandeweg heeft de overheid de beleidsdoelstellingen verruimd naar meer

samenhangende interventies, zoals het verbeteren van de fysieke leefomgeving, sociale
wijkvernieuwing, sociale cohesie en integratie van nieuwkomers (Van der Lans, 2014; De
Paus, 2012, p. 8). Deze inspanningen laten onverlet dat een deel van de (oorspronkelijke)

wijkbewoners volgens Linders (2010) niet het gevoel heeft te delen in de successen van deze

sociale vernieuwingsprojecten. Vervolgens zien we dat de overheid haar beleid verandert
van aandacht voor de leefomgeving naar het (letterlijk) binnendringen in de leefwereld van
gezinnen achter de voordeur. Deze beleidsontwikkeling is ook aan de orde in het project
‘Sociaal werk in de wijk’.

In de woonbuurt van ‘onze’ onderzoekspraktijk woont een veelzijdige en kleurrijke

verscheidenheid van mensen met verschillende nationaliteiten, culturele oriëntaties en
levensopvattingen (Meijer, 2011a; Van Rijn, 2009, 2011). De woonwijk staat in de gemeente
bekend om zijn ‘superdiversiteit’, maar vooral ook door de steeds terugkerende signalen
over problemen.
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Pluriformiteit in de wijk:
In de flats wonen mensen die moeite hebben om financieel en sociaal het hoofd boven water te houden.
Sommige zijn uitbehandeld in de psychiatrie. Anderen zijn eerder door drugs en drankgebruik aan lagerwal
geraakt. Mensen onttrekken zich aan de sociale omgeving, doordat ze omkomen in de opgebouwde
schulden, uit schaamte, zoals ouders die de kinderen niet meer in de hand hebben en/of omdat de
bewoners nauwelijks een gesprek in het Nederlands kunnen voeren. Deze mensen hebben genoeg aan
de eigen sores.
Kader 6.2 Gebaseerd op: Samengaan voor de Palestrinalaan (2009)

Meldingen over geweld op straat, huiselijk geweld, vuurwapenbezit, wietplantages en
vervuiling zijn aanleiding voor de gemeente om in 2006 een pilot te starten om de veiligheid
in de wijk te verbeteren.

Professionals in de frontlinie zoals wijkagent, opbouwwerker en huismeesters van de twee
woningbouwverenigingen krijgen de opdracht om activiteiten te organiseren in direct contact

met burgers en om mensen aan te aanspreken op het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
Het is een pilot met aantoonbare successen (Van Rijn, 2011). Zo is de wijk opgeschoond

doordat mensen zelf het vuil zijn gaan opruimen en bewoners meer contact zoeken met
de huismeester en/of de wijkagent als er vragen zijn. Volgens opbouwwerker Van Rijn zijn
de problemen in de leefomgeving die zich afspelen vóór de voordeur verminderd terwijl de
problemen bij mensen áchter de voordeur blijven voortbestaan.
De wijk in cijfers (2011):
In de wijk van ons project wonen ruim 1300 mensen in vier flats.
Ten opzichte van de gehele woonwijk wonen in drie flats relatief veel bewoners tussen de 18 en 40 jaar en
in één flat meer 18 t/m 24 jarigen. 53% van de bewoners is van allochtone afkomst: met als belangrijkste
landen: de Nederlandse Antillen 7%, Irak 5%, Turkije 4%, Marokko, 3% en Afghanistan 3%. In samenstelling
van de huishoudens zien we éénpersoonshuishouden 45%, tweepersoons zonder kinderen 20%, drie of
meerpersoonshuishoudens 5%, éénoudergezinnen 12% en overige huishoudens met kinderen 18%. Van
deze huishoudens heeft één op de drie een inkomen onder het sociaal minimum. 169 bewoners ontvangen
bijstand, terwijl 103 inwoners staan ingeschreven als niet-werkende werkzoekenden.
Kader 6.3 Overgenomen van: Afdeling informatie Wijkzaken

De gemeente geeft een vervolg aan de pilotuitkomsten en nodigt bestuurders van

maatschappelijke organisaties uit om de dienstverlening achter de voordeur van burgers
te verbeteren. Het is de opstart van ons project in de wijk, een experiment waarmee de
gemeente ook wilde inspelen op de voorbereiding van de op handen zijnde transformatie
van het sociaal domein.
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6.1.3 Kanteling van beleid
Een verscheidenheid aan initiatieven, zoals projecten, proeftuinen, pilots, experimenten en
leernetwerken, moest gaan bijdragen aan de voorbereiding van de transitie in het sociaal

domein. Tegelijk werkte de landelijke overheid aan nieuwe wetten die bekend staan als de

drie decentralisaties: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en

de Jeugdwet. Financieringskaders verschuiven waarbij gemeenten de decentralisaties op

elkaar moeten afstemmen en integreren. De invoering van deze drie wetswijzigingen maken
een ware transformatie van het gemeentelijk beleid noodzakelijk.
Drie decentralisaties in het sociaal domein:
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft betrekking op ondersteuning en begeleiding van
burgers. Iedereen die kan werken maar op de arbeidsmarkt het zonder steun niet redt valt onder de
Participatiewet, met als doel dat deze burgers alsnog een werkplek in de arbeidsmarkt verkrijgen. De
Jeugdwet, bedoeld voor kinderen tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers, is gericht op het opvoeden en
opgroeien van kinderen en jongeren en verplicht gemeenten om ervoor te zorgen dat jeugdigen ook
daadwerkelijk hulp krijgen.
Kader 6.4 Op basis van de Vereniging Nederlandse gemeenten [VNG] (website)

6

Een transformatie van deze omvang is nauwelijks te plannen, te stroomlijnen en te
controleren (Rotmans, 2012). De uitkomsten hiervan zijn dan ook onvoorspelbaar, zeker
bij aanvang van ons onderzoek in de voorbereidingsfase. Wel was op voorhand duidelijk

dat de bestaande sturingsstrategieën in zorg en welzijn ingrijpend moesten veranderen
(Hortulanus, 2011; Van der Lans, 2014; Movisie, 2000; RMO, 2008, 2011a; Scholte, 2010). De

overheid beoogde immers met de stelselwijziging ook de bestaande institutionele kaders

te verschuiven, zowel in de relatie tussen overheid en burgers als tussen maatschappelijke
organisaties en professionals. Volgens de RMO (2008) speelt deze beleidskanteling beter in

op behoeften van professionals om complexe problemen vanuit meerdere perspectieven te
benaderen. De uitwerking ligt praktisch volledig in handen van lokale overheden.
Gemeentelijk beleid
De gemeente die ons project initieerde richtte zich op inbreng van en door alle betrokken

partijen. In de nota ‘Beginspraak’ (Meijer, 2011b) verduidelijkte de burgemeester samen te
willen werken aan een integrale benadering. Dit betekent volgens hem onorthodox (leren)
denken en uitdagende processen volgen buiten de gebaande paden.
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Beginspraak als een schilderspalet:
“Beginspraak is een inspirerend avontuur, waarbij de rijke verscheidenheid en de kennis van de deelnemers
ervoor zullen zorgen dat de kleuren op het schilderspalet steeds weer anders gemengd worden. Zo zal
beginspraak leiden tot kwalitatief betere plannen. Beginspraak is een grondhouding, en is niet voorbehouden
aan fysieke projecten. Het gemeentebestuur wil beginspraak toepassen bij alle projecten en vraagstukken
die zich aandienen. Zo wil zij een zorgvuldige eindafweging kunnen maken in de besluitvormingsfase”.
Kader 6.5 Overgenomen van: Burgemeester H.J. Meijer (2011b, p.4)

De gemeente stroomlijnt deze kleurrijke samenspraak met basisregels, die zijn opgesteld

vanuit de visie dat iedereen meedoet (Meijer, 2011b). Dat ‘Iedereen doet mee’ betekent
volgens de gemeente dat alle betrokken partijen voor en met elkaar verantwoordelijk zijn,
dus ook burgers leveren een bijdragen aan de samenleving (Verheul, 2012, p. 6). In het

visiedocument van de gemeente ‘Werken vanuit vertrouwen’ merkt Verheul (ibid) op dat
steeds meer mondige burgers hun stem laten horen en het heft in eigen hand nemen.
De gemeente gaat er daarom van uit dat inwoners goed in staat zijn om zelf hun leven

te organiseren. Maar dat geldt niet voor alle burgers. Om die reden differentieert het
gemeentelijk beleid de volgende drie groepen inwoners:
1).

Mensen die zelf ondersteuning regelen.

3).

Mensen die zich niet zelfstandig weten te redden (Verheul, 2012).

2).

Mensen die zichzelf redden met ondersteuning van collectieve voorzieningen.

Voor deze laatste groep van minder zelfredzame kwetsbare burgers wil de gemeente
intensieve ondersteuning in gang zetten, waarbij de focus ligt op het versterken en
ontwikkelen van de eigen kracht.

Professionals die wijkgericht (gaan) werken zouden kwetsbare burgers (meer) moeten
aanmoedigen zich te verbinden aan informele netwerken, zodat wijkbewoners elkaar meer

ondersteunen. Volgens de beleidsnota (ibid) zouden bestaande vormen van burgerparticipatie
zoals kerken, sportclubs en buurtverenigingen een nieuw elan moeten krijgen. Met deze
interactieve beleidsbenadering doet de gemeente een appèl op burgers, vrijwilligers en

professionals en nodigt tegelijkertijd bestuurders van maatschappelijke organisaties uit bij te
dragen aan de organisatie van het sociaal domein in de toekomst.
Anders werken
In samenwerking met bestuurders besprak de wethouder tijdens een bijeenkomst in 2011

het belang van integrale hulpverleningsvormen aan multiprobleemhuishoudens (Van der Bij,
2011a).
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Wethouder Dannenberg (2011) over regels en systemen:
Er zijn welgeteld 123 wettelijke kaders, indicatieprotocollen, methoden, instrumenten en registratiesystemen
die in de hulpverlening aan multiprobleemhuishoudens samenkomen. Hulpverleners werken niet vanuit
het perspectief van de burger, maar zijn gericht op het specifieke werkproces. Daarbij dragen hulpverleners
vraagstukken aan elkaar over, deze communicatie leidt ook tot verlies van informatie. Een ander knelpunt
is de onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor welke resultaten.
Kader 6.6 Verslag bijeenkomst voor bestuurders op 12 januari

Gezinnen zouden onvoldoende effectief geholpen worden, mede doordat professionals niet
efficiënt kúnnen werken als gevolg van de verscheidenheid aan regels en systemen. Opvallend

is ook hoeveel professionals betrokken waren bij één huishouden of gezin en hoe matig
professionals die zorg en dienstverlening op elkaar af stemden. De wethouder benadrukte

verder, geïllustreerd met voorbeelden uit eigen waarneming en vanuit onderzoeksuitkomsten
in ‘Dringen(d) achter de voordeur’ (Weggemans, Jonker, Smits, 2009), dat specialistische

collega’s uit andere werkdomeinen veelal pas in beeld komen als het hiervoor eigenlijk al te

laat is. Bovendien zijn er te veel verhalen over mensen die geen hulp vinden, terwijl dat wel
van belang is om verdere escalatie van problemen te voorkomen. Daarbij komt nog, volgens
de wethouder, dat professionals in plaats van burgers ondersteunen en aanspreken op het

nemen van eigen verantwoordelijkheid en steun in het eigen netwerk, de neiging hebben

de vragen van mensen over te nemen. En tot slot was er het argument dat áls burgers

krijgen waar ze recht op hebben, het niet altijd de hulp is die ze feitelijk nodig hebben. Dit
laatste argument verzet zich tegen systemen waar vooral gelijke rechten domineren in plaats
van de gewenste uitkomsten. Met deze bevindingen en opvattingen draagt de gemeente

de overtuiging uit, dat er meer resultaten behaald kunnen worden met minder inzet van
middelen.

‘Meer met minder’ was een doelstelling die ik tijdens mijn deelname aan het project

met regelmaat heb beluisterd. Deze uitspraak had betrekking op gemeentelijke
beleidsdoelstellingen, zoals het realiseren van een hoger rendement van de hulpverlening

voor kwetsbare burgers en de maatschappij door de inzet van professionals in het sociaal
domein anders te organiseren (Van der Bij, 2011b). In lijn met het advies van de RMO ‘De
ontkokering voorbij: Slim organiseren voor meer regelruimte’ wil de gemeente vooralsnog

geen nieuwe organisatie(s) opzetten (2008). De oplossing zou niet zozeer liggen in het
ontschotten van werkdomeinen en organisaties (Van der Bij, 2011b), maar veel meer in

het ontwarren en verminderen van de wirwar aan regels en communicatielijnen tussen
professionals.
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Communicatielijnen tussen professionals en organisaties:

Kader 6.7 Overgenomen van: Nell (2012). PowerPointpresentatie Bestuurdersbijeenkomst 30 oktober

Oplossingen als kortere communicatielijnen tussen professionals, het verkennen van nieuwe
mogelijkheden en het ontwikkelen van verbeteringen door al doende te leren waren volgens

de wethouder de uitdagingen waar gemeenten, organisaties en professionals begin 2011
voor stonden.

Tot slot
Maatschappelijke organisaties werden uitgenodigd met een gezamenlijk voorstel te komen
om de gesignaleerde knelpunten te verbeteren. Op aanmoediging van de wethouder nam
een aantal organisaties het voortouw door het ondertekenen van het projectplan in een
convenant.

Het convenant maakte deel uit van dit onderzoeksproject, waarin een aantal professionals
de ruimte kregen om in de eerder omschreven woonwijk de gesignaleerde problematiek van
multiprobleemhuishoudens integraal te benaderen.

6.2 Project in de wijk
Het project ‘Sociaal werk in de wijk’ is een innovatief project waarin sociaal werk

professionals werkendeweg bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening aan

gezinnen met meervoudige problematiek. De projectdoelstellingen waren met name door
de gemeente als opdrachtgever verwoord in een samenwerkingsconvenant (Van der Bij,
2011b), dat circa twintig zorg- en welzijnsorganisaties eind 2011 ondertekenden. Uit deze

organisaties werden generalistische professionals benoemd voor het verlenen van hulp aan
multiprobleemhuishoudens en het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen.
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In dit deel beschrijf ik eerst de projectdoelstellingen in het samenwerkingsconvenant. Hierop
volgt in het tweede deel een introductie van sociaal werk professionals in de praktijk.

6.2.1 Innovatieve projectdoelstellingen
Met de gekozen aanpak wil de gemeente realiseren dat multiprobleemhuishoudens eerder
in contact komen met professionals. Het projectplan beoogt dat professionals vernieuwende

integrale werkwijzen ontwikkelen die mensen ‘ontzorgen’ en hen tegelijkertijd ook activeren
om participatief bij te dragen aan de samenleving (Van der Bij, 2011b). Anders is ook dat deze

generalistische professionals bij de gezinnen betrokken blijven, juist omdat mensen in stabiele

perioden meer ruimte hebben om een volgende trede op de participatieladder te kunnen

zetten. Deze blijvende betrokkenheid zou (herhaalde) beroepen op zwaardere hulpvormen
voorkomen en zou burgers ondersteunen in de ontwikkeling van zelfredzaamheid. Het
uiteindelijke doel van deze integrale dienstverlening is het maatschappelijk herstel van
burgers in de gemeente. De winst zit in het organiseren van effectievere en efficiëntere
integrale werkwijzen waarbij het accent verschuift van gespecialiseerde naar generalistische

hulpverlening. Het samenwerkingsconvenant (ibid) beoogt een fundamenteel andere
structuur van samenwerken: een systeeminnovatie voor zowel bestaande zorg- en
welzijnsorganisaties als voor de interne organisatie van de gemeente zelf.
Integrale organisatie
De beoogde integrale dienstverlening is een omslag in de manier van denken en werken. De

grenzen tussen maatschappelijke organisaties en werkdomeinen moeten vervagen, waarbij
organisaties specialistische taken en bevoegdheden overdragen aan allround professionals

Generalistische professionals verbonden aan verschillende organisaties in de stad, kregen de
opdracht om de kwetsbare burgers in de wijk integraal te ondersteunen.
Samenwerkingsconvenant over hoe betrokken organisaties innoveren:
Casemanager
AMW

Casemanager
Jeugdzorg

Casemanager
Werk en
Inkomen

Casemanager
Wmo

Casemanager
Woningcorporatie

Integrale aanpak: professionele allrounders, die een verscheidenheid aan instellingen
vertegenwoordigen, en beschikken over mandaat en bevoegdheden

Kader 6.8 Overgenomen uit: J. van der Bij (2011b, p. 7)

Het samenwerkingsconvenant legt de nadruk op het transformeren van de verkokerde en
versnipperde organisatie van professionals naar een integrale aansturing, zonder daarbij tot grote
structuurveranderingen te komen (Van der Bij, 2011b; eigen waarneming o.a. bijeenkomsten
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27 april 2011 en 13 april 2012). Voorop staat dat bestaande schotten tussen organisaties en
gemeentelijke afdelingen de integrale dienstverlening niet mogen belemmeren.

Om deze omslag te maken is gekozen voor een matrixorganisatie, waarin sociaal werk
professionals vanuit bestaande organisatielijnen samenwerken in een projectteam.

Volgens de matrixstructuur bleven uitvoerende professionals in dienst van de moederorganisatie

en namen van daar uit deel aan het projectteam. Naast bestaande verbindingen met de
leidinggevende van de moederorganisatie ontstonden dus ook nieuwe lijnen met de
projectleiding van het project ‘Sociaal werk in de wijk’. Deze projectleiding bestond uit drie
leden:

• Beleidsmedewerker van de gemeente die daarmee de opdrachtgever vertegenwoordigde;
• Projectleider die het uitvoerende werk stroomlijnde;

• Projectmanager (ondergetekende), door de wethouder ook verwoord als ‘entrepreneur’,
een aanspreekpunt voor de meer tactische en strategische onderwerpen.

De moederorganisatie, waarmee de sociaal werk professional zijn formele dienstbetrekking
zou behouden, bleef verantwoordelijk voor het inhoudelijke werk en werkgeversverplichtingen

met bij voorkeur één leidinggevende als eerste aanspreekpunt. Deze leidinggevende nam
deel aan de klankbordgroep, georganiseerd door de projectleiding.

Met deze matrixstructuur kwamen directe lijnen tot stand met alle strategische, tactische en
operationele spelers van zowel de gemeente als maatschappelijke organisaties in zorg- en
welzijn, woningbouwverenigingen als het onderwijs.
Operationele doelstellingen
In het project konden generalistische professionals als hulpverleners en regisseurs ervaring

opdoen en al doende nieuwe werkwijzen ontwikkelen. De doelstellingen waren als volgt door
Van der Bij (2011b, p. 6.) in het samenwerkingsconvenant geformuleerd:
i. komen tot een gewenste aanpak voor multiprobleemhuishoudens;

ii. realiseren van mandaten of samenwerkingsafspraken met hulpverlenende instanties of uitvoeringsafdelingen van de gemeente;

iii. realiseren van de juiste ondersteunende instrumenten/faciliteiten voor de aanpak.

De projectdoelstellingen waren gericht op het bieden van ruimte voor vernieuwing in het
werk van professionals, waarbij sociaal werkers zelf de eigen werkmethoden, capaciteiten en
competenties doorontwikkelen.

Het was de bedoeling dat generalistische professionals laagdrempelig en slagvaardiger zouden
gaan werken. Dat zou mogelijk zijn als ze niet of minder belemmerd werden door bureaucratische
verplichtingen van de afzonderlijke betrokken organisaties, zoals het schrijven van interne

rapportages, beantwoorden aan verplichtingen rondom indicaties en zich houden aan interne

wachtlijsten. Organisaties gaven door hun ondertekening van het samenwerkingsconvenant te

kennen, dat ze bereid waren vertrouwen en ruimte te creëren voor de inzet van generalistische
professionals die in het projectteam een voortrekkersrol kregen.
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Het overdragen van specialistische taken, bevoegdheden en competenties door de
verschillende organisaties naar het projectteam zou in de praktijk tot uitdrukking moeten

komen in formele mandaten met doorzettingsmacht voor generalistische professionals
in het project (Van der Bij, 2011b, p. 4). Daarbij moesten de moederorganisaties hun

uitvoerende professionals in het projectteam zowel inhoudelijk als procesmatig vrijwaren
van voorgeschreven productie- of outputnormen. De financiering van het uitvoerende

werk bleef gekoppeld aan de te realiseren productienormen van de afzonderlijke

moederorganisaties, die volgens de nog geldende richtlijnen zelf de inzet van hun
professionals moesten blijven verantwoorden. Bovendien formuleerde de gemeente op
voorhand de beoogde maatschappelijke effecten.

Het plan van aanpak over beoogde maatschappelijke effecten:
Van de huishoudens die via de nieuwe aanpak geholpen zijn heeft:
80% ervaren dat zij meer regie over hun leven hebben gekregen.
100% één plan van aanpak en één hulpverlener;
Het beroep op (geïndiceerde) hulp is met 5% afgenomen in 2012 ten opzichte van 2010
Kader 6.9 Overgenomen uit: J. van der Bij (2011b, p. 6)

De gegevens die het projectteam moesten aanleveren waren echter vooral gebaseerd op

het realiseren van productie, terwijl de projectdoelstellingen meer betrekking hadden op
het verbeteren van organisatieprocessen en ervaringen van de gezinnen zelf.

Transparanter werken, meer regie bij multiprobleemhuishoudens, meer waardering voor de

handelswijze van hulpverleners én verminderde gemeentelijke lasten doordat zwaardere
vormen van professionele hulp afnemen waren de uitdagende doelstellingen. Hoewel de

exacte cijfers nog ontbraken stelde de gemeente bij aanvang vast dat in de wijk zo’n
100 multiprobleemhuishoudens woonden. Deze multiprobleemgezinnen, waaronder ook
multiprobleem éénpersoonshuishoudens, maakten deel uit van doelgroep.

6.2.2 Sociaal werk in het project
Door het project kregen generalistische allround professionals dus de ruimte om te

experimenteren met een vernieuwde integrale aanpak. Dit betekende dat de nieuwe

sociaal werker zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar aanwezig moest zijn in de wijk en
voor het multiprobleemhuishouden het eerste aanspreekpunt was voor alle gezinsleden
en voor collega professionals. Deze aanpak staat ook bekend als: één gezin, één plan, één
hulpverlener.
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Eén gezin, één plan, één hulpverlener
Mensen in de wijk die kampten met meervoudige problematiek kregen als eerste aandacht
van het project. Denken en werken vanuit het perspectief van de persoon of gezinsleden

betekent verbindingen leggen met de leefwereld van het gezin en de buurt en elkaar
persoonlijk te (leren) kennen. In samenspraak met de gezinsleden worden afgewogen
besluiten genomen over de eventuele inzet van het informele en formele netwerk.
Mensen zorgen voor zichzelf en elkaar, professionele hulp is het sluitstuk:

maatwerk
specialist

collectieve - voorziening
professional alleen waar nodig

mensen zorgen voor elkaar

mensen zorgen voor zichzelf: eigen netwerk gebruiken
Kader 6.10 Bewerking van: Scholte (2011). PowerPoint dia 3 Bestuurdersbijeenkomst 27 april

De burger staat centraal in deze benadering, wat ook betekent dat professionals uitgaan

van eigen verantwoordelijkheid vanuit de gedachte dat mensen in principe voor zichzelf
en elkaar (kunnen) zorgen. Volgens Scholte (2010) is de omvang van de woonwijk tot

rond de 10.000 inwoners een essentieel uitgangspunt. Bovendien moet de samenstelling

van de expertise van professionals het mee
wijkteam afgestemd zijn op de problemen en
kansen van de wijkbewoners.

bewegen
overnemen

luisteren

Sociaal werkers leveren individueel
maatwerk aan
de gezinnen door waar nodig
voordoen
verleiden
mantelzorg en de inzet van vrijwilligers te verbinden met collectieve voorzieningen,

AANDACHT

specifieke verzekeringen of gespecialiseerde professionals bij complexe problemen.
verhalen
vertellen

Generalistische professionals

schuren
aan
moedigen

aanspreken

Volgens het project is de sociaal werker een generalist die dicht bij de leefwereld van

kwetsbare burgers staat. Hij is minder op kantoor en meer bij mensen thuis. Het was de
bedoeling dat deze professional ook in zogenaamde stabiele perioden, als er weinig of

geen vragen zijn, bij het gezin betrokken blijft. De generalistische sociaal werker zou alle
gezinsleden ondersteunen op meerdere leefgebieden.

Sociaal werkers in het project zouden zich ontwikkelen tot ‘specialisten in het

generalistische’ (Scholte, 2010). In een presentatie ‘Samen in de buurt, Generalisten
in de frontlijn’ verduidelijkt Scholte tijdens een bijeenkomst voor bestuurders van
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betrokken maatschappelijke organisaties op 27 april 2011dat deze generalistische
professionals werken te midden van specialisten uit verschillende beroepsgroepen als

psychologen, pedagogen, juristen, therapeuten en vaak met overlappende functies zoals
gebiedsmanagers, woonconsulenten en wijkregisseurs. Specialisten zijn deskundig op

een specifiek gebied, terwijl het beschikken over beperkte kennis van veel specialismen

binnen een grote verscheidenheid aan werkdomeinen kenmerkend is voor een
generalistische specialist.

De sociaal werker in het project moest beschikken over een brede deskundigheid op het
gebied van immateriële en materiële hulpverlening, in het uitvoeren van een scala aan

(lichte) interventies en het (tijdig) inschakelen van verschillende specialisten door collega’s

te raadplegen, door kennis van hen over te nemen of door de specialist in het gezin te
introduceren. Als dat vanuit de vraag noodzakelijk was, zouden in bepaalde perioden wel

meerdere professionals zich kunnen inzetten in een gezin. Volgens Van der Bij (2011b) was
‘één gezin, één plan, één hulpverlener’, als integrale aanpak niet bedoeld als een nieuwe
‘ijzeren wet’. De gemeente wilde vooral maatwerk leveren waarin flexibiliteit voorop stond.

Wel bleef de generalist, ook als een specialist betrokken was bij het gezin, als regievoerder
verantwoordelijk voor de samenhang en continuïteit van de hulpverlening.

6

Professionals in het project
Sociaal werkers uit verschillende organisaties konden door het voortouw nemen voor het
realiseren van projectdoelstellingen daarvan al doende te leren. In die zin bood het project

ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Voor het werven van professionals uit
de betrokken convenant partijen volgde een oproep in de vorm van een vacature.

De projectleiding beoogde een transparante selectieprocedure om zo zorgvuldig mogelijk
om te gaan met geïnteresseerde professionals, maar ook om voldoende draagvlak
van betrokken maatschappelijke organisaties te bewerkstelligen. Daarom bestond de
selectiecommissie uit vier leden: de projectleider, de beleidsadviseur van de gemeente (in

de rol van projectdeelnemer en opdrachtgever), de projectmanager en een onafhankelijke
externe deskundige.

Volgens de vacaturetekst was de projectleiding op zoek naar generalistische sociaal werk

professionals met werkervaring in multiprobleemhuishoudens, die cliënt - systeemgericht en
outreachend kunnen werken, die bekend zijn met werkdomeinen als wonen, werk, welzijn
en zorg en kennis hebben van de sociale kaart. Een samenwerkingsgerichte houding is van
belang om professionals en gezinsleden te kunnen verbinden, waarbij het aanspreken van

mensen op de eigen kracht vanzelfsprekend is. Bovendien moet de beoogde generalist
beschikken over kwaliteiten om met een flexibele onorthodoxe aanpak te kunnen werken,

door buiten eigen kaders te denken en soms onbekende wegen bewandelen: wat ook
betekent handelen met durf en lef, en proactief, geduldig en vasthoudend zijn. Ook het
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beschikken over humor maakte deel uit van de functie-eisen voor de vacature (bijlage 1).

De selectiecommissie legde een nadruk op innovatieve ‘doeners’ die gemotiveerd waren

om tijdens het uitvoerende werk in multiprobleemhuishoudens ook nieuwe werkwijzen

te ontwikkelen (eigen waarneming). Bovendien wilde de commissie nagaan of de
moederorganisatie zich kon vinden in de voorgestelde projectkaders die de inzet van
uitvoerende professionals regelden. Daar hechtte de selectiecommissie aan omdat in
onderzoek van Giltay Veth en Wijland (2009) naar voren kwam dat draagvlak een belangrijke

voorwaarde is om de doelstellingen bij projecten in het sociaal domein te realiseren. Er

werden daarom twee gesprekken achter elkaar gepland. Na een eerste uitleg zou de

commissieleden zich opsplitsen voor afzonderlijke gesprekken met de leidinggevende en
de sociaal werker.

Sociaal werk professionals die op de vacature reageerden en aan de functievereisten vol-

deden, ontvingen een uitnodiging voor een gesprek. In deze oriënterende gesprekken was
ruimte om eigen gezichtspunten op de projectdoelstellingen te delen en de motivatie voor
deelname aan het project toe te lichten.
Motivatie van sociaal werkers eind 2011:
De visie van het project Sociaal werk in de wijk is aansprekend omdat hierin de eigenheid en de respectvolle
bejegening van de burger centraal staat.
Het leveren van een professionele bijdrage waarin ook werk- en levenservaring van waarde is.
De kracht van het generalistisch werken geeft meer ruimte om samen met de burger te zoeken naar een
structurele oplossing voor ervaren problemen.
Kader 6.11 Bewerking vanuit sollicitatiebrieven en gesprekken.

Leidinggevenden van de sociaal werkers werden eveneens uitgenodigd vanwege de ve-

rantwoordelijkheid van de moederorganisatie voor het inhoudelijke werk. Deelname aan
het project betekende voor de moederorganisatie vooral ook het creëren van tijd, zodat
de sociaal werker in het projectteam 8 tot 16 uur per week aan het project zouden kun-

nen besteden. Deze uren hadden zowel betrekking op de uitvoerende dienstverlening
die ten laste komen en onder verantwoordelijkheid vallen van de moederorganisatie als

de indirecte overlegtijd ten laste van het project. Het betrekken van leidinggevenden
vanaf de voorbereiding had ook tot doel te komen tot een proactieve klankbordgroep,
waarin leidinggevenden een rol hadden om projectdoelstellingen te realiseren. Kortom

de selectiecommissie was vooral geïnteresseerd in drijfveren en competenties van de
professional, het draagvlak van de moederorganisatie en de visie van de leidinggevende.

Op basis van deze oriënterende gesprekken besloot de commissie tot de samenstelling
van een interorganisationeel team met sociaal werkers uit de werkdomeinen gehandi-

captenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, algemeen maatschappelijke
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werk en de jeugdzorg. Professionals in het welzijnswerk (buurtwerk, opbouwwerk, jongerenwerk) dat in principe geen deel uitmaakte van de hulpverlening achter de voordeur,

werden wel betrokken bij de projectdoelstellingen maar maakte geen deel uit van het
projectteam.

De projectteamleden van gemotiveerde sociaal werkers waren eind 2011 benoemd. Ook
ging toen de klankbordgroep van start waarin hun leidinggevenden participeerden. De
kaders leken duidelijk, het projectteam ‘Sociaal werk in de wijk’ kon aan het werk.
Eerste projectresultaten
Generalisten begeleidden vanuit een integrale benadering de aangemelde multiprobleemhuishoudens en bespraken in het projectteam de nieuwe hulpvragen van burgers en professionals
die bij de verschillende teamleden binnenkwamen.

In het eerste kwartaal van 2012 maakten achtendertig gezinnen of gezinsleden deel uit van de
caseload. Een deel van deze aanmeldingen was afkomstig van de teamleden zelf, zodat sociaal

werkers die al betrokken waren bij een gezin in de wijk, deze hulpverlening konden voortzetten.

Eind 2012 was het aantal aanmeldingen de zeventig gepasseerd. Dit betekent dat de eerste
projectdoelstelling, het ondersteunen van de honderd multiprobleemhuishoudens in de wijk, al in
het eerste projectjaar grotendeels bereikt was. In dat opzicht verliep het project succesvol.

Positieve resultaten kwamen ook tot uitdrukking in verhalen van de sociaal werkers die hun
ervaringen deelden met bestuurders en leidinggevenden en vertelden in de nieuwsbrief.
Verhalen uit de praktijk begin 2013:
Het gaat niet goed met gezin A. Dat begint op te vallen. Een frontlinieprofessional in de wijk vangt deze
signalen op en seint het project in. De generalist gaat kijken. Hij probeert een vertrouwensband op te
bouwen. Dat doet hij door zich in eerste instantie te richten op de primaire levensbehoeften. Hij regelt een
bed en zorgt ervoor dat de douche weer gebruikt kan worden; de eerste stap is gezet.
Wat gaat er dan anders dan anders? De sociaal werker van het project is nog steeds betrokken bij het gezin
A. en blijft dat ook als er geen vragen zijn. In samenwerking met anderen is hij de spil, het aanspreekpunt
voor het gezin. Dit geeft het gezin meer ruimte om de zelfredzaamheid te vergroten.
Een licht verstandelijk gehandicapte jonge vrouw lukt het niet om voor zichzelf te zorgen. De generalist
nodigt de Eigen Kracht Centrale uit. De conferentie vindt plaats op een zaterdag met gebruik van de
nieuwe media, zodat familieleden in het buitenland deze conferentie kunnen bijwonen. Door deze
inventieve werkwijze is de oplossing voor de jonge vrouw snel gevonden.
Kader 6.12 Bewerking mede op basis van digitale nieuwsbrieven

De routes die bewandeld werden om bepaalde hulp te krijgen zijn na de eerste bevindingen
sterk verkort (Haverkamp, Ten Kate, 2012). Voor het ontwikkelen van vernieuwde werkwijzen was
echter wel meer draagvlak nodig van betrokken organisaties en professionals en ook meer tijd

voor sociaal werkers om hieraan te kunnen werken vanuit het projectteam. Mede naar aanleiding

van de verdiepende onderzoekgesprekken die ik voerde werd duidelijk dat er naast het verlenen
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van hulp aan de gezinnen geen tijd overbleef om de meer organisatorische en overkoepelende
projectdoelstellingen te realiseren. Daarom werd eind 2012 na overleg met de opdrachtgever

besloten om nieuwe aanmeldingen via de reguliere werkprocessen van de bestaande organisaties
op te vangen en zo het dreigend overbelaste projectteam te ontlasten.

Tot slot
Het project Sociaal werk in de wijk was de praktijk waarin ik de ontwikkeling naar generalistische
sociaal werk professionals op de voet volgde en in gesprekken nader kon onderzoeken. Na
afronding van mijn rol als projectmanager heb ik mijn ervaringen, observaties en de data

uit de diepte-interviews meerdere malen uitgewerkt en samengevoegd tot een verslag van

het werk van generalistische professionals in het sociaal domein. Deze empirische gegevens
beschrijf ik in de volgende twee hoofdstukken.
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Respondenten uit het project ‘Sociaal werk in de wijk’ vertelden tijdens de verdiepende interviewgesprekken over hun inzichten en ervaringen met ontwikkelingen in de voorbereiding
op de drie decentralisaties. In de hoofdstukken zeven en acht belicht ik deze empirische

bevindingen. Afgestemd op de thema’s die respondenten in onze gesprekken het meest
benadrukten sta ik stil bij de organisatie van het werk en ervaringen met het inhoudelijke
werk met cliënten.

De interviews met de sociaal werkers en hun leidinggevenden zijn uitgewerkt tot een narratief.
Tussen de regels staan ter illustratie enkele uitspraken van respondenten.1
Weet je dat dit gesprek al heel fijn is.
Ja, zonder dat jij er echt wat mee moet. …
Dat je [het] kan hebben over wat je puzzelt, dat vind ik fijn.
Respondent a sociaal werker
Illustratie uit een interview

In deze uitwerking beperk ik me tot issues die bijdragen aan de onderzoeksvragen over het

organiseren in de bovenstroom, onderstroom en interactie. Waar nodig zijn de interviews
aangevuld met inzichten uit participatieve observaties.

Hoofdstuk zeven belicht gezichtspunten van respondenten over het organiseren van
innovaties. In het eerste deel beschrijf ik de organisatiestructuur, een organisatiematrix. Deel

twee verduidelijkt de noodzaak van het faciliteren van netwerksamenwerking. In het derde
deel ga ik in op werkendeweg ontwikkelen.

7.1 Matrixorganisatie
De projectopdracht om als generalisten te werken oversteeg de bestaande structuren van
de georganiseerde werkdomeinen. De impact hiervan op de organisaties en het werk van
professionals in het sociaal domein was diffuus.

1
De citaten zijn gebaseerd op spreektaal. De uitspraken die respondenten deelden in de diepte-interviews zijn zo letterlijk
mogelijk weergegeven waardoor grammaticale onjuistheden en niet lopende zinnen blijven staan. Een enkele keer staat ter
toelichting een woord tussen [..].
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Dat betekent misschien dat een organisatie iets moet inleveren en een andere organisatie iets erbij krijgt.
Dan gaan andere belangen … financiële belangen spelen. En dat speelt al. Het is wat dat betreft geen
gemakkelijk project, absoluut niet. Het is bijna revolutionair
Respondent b sociaal werker
En hoe doe je dat dan. Om mensen [sociaal werkers] te kunnen volgen in alles wat ze doen, want ze zitten
ook vaak in huishoudens die niet eenvoudig zijn. Wat heel veel met je als mens, ook wat doet. Ik denk dat
je daar ook voor moet blijven zorgen. Ook als je de hele organisatiestructuur verandert blijft dat wel een
onderdeel.
Respondent h leidinggevende
Dat ze vanuit die hoek ook kunnen sparren en richting en koers [weten]. Ja, ze hebben ook behoefte aan
wat is die horizon van WMO. Waar gaat het heen
Respondent i leidinggevende
Organiseren op koers

Volgens respondenten zouden nog jaren nodig zijn om de consequenties van de
transformatie en transities uit te werken. In de beginfase van de transformatie was een

duidelijke koersbepaling voor organisaties in het sociaal domein praktisch ondoenlijk, terwijl
de sociaal werkers wel behoefte hadden aan leidinggevenden die de weg vrijmaakten en op
wie ze konden terugvallen in het werk.

In de deze eerste paragraaf ga ik in op gezichtspunten van respondenten op de rollen van
leiders in de matrixorganisatie en het belang van werkgesprekken.

7.1.1 Leidersrollen
Het project was georganiseerd in een matrixorganisatie: de sociaal werkers maakten deel uit

van het projectteam en bleven verbonden aan de moederorganisatie. De leidinggevende
van de moederorganisatie bleef het aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen terwijl de

projectleider belast was met de organisatie van het werk. Deze taakverdeling tussen de
projectleider en de leidinggevende was niet helemaal duidelijk voor respondenten.
Projectleider
De taken van de projectleider hadden betrekking op het realiseren van de projectdoelstellingen

zoals de werkverdeling in het projectteam, de samenwerking in het werkveld en het
ontwikkelen van nieuwe werkwijzen. Deze functie kwam nadrukkelijk in beeld toen de
toenmalige projectleider zijn taken neerlegde in de periode dat de interviews gepland stonden.
Respondenten maakten in hun gesprekken met mij spontaan gebruik van de gelegenheid om
hun ideeën over de rol en taken van projectleider en verwachtingen te delen.

De projectleider moest zich als eerste staande kunnen houden in het krachtenveld van

organisaties en zichtbaar bijdrage aan een gemeenschappelijke visie over ‘sociaal werk in de
wijk’ door een strategisch inbreng.

De grensverleggende en organisatie-overstijgende rol van de projectleider, was een tweede
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issue. Volgens respondenten vervulde de projectleider een brugfunctie tussen de verschillende

partijen als het projectteam van sociaal werkers, de klankbordgroep met leidinggevenden, de

stuurgroep met de wethouder als opdrachtgever en de organisaties in het werkveld die het
convenant ondertekenden.

Als derde aandachtspunt werd partijen en mensen verbinden genoemd. Daarbij ging het ook
om het aanspreken van mensen (in het team en in het netwerk) en het regelen van afspraken. De

projectleider zou flexibel moeten zijn in het aangaan van relaties en waar nodig daadwerkelijk
ingrijpen, zo beluisterde ik met name bij de sociaal werkers die in het uitvoerende werk tegen

obstakels aanliepen die moesten worden aangepakt. De projectleider zou als linking pin
moeten kunnen balanceren tussen een welwillende houding en een rechte rug.

Slagvaardig en aanspreekbaar zijn, was een vierde issue. Volgens respondenten moest de

projectleider pragmatisch kunnen werken, dat betekende bijvoorbeeld het inplannen van
overleg. Als overlegdeelnemer zou hij/zij op het ene moment mee moeten kunnen doen met

de discussie en op het andere moment boven de partijen kunnen staan, zoals bij het nemen
van besluiten.

Het geven van persoonlijke aandacht, goed kunnen luisteren en besluitvaardig - als vijfde werden genoemd als belangrijke vaardigheden van de projectleider.

Er zijn momenten dat er besluiten moeten worden genomen, of dat er richting bepaald moet worden. Dan
is er één die uit dat team stapt en zegt en zo gaan we het doen.
Respondent h leidinggevende
Oke, boem, dat doen we het zo!
Respondent d sociaal werker
Ik denk ook het verduidelijken van processen. Dat een leidinggevende daar een beetje boven kan hangen,
omdat je zo in het werk zit dat je een verkokerde visie kan krijgen hoe je tegen dingen aankijkt.
Respondent e sociaal werker
Projectleider met meervoudige taken

De projectleider was in de ogen van respondenten een soort duizendpoot. Het ging om een
slagvaardige en strategische bruggenbouwer die partijen weet te verbinden door het uitdragen

van de koers. Als persoon aanspreekbaar betekende zowel een letterlijke als figuurlijke open
deur voor collega’s in het team en collega’s in het netwerk van organisaties.
Leidinggevende
Volgens de matrixstructuur bleef de leidinggevende in de moederorganisatie voor sociaal
werkers het eerste aanspreekpunt als het ging om de inhoudelijke werkuitvoering. Over de
uitvoering van formele taken en de verwachtingen van de rol van leidinggevenden verschilden
respondenten soms wel aanzienlijk van mening.

Waar de ene leidinggevende benadrukte een rol te hebben in de organisatie van het
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inhoudelijke werk, meende de ander dat sociaal werkers dat zelf wel konden. Waar de een
de uitvoerende professionals vrijliet, wilde een ander op de hoogte blijven van bijna alle

vragen die speelden of noemde juist het faciliteren van de werkprocessen in de praktijk het
belangrijkst. Deze uiteenlopende taakopvattingen hadden deels betrekking op vastgelegde
functietaken, bevoegdheden en de visie van de organisatie. Leidinggevenden signaleerden in

de interviews dat de druk van organisatorische zaken weinig ruimte liet voor het opbouwen
van een relatie met hun sociaal werkers. Ze spraken de verwachting uit dat professionals

zelf hun verantwoordelijkheid namen door ernstige beletsels respectievelijk onalledaagse
beslissingen in het uitvoerende werk aan hen voor te leggen.

De sociaal werkers verwachtten van hun leidinggevenden meer duidelijkheid over de koers

en de visie van de organisatie, (meer) zichtbare en voelbare betrokkenheid in het project

en in de klankbordgroep een sneller tot eenduidige doelstellingen en besluiten komen over
gemeenschappelijke richtlijnen voor praktische onderwerpen. Ze vertelden bijvoorbeeld over

ervaringen met het verslagformat en de registratie van aanmeldingen, die leidinggevenden
verschillend interpreteerden en anders aan sociaal werkers hadden uitgelegd.

Door het onderkennen van spanningen die zich voordeden in de netwerksamenwerking zou

de vernieuwing een betere voedingsbodem krijgen. In deze fase van het project ontbrak het
daar volgens de projectteamleden nogal eens aan. Leidinggevenden zouden meer proactief

kunnen bijdragen aan het project door doelstellingen nadrukkelijker binnen en buiten de
eigen organisatie uit te dragen.

In de verhalen van de sociaal werkers over hun ervaringen bemerkte ik aanmerkelijke verschillen - de een voelde zich belemmerd, de ander juist gestimuleerd door de leidinggevende.

De respondenten waren eensgezind over de toegevoegde waarde van leidinggevenden die

zelf hadden gewerkt met cliënten. Een leidinggevende benoemde dat ze door de opgedane

praktijkervaring beter kon inhaken op vraagstukken die in de praktijk speelden. Vooral de
uitvoerende professionals vonden het belangrijk dat hun leidinggevende kennis had van
het inhoudelijke werk, de dynamiek in de samenwerking en de impact van (verschillende)

organisatieculturen op basis van werkervaring. Er was een uitgesproken behoefte aan
leidinggevenden die het werk begrepen, waarmee sociaal werkers makkelijk konden praten
over wat ze op het werk tegenkwamen.

Dat je je begrepen voelt, erkenning. Soms hoef je elkaar niet te begrijpen, [maar] dat je de kans krijgt om
uit te leggen. … Dat is toch wel dat leidinggevenden je kunnen motiveren en demotiveren.
Respondent a sociaal werker
Vertrouwen en ruimte dat is iets wat je niet helemaal [kan definiëren], dat is ook een klik die je hebt. … Soms
helpt het ook te ventileren dat het gewoon een rot cliënt is bijvoorbeeld En ook je moet wel een bepaalde
soort discretionaire ruimte krijgen om je werk te kunnen doen.
Respondent b sociaal werker
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Je moet eerst die betrekking … hebben want anders kun je het niet over inhoud hebben. Dat moet je
ergens kwijt kunnen en er moet een bepaalde korte lijn zijn dat er dan wat mee gedaan wordt.
Respondent f sociaal werker
Als een medewerker komt met een vraag of als hij vastloopt dan moet een leidinggevende daar gelijk in
kunnen schakelen… heb je dit al gedaan, heb je dat geprobeerd om mensen op we te helpen. …
Ik heb verschillende opleidingen gedaan…De praktijk is de beste leerschool.
Respondent h leidinggevende
Relationele verbinding

Het belang van het opbouwen van een vruchtbare werkrelatie werd gelijkelijk ingebracht door

de sociaal werkers en leidinggevenden. Veel waarde werd gehecht aan persoonlijke contacten.

We zouden kunnen zeggen dat het gaat om een functionele werkrelatie, gebaseerd op een
persoonlijke klik, ter zake deskundigheid en betrokkenheid.

7.1.2 Werkgesprekken
Gesprekken tussen sociaal werkers en leidinggevenden gingen grofweg over organisatorische

vraagstukken en inhoudelijke respectievelijk emotionele kwesties, over morele dilemma’s en
ingrijpende ervaringen waar sociaal werkers tijdens het werk tegenaan liepen.

Respondenten vertelden over verschillende vormen van overleg. Ik werk dat hieronder uit in
‘werkbespreking’, ‘klankbordgesprekken’ en ‘casusbespreking’.

7

Werkbespreking
In werkbesprekingen met de leidinggevende stond de werkinzet en inhoudelijke caseload
van sociaal werkers centraal. Respondenten duidden dit als de meer formele en geplande

overlegmomenten, waarbij de nadruk lag op bedrijfsmatige doelstellingen, persoonlijke
competenties en kwaliteiten van de sociaal werkers.

Werkresultaten kwamen volgens respondenten tot uitdrukking in productiecijfers en

gegevens over de caseload die sociaal werkers registreerden door het aanvinken van codes
in het elektronische cliëntdossier. Hierdoor was het mogelijk om kwantitatieve registratie- en

productiegegevens met het aantal cliënten, de problematiek en de (in)directe werkuren van
een professional te printen.

De sociaal werkers hadden hoegenaamd geen aandacht voor productielijsten. Leidinggevenden

benoemden dat deze rapportagelijsten met kwantitatieve productiegegevens weinigzeggend
waren. Zij voerden als eerste aan dat professionals nogal verschillend omgingen met het

registreren. Er waren hulpverleners die alles vastlegden terwijl anderen daar minder aandacht
voor hadden. Dit betekende dat sociaal werkers met een hoge productiescore soms minder

werk verrichtten dan collega’s met een lage score. Vervolgens ontbrak het in die lijsten
aan informatie over methodische werkwijzen. Evenmin kreeg een leidinggevende door de
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registraties zicht op de professionele inzet van sociaal werkers.

Leidinggevenden legden nadruk op kwalitatieve werkaspecten, waarbij sommigen ver-

duidelijkten dat de professional als persoon voorop stond. Een leidinggevende verwoordde
dat als vragenstellen gericht op het ontwikkelen van introperspectief vermogen. Door de
werkbesprekingen ontstond geleidelijk een beeld van de vaardigheden en de werkstijl van

een professional, waarbij de nadruk verschoof van controle naar vertrouwen. In de ogen
van leidinggevenden droegen deze gesprekken bij aan de ontwikkeling van professionaliteit.
Ik kan lijstjes controleren, zien welke productie ze draaien - ze moeten rond de 125% zitten… Ik heb werkers
die zitten op 60% en werkers die zitten op 200% [van de productienorm], maar ik wil het verhaal erachter
weten. Want de een kan met 60% ontzettend hard werken, terwijl [dat] alleen niet zichtbaar is in kwantiteit
of het aantal casussen die hij op zijn naam heeft staan. Dus het gaat me altijd om het verhaal erachter.
Respondent j leidinggevende
Ik moet gelijk denken aan het ééuwige spanningsveld van de bedrijfsvoering tegenover de inhoud waarin
mensen met volle overgave met hart voor de doelgroep zich inzetten en niks is te veel. … Dat spanningsveld
ervaren we natuurlijk continu.
Respondent h leidinggevende
Als de caseload besproken wordt en werkdruk komt aan de orde dan stel ik natuurlijk wel vragen aan
de hulpverlener: ‘Wat maakt dat jij in dit gezin zo hard loopt en wat maakt dat je bij een ander gezin
niet zo hard loopt, wat zegt dat over jou? Hoe komt het dat jij moeite hebt met mensen die altijd heel
veel praktische vragen hebben?’ … Dat bedoel ik met introperspectief vermogen dat je ook eens de slag
terug maakt naar jezelf en jezelf de vraag stelt. Hoe kan het dat ik hier vastloop? … Dat probeer je wel te
onderzoeken.
Respondent g leidinggevende
Werkoverleg als verbinding tussen bedrijfsvoering en inhoudelijk werk

In sommige organisaties werden werkbesprekingen met een zekere regelmaat (tussen
twee of zes weken) ingepland, terwijl in andere organisaties nauwelijks werkbesprekingen

plaatsvonden of individuele werkbesprekingen vervangen waren door teamgesprekken.
Deze teambesprekingen gingen vooral over organisatorische kwesties, de ruimte voor het
bespreken van inhoudelijke casuïstiek was beperkt.

Praktisch is: Je gaat [in het werkoverleg] cliënten langs, je brengt in wat belangrijk is. …
Maar in die gesprekken, daar ga je erbij stilstaan en leg je iets voor. Hoe je bezig bent ... daarbij heb ik ook
vragen en die leg je ook voor.
Respondent b sociaal werker
[Mijn leidinggevende] is gestopt - dat was mijn werkbegeleider en stagebegeleider - [daar] was ik net aan
gewend. …
Nu hebben we weer een ander, daar heb ik één gesprek meegehad. Het komt eigenlijk allemaal of in de
notulen […] terug. En mijn coördinator zet alle updates ook op de mail.
Respondent c sociaal werker
Werkoverleg in de praktijk
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Niet alle sociaal werkers konden terugvallen op support van een leidinggevende, terwijl
respondenten wel benoemden dat het belangrijk was dat professionals feedback en
ondersteuning kregen. Minder dan op de ingeplande afspraken met de leidinggevende

legden sociaal werkers de nadruk op het bespreken van gevoelige kwesties. Er was duidelijk
behoefte aan informele gesprekken.
Informele gesprekken
Informele gesprekken tussen sociaal werker en leidinggevende vonden met name plaats als
er iets speelde. Leidinggevenden spraken de verwachting uit dat uitvoerende professionals

belangrijke zaken bij hen aankaartten. Sommige sociaal werkers benadrukten van hun

kant verwachtingen over een kritische constructieve inbreng bij praktische dillema’s en een
menselijke betrokkenheid.

Als je een belangrijke beslissing neemt - bijvoorbeeld uithuisplaatsing of andere - dan moet er overleg zijn
met de leidinggevende. Dan moet er als het ware een soort toestemming komen van mij. Dat doe ik op
basis van informatie van de werker. En het komt zelden voor dat ik zeg van dat gaan we niet doen.
Respondent j leidinggevende
Het ervaren van nabijheid, dat wordt heel belangrijk gevonden. … ze moeten wel weten dat als er iets is
dat zo’n persoon [de manager] wel bereikbaar is.
Respondent i leidinggevende
Ik ga mijn eigen gang en zoek het zelf wel uit. Ik moet altijd wel even opletten en zo van stop. Ik moet wel
aan de bel trekken en mijn verhaal weer kwijt te kunnen
Respondent c sociaal werker
Eigenlijk word je geprikkeld door de leidinggevende, die gaat daarin een stukje met je mee, maar je stelt
ook vragen waarmee je verder geholpen wordt, ook om jezelf te toetsen, van zit ik nog op de goede weg
met deze cliënt. … de feedback … dat is ook niet altijd meteen tastbaar … Het kan ook nagalmen
Respondent b sociaal werker
Het belang van een toegankelijke leidinggevende

Professionals waren vooral positief over leidinggevenden die een open deur boden en bij
wie ze even konden binnenlopen om te sparren of te brainstormen. Door deze informele

gesprekken werd een proces ingang gezet om tot andere gedachten te komen. Prikkelende
vragen konden nog nagalmen en ertoe leiden dat de sociaal werker de situatie of de eigen
inzet vanuit een ander perspectief ging benaderen.
Casusbesprekingen
Het bespreken van casuïstiek was een onderdeel van het reguliere primaire werkproces,
waarbij professionals reflecteren op de voortgang van de hulpverlening. In de praktijk

bleken projectteamleden hier lang niet altijd aan toe te komen omdat de organisatorische
perikelen voorrang kregen in het overleg. Het gebrek aan tijd om inzichten te delen over de
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problematiek van cliënten en hoe daarmee omgaan werd wel als een gemis ervaren.

In de loop van het project werden sociaal werkers uitgenodigd een casus in te brengen

in overleg met de bestuurders van de convenantpartijen en de klankbordgroep waar het
bespreken van casuïstiek als terugkerend punt was toegevoegd aan de agenda. Aan de
hand van uitgeschreven voorbeelden uit de praktijk gingen sociaal werkers in gesprek met

bestuurders en leidinggevenden. De sociaal werkers noemden het een positieve ontwikkeling.
Allereerst waren deze georganiseerde dialogen in hun ogen op zichzelf al van waarde. De
gelegenheid om te klankborden was bij uitstek een moment waarop deze professionals het
gevoel hadden dat er naar hen werd geluisterd.

Daarnaast kwam naar voren dat deze geplande casuïstiekbesprekingen weliswaar de nodige

voorbereidingstijd vergde om de casus uit te schrijven, maar dit werd tegelijkertijd ook

ervaren als een stimulans om bij het werk stil te staan en het werk te ordenen. Dankzij de
opdracht hun werkervaringen te delen maakten de maakten sociaal werkers wel ruimte vrij
in de agenda om te reflecteren op het werk met cliënten.

Bovendien zouden praktijkverhalen bijdragen aan het borgen van de financiering, het project
meer bekendheid geven en de generalistische werkwijze legitimeren.

Tot slot vonden de sociaal werkers dat leidinggevenden en bestuursleden door het

delen van verhalen uit de praktijk een reëler beeld zouden krijgen van de dynamiek in
multiprobleemhuishoudens, de samenwerkingsvraagstukken tussen professionals, de impact
van het beleid en het belang van ondersteunende faciliteiten.

De casuïstiek besprekingen appelleerde wel aan reflexen van bestuurders en leidinggevende om

in te grijpen. Zo vernam ik dat een bestuurder naar aanleiding van de casusbespreking ongevraagd

contact opnam met de directeur van een organisatie. Deze directeur belde vervolgens met de
projectleider om zijn afkeuring uit te spreken over het verloop van de hulpverlening en de inzet
van de sociaal werker. In een ander voorbeeld vertelde een leidinggevende in het interview dat
ze niet tevreden was over het verloop van een ‘casusinbreng’ in de klankbordgroep. De sociaal

werker zou overspoeld zijn met adviezen om de inzet te verbeteren, terwijl er nauwelijks was
doorgevraagd noch geluisterd naar de intenties van de sociaal werker.

Samen in de casuïstiek [bespreking]. We lieten ons te veel gaan. Allemaal adviezen geven, of zeggen dat
ze het anders had moeten doen. We zijn allemaal managers en het lukt niet om ons te beheersen. … We
gingen er zelf wel te enthousiast in vond ik.
Respondent j leidinggevende
Ik merkte aan mezelf dat [toen] ik de casus inbracht. … er moet zoveel gebeuren, misschien heb ik dat
nog niet goed gedaan. … Ik schrijf even op: dit heb ik gedaan, dat heb ik gedaan. …Dat lijkt dan zo één
belletje …in sommige gevallen is dat zo… [in] andere gevallen is het een hele strijd geweest.
Respondent a sociaal werker
Casuïstiekbespreking
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De sociaal werkers benutten de dialogen met bestuurders en leidinggevenden ook als een
kans om bij het werk stil te staan en om aan bestuurders te verduidelijken wat goed ging en
waar het nog aan ontbrak rond de projectorganisatie.

De werkgesprekken die in de interviews aan bod kwamen verschilden qua doelstelling, inhoud,

vorm en frequentie. Eensgezind waren de respondenten over de toegevoegde waarde

van werkgesprekken voor het opdoen van nieuwe inzichten. Naast deze georganiseerde
gesprekken met leidinggevenden en/of collega’s binnen de organisatie namen de sociaal
werkers ook deel aan multidisciplinaire overleg met externe collega’s over specifieke cliënten,
met collega’s in de wijk en in het projectteam.

7.2 Faciliteren van netwerksamenwerking
Naast het verlenen van hulp aan multiprobleemhuishoudens had het projectteam ook taken
in het ontwikkelen van generalistische werkwijzen in samenwerking met gespecialiseerde
professionals in het netwerk. Volgens respondenten ontbrak het echter aan faciliteiten om de
projectdoelstellingen te realiseren.

In deze paragraaf ga ik in op faciliteiten die het projectteam ondersteunden, uitgewerkt
onder ‘mandaten’ en ‘materiële en immateriële voorzieningen’.

7

7.2.1 Mandaten
Volgens het convenant zouden organisaties door het vastleggen van werkafspraken in

mandaten, duidelijkheid scheppen over de overdracht van het inhoudelijke werk en de

onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden. De opdrachtgever ging ervanuit dat
organisaties en professionals elkaar het werk zouden gaan toevertrouwen als organisaties de

samenwerking goed regelden en formaliseerden. Een belangrijk element was het vastleggen
van de taakverdeling tussen het generalistisch en het specialistische werk in de vorm van
mandaten. In de klankbordgroep had dit onderwerp op de agenda gestaan. Externe partijen

waren uitgenodigd om over de ervaringen met geformaliseerde mandaten te delen. In de
interviews hadden leidinggevenden het er echter nauwelijks over.

De sociaal werkers vertelden dat ze in de aanvang van het project nog dachten dat de

bestuurders en het management de projectdoelstellingen overtuigend zouden gaan uitdragen

naar interne en externe betrokkenen en waar nodig actie zouden gaan ondernemen om de
operationele samenwerking te bestendigen in formele mandaten. Daar was het volgens hen
in het eerste projectjaar nog niet van gekomen. Overigens hadden ze ook twijfels bij het nut
van formele mandaten.
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Nou in principe zijn die mandaten niet nodig, als je gewoon in vertrouwen ook werkt met je collega’s. Als
blijkt dat casussen goed gaan of mensen krijgen die ervaringen. Natuurlijk maakt iedereen fouten, maar als
je op een gegeven moment op iemand kan rekenen dan zijn die mandaten niet nodig.
Respondent d sociaal werker
Kijk dat is ook dat stukje realisme van het zijn allemaal mooie woorden wat ze willen, kijken van hoe loopt
het nu. ... maar als dat nog niet zo werkt heb je al een verkeerd vertrekpunt. Dus dan kun je dat heel mooi
afspreken maar dan kom je er nooit.
Respondent f sociaal werker
Informele samenwerking

In de interviews gingen de sociaal werkers vooral in op het nut en de noodzaak van beschreven

volmachten. Waar de een vond dat hiervoor meer aandacht nodig was, vertelde de ander

vanuit eigen ervaring dat het maken en vastleggen van afspraken op directieniveau een
beperkt effect had op de professionele samenwerking in het primaire proces. Het opstellen

van formele bestuurlijke afspraken kostte veel tijd en energie, terwijl er geen garantie was dat
de onderlinge samenwerking dan ineens wel gestroomlijnder zou gaan verlopen.

De meeste sociaal werkers benadrukten vooral dat het realiseren van de projectdoelstelling
‘één gezin, één plan, één hulpverlener’ beter tot zijn recht zou komen als er meer ruimte

kwam voor het opbouwen en onderhouden van informele relaties in het professionele

netwerk. De belangrijkste bestanddelen om gescheiden werkprocessen tussen organisaties

te overbruggen waren volgens hen vooral gebaseerd op persoonlijke relaties en de motivatie
van professionals om samen te werken. De beleidsvisie van de gemeente - verwoord als

‘duizend bloemen bloeien’ - gaf uitvoerende professionals weliswaar de ruimte om te
experimenteren, maar in de praktijk nam ik waar dat dit leidde tot verwarring en bijdroeg

aan een onderlinge strijd tussen professionals. Verschillende projectteams werkten synchroon

aan het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen die tegelijkertijd in het werkveld werden
geïmplementeerd.

De tegensstrijdige opdrachten deden afbreuk aan de motivatie om met collega’s in het

netwerk ervaringen, verwachtingen en opvattingen uit te wisselen en tot een compromis te
komen. De respondenten brachten in dat er tijd en goede randvoorwaarden nodig zijn om
de doelstellingen van het project te realiseren. Dat ontbrak nogal in hun ogen.

7.2.2 Materiële en immateriële voorzieningen
Het belang van ondersteunende middelen was een terugkerend onderwerp in de interviews.

Praktische faciliteiten zoals een overleglocatie, het beschikbaar stellen van een mobiele
telefoon en een laptop werd door de ene organisatie min of meer vanzelfsprekend geregeld,

terwijl deze faciliteiten bij andere organisaties (grotendeels) ontbraken. Een mobiel van het
werk vonden sociaal werkers vooral belangrijk vanwege de privacy, de veiligheid achter
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de voordeur thuis bij cliënten en voor het onderhouden van contacten met cliënten en
collega’s.

De behoefte aan een overleglocatie werd ook vaak genoemd. Volgens sociaal werkers ontbrak
het aan ruimte om elkaar informeel te kunnen ontmoeten, om ingewikkelde vraagstukken

te bespreken en om spontaan collega’s te raadplegen of te klankborden. Projectteamleden

vonden het belangrijk zich meer te verbinden aan het team en zichtbaar in de wijk aanwezig
te zijn. Conform het gemeentelijk beleid werkten bestuurders in dezelfde periode juist aan
een reductie van het aantal werklocaties.

Onderlinge verschillen in arbeidsvoorwaarden, zoals salarisschalen, de frequentie en inhoud
van werkoverleg, functioneringsgesprekken en in praktische ondersteuning was een derde

punt. Een leidinggevende vertelde over het belang van haar taak om bij ziekmelding

vervangende collega’s te organiseren, wat ten goede kwam aan de relatie met cliënten.
In andere organisaties waren professionals zelf verantwoordelijk vervanging onderling te

regelen. Dat dit niet altijd goed werkte beluisterde ik in het verhaal van een sociaal werker
die zelf een collega had ingeschakeld om hem te vervangen in de vakantieperiode. Hij dacht

de collega en de betreffende cliënt goed te hebben geïnformeerd. Desondanks was de cliënt
in paniek geraakt omdat hij niemand had kunnen bereiken.

Met name de sociaal werkers vonden dat er meer aandacht en inzet nodig was voor het
bewaken van werkdruk, de omvang van caseload en de inzet van werkuren. Dat sloot aan

gezichtspunten van enkele leidinggevenden die naast het beschikbaar stellen van materiële
middelen ook het regelen van randvoorwaarden benoemden.

Cliënten die bij ‘het project’ zitten, rapporteer ik in mijn eigen rapportagesysteem. De collega’s in het
project kunnen daar niet bij. Het zou heel mooi zijn als je dat via internet ofzo kunt wegzetten.
Respondent e sociaal werker
Wat meer faciliteiten … multimedia … om mensen makkelijker te bereiken … Dus dat je echt puur bij elkaar
komt om te brainstormen … en om te kijken hoe pakken we dit nou aan
Respondent b sociaal werker
Als eerste denk ik dat ik de randvoorwaarden zo scherp dat iemand zijn werk goed kan doen.
Heeft hij mobiel telefoon … met beltegoed erop …
Iemand meldt zich ziek … ik zorg dat door de receptie de afspraak afgezegd wordt, … dezelfde ochtend
moet het spreekuur geregeld zijn.
Respondent g leidinggevende
Faciliteren is voor mij geen mobiele telefoon, daar denk ik niet als eerste aan…. Dat is vanzelfsprekend.
Faciliteren is vooral: overleggen plannen, intervisie hebben, met elkaar kunnen delen - want dat is belangrijk.
Respondent i leidinggevende
Faciliteren

Faciliteren van het werk betekende volgens respondenten in de eerste plaats tijd en ruimte

voor ontwikkeling en afstemming in het werk naar cliënten creëren en een zekere eenheid
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in de organisatie van professionals. Het ontbrak in het eerste projectjaar aan noodzakelijke
faciliteiten als een overlegruimte, digitale ondersteuning, (gelijkwaardige) personele

voorzieningen en vooral aan het toekennen van tijd voor ontwikkeling en contacten met
collega’s.

7.3 Werkendeweg ontwikkelen
Werkendeweg ontwikkelen was de rode draad. Zo was het ook beschreven in de

projectdoelstellingen. Werkendeweg ontwikkelen gaat echter niet alleen over het ontwikkelen
van nieuwe aanpakken maar heeft minstens zoveel te maken met het versterken van de

eigen professionaliteit, waarvoor gezien de complexiteit van het werk continue aandacht
nodig was.

In deze laatste paragraaf verkennen we gezichtspunten van respondenten op de organisatie
van professionaliteit, uitgewerkt als co-creërende ruimte en beroepsontwikkeling.

7.3.1 Co-creërende ruimte
Het ontwikkelen van werkmethodes was volgens respondenten in het projectteam nog on-

voldoende uit de verf gekomen, als gevolg van steeds nieuwe vragen van cliënten, een
langdurige zieke collega en de verzoeken voor deelname aan overleg met relaties in het
professionele netwerk. De sociaal werkers vertelden dat ze weinig tot geen ruimte vonden

om stil te staan bij het inhoudelijke werk. Bovendien was er meer tijd nodig voor onderlinge afstemming, het delen van eigengemaakte specialistische benaderingswijzen en het
uitwerken van generalistische werkmethoden. De verwoorde behoefte van professionals aan
letterlijke en figuurlijke ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en professionele
deskundigheid noem ik co-creërende ruimte.

Co-creërende ruimte betekende volgens respondenten het werk faciliteren door het
toekennen van tijd voor formele overlegmomenten voor het bespreken van cliënten en
het uitwerken van werkwijzen. Uit de gesprekken kwam maar al te duidelijk naar voren dat

ruimte voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen professionals en het delen
van ervaringen essentieel was voor de onderlinge samenwerking en het opdoen van nieuwe
inzichten.

Met name de sociaal werkers motiveerden waarom het belangrijk was om elkaar informeel

te spreken voor het delen van vragen, gevoelens, inzichten en/of actuele gebeurtenissen. De

projectteamleden verwoordden dit als behoeften aan informele, vertrouwelijke contacten.

Hoewel dat niet zo hardop werd geformuleerd ging het ook om een personeelsruimte om
vrijuit te praten over bepaalde vraagstukken van cliënten en om ingrijpende ervaringen
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te verwerken. Hiervoor moest eerst wel een basis van onderling vertrouwen worden
opgebouwd.

De moeilijkheid is dat je elkaar zo weinig ziet natuurlijk. Dat vind ik ook wel het moeilijkste dat je elkaar
weinig leert kennen en dat je heel erg elkaar moet opzoeken. En dat het vaak ook je eigen tijd ook is.
Respondent d sociaal werker
Doordat ik in drie teams zit en allerlei vaste overlegmomenten… Daarom loop ik ook weer vast. …
Het is het beter balanceren … misschien in overhead keuzes maken.
Respondent f sociaal werker
Dit team is toch meer wat …, los zand is niet het juiste woord. Je ziet elkaar één keer in de week. Wil je
verder als team ontwikkelen … dan kun je kijken: hoe kun je dat toch ondervangen, dat we elkaar toch wat
vaker zien, of vaker contact met elkaar hebben.
Respondent b sociaal werker
Ik heb nu [in de loop van het eerste jaar] het gevoel dat ik mezelf kan zijn dat er veiligheid en vertrouwen
is dat ik iets kan zeggen.
Respondent a sociaal werker
Creëren van ruimte

De verwoorde behoefte aan erkenning van de noodzaak voor co-creërende ruimte stond
haaks op het beleid van de gemeente en organisaties die vonden dat het projectteam
geen eigen facilitering nodig had. Om kosten te besparen werd in die tijd op het aantal

vierkante meters aan werkruimtes bezuinigd vanuit de gedachte dat professionals dichtbij

de cliënten moesten werken. Bovendien stonden in de wijk voldoende overheidsgebouwen

- het wijkcentrum, scholen - waar professionals konden afspreken. In de praktijk en uit de

interviews kwam daar en tegen maar al te duidelijk naar voren dat voor de samenwerking
het opbouwen van een vertrouwensrelatie essentieel was. Daar moet dan wel ruimte, zowel
fysiek als in tijd, voor beschikbaar zijn.

7.3.2 Beroepsontwikkeling
In de opstartfase van het project lag de nadruk volgens respondenten en mijn eigen

waarneming op methodische scholing zoals Eigen Kracht-Conferenties en training
in motiverende gespreksvoering. Daarnaast droeg de moederorganisatie bij aan

deskundigheidsontwikkeling op gebieden als registratie, omgaan met agressie, intervisie en
supervisie. Eén sociaal werker volgde een opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding.
In één interview kwam het belang van de beroepsorganisatie naar voren. Bij navraag bij

andere respondenten bleek deze vorm van beroepsontwikkeling beduidend minder voor de

hand te liggen. Het ontwikkelen van professionele deskundigheid zou volgens respondenten

vooral bevorderd worden door het opdoen van praktijkervaring, tijd nemen voor zelfreflectie
en actief deelnemen aan interactieve werkvormen.
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Respondenten benadrukten dat voor de ontwikkeling van de sociaal werker - als generalistische
professional - het vooral ging om het inplannen van interactieve werkvormen zoals:

a). Werkgesprekken en casusbesprekingen met de leidinggevenden, bestuurders en
collega’s, zoals beschreven in de vorige paragraaf (7.1.2).

b). Peerreviews waarbij professionals in het uitvoerende werk met elkaar meelopen en
feedback geven. Een sociaal werker vertelde over het belang hiervan aan de hand van

eigen ervaringen in een ander team, terwijl een andere vertelde zelf het initiatief te
hebben genomen om samen met een collega op huisbezoek te gaan.

c). Specialisten in het netwerk uitnodigen om mee te denken over specifieke cliëntsituaties
in het projectteamoverleg voor het ontwikkelen van generalistische kennis. Naast het
opdoen van specialistische kennis bood deze leerinterventie volgens de sociaal werkers
ook de gelegenheid om de relaties met collega’s te verstevigen.

d). Intervisiebijeenkomsten om vraagstukken te delen op basis van de inbreng van een

van de teamleden waarop collega’s konden reageren door het stellen van vragen. In

deze interactieve sessies konden professionals meerdere inzichten opdoen, zoals met
betrekking tot het werk in de praktijk, de persoonlijke stijl van werken, werkpatronen,

omgaan met stress, professionele drijfveren en ethische overwegingen. Een respondent
opperde daarbij nog het idee om de doelstelling te verruimen naar het uitwerken van
generalistische werkwijzen zoals dat ook in de projectopdracht was geformuleerd.

Ik heb wel wat aan medecollega’s, … met die en die kan ik daarover sparren en dan denk ik dat ik daar ook
wat aan heb
Respondent a sociaal werker
De intervisie, de werkbegeleiding, dat zijn belangrijke dingen voor mij. Dat je ook goed naar jezelf kijkt. De
mogelijkheid te laten zien van hoe nabij sta je bij het gezin. Sta je er nog wel goed in. Ga je niet te ver …
Maar ook hoe doe ik bepaalde methodieken, kan ik dat nog sterker maken of beter doen. … en dat heb ik
van mijn leidinggevende nodig: die ruimte heb ik nodig.
Respondent c sociaal werker
Ik ben met collega […] mee geweest. Met […] ga ik binnenkort mee. … Daar leer ik van door de screening
samen te doen.
Respondent d sociaal werker
Ik denk dat dat meer het intervisie verhaal is - het introperspectief vermogen - dat moet goed zijn. … niet
alleen inbrengen dat je niet weet hoe je verder moet, welk instrument je moet inzetten... vaak vergeten
wordt: wie ben ik in dit proces …. Dat je ook eens een slag terug maakt naar jezelf en je zelf de vraag stelt:
hoe kan het dat ik hier vastloop?
Respondent g leidinggevende
Interactieve leervormen

Respondenten vertelden vooral over het belang van meer systematisch ingeplande en

geconcretiseerde interactieve werkvormen, terwijl ik tegelijkertijd tijdens mijn werk in de praktijk
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een zekere ambivalentie bemerkte bij sommige professionals. Aan de terughoudendheid
lag veelal een ervaring uit het verleden ten grondslag. Het vertrouwen was bijvoorbeeld

beschadigd door incompetente begeleiding, of omdat aan een leertraject een dubbelde

agenda van het management ten grondslag had gelegen. Supervisie werd bijvoorbeeld
gebruikt als een instrument om professionals te beoordelen, terwijl dit was ingeroosterd met
als doel om van elkaar te leren. Deze professionals moesten eerst over drempel van vroegere
ervaringen heen voor ze openstonden voor het deelnemen aan interactieve leervormen.

Interactieve leervormen kregen meer inhoud als er een fundament van onderling vertrouwen
was opgebouwd, zowel tussen professionals en de organisatie als professionals onderling.
Voor het verder ontwikkelen van de eigen professionaliteit als ook voor professionele

werkwijzen moest volgens de meeste respondenten tijd en aandacht komen. Het organiseren

van ‘co-creërende ruimte’ was een voorwaarde voor het ontwikkelen van professionaliteit in
onderlinge samenwerkingsverbanden.

Tot slot
Respondenten verwoordden een behoefte aan eenduidige beleidsdoelstellingen en pleitten
voor het erkennen van de noodzaak van informeel en formeel overleg, ondersteund door de

benodigde materiele middelen. Een issue was de betekenis van leiderschap en inhoudelijke
materiedeskundigheid van leidinggevenden. Een tweede punt ging over eenvormigheid van

faciliteiten wat de verdeeldheid tussen professionals zou doen verminderen. Het organiseren

van co-creërende ruimte, als derde, was een fundament onder het werk en de samenwerking
tussen professionals. Het gaat om ruimte stil te staan bij het werk en om hierover van
gedachten te wisselen met collega’s. Dit kwam naar voren als belangrijke voorwaarden voor
de ontwikkeling van professionaliteit.

De sociaal werkers concludeerden aan het eind van het eerste projectjaar dat ze nauwelijks

waren toegekomen aan het ontwikkelen van werkwijzen, omdat ze vooral gericht waren

geweest op het realiseren van de operationele uitvoering en het onderhouden van relaties
met collega’s. De verwachtingen van collega’s en bestuurders waren hooggespannen en de

claims op het leveren van resultaten groot. En dat terwijl het werk plaatsvond in aanloop
naar een complexe transformatie en de hulpverlening aan multiprobleemhuishoudens

bekend staat als één van de moeilijkste taken in het sociaal domein. De complexiteit van het
uitvoerende werk met cliënten beschrijf ik in hoofdstuk acht.
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SOCIAAL WERK IN DE PRAKTIJK

Het project ‘Sociaal werk in de wijk’ bood sociaal werkers en organisaties de gelegenheid
om te experimenteren met nieuwe werkwijzen in voorbereiding op de transformatie van

het sociaal domein. De ontwikkeling naar generalistische professionals bleek in praktijk
weerbarstig.

Ik twijfel weleens wat de meerwaarde is van het werken in zo’n project in relatie tot mijn gewone
werkzaamheden. … Het voordeel vind ik het wijkgericht werken dat je kortere lijntjes hebt
Respondent d sociaal werker
Nieuwe werkwijzen en de praktijk

Respondenten uit het project verduidelijkten hoe uitvoerende professionals in het werk de

interactieve verbindingen met kwetsbare mensen vooropstelden en hoe de samenwerking
verliep met samenwerking met specialistische collega’s. Uitspraken van respondenten staan
in dit narratief ter illustratie tussen de regels.

In hoofdstuk acht beschrijf ik eerst het werk in de onderstroom: de relationele verbindingen

van professionals met kwetsbare mensen. Deel twee belicht transparante werkvormen in
de bovenstroom. In de derde paragraaf sta ik stil bij ervaringen van respondenten in de
onderlinge samenwerking tussen professionals.

8

8.1 Werken met kwetsbare mensen
Respondenten vertelden hoe ze cliënten begeleidden, ondersteunden en aanmoedigden
zodat mensen hun eigen kracht hervonden en/of konden versterken. Door bestaande

problemen uit te diepen en verbanden te leggen creëerden sociaal werkers ruimte voor

onderliggende dimensies als leefpatronen, netwerkrelaties en het aspect van de eigen
verantwoordelijkheid.

Deze eerste paragraaf gaat in op de onderstroom. Vanuit praktijkvoorbeelden krijgen we een

beeld van onderliggende werkvoorwaarden, zoals het opbouwen en onderhouden van een
relatie met cliënten en de betekenis van de professionele vertrouwensrelatie.

Volgens de projectdoelstellingen en in de taal van het beleid moest de aandacht verschuiven
van ‘de hulpverlener gaat het voor je regelen’ naar ‘het activeren van mensen om het zelf
te doen’. Respondenten verduidelijkten dat sociaal werkers altijd al gericht waren op het

‘doen ervaren en het ontwikkelen van inzicht in eigen mogelijkheden’ omdat dit mensen
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motiveerde zelf (weer) initiatieven te ontplooien. ‘Uitgaan van de eigen regie’ zodat mensen
zelf vraagstukken oplossen stond in het werk voorop, ook als dat meer werktijd in beslag nam.
Je legt heel erg de regie bij de cliënt neer. Jij hebt een probleem, dus jij mag met een oplossing komen.
Heel veel leg je bij het systeem neer. Dat je zegt: ‘Wat kun je zelf allemaal regelen?’. Het gaat erom dat je
mensen juist weer in de waarde zet.
Respondent h leidinggevende
Kijk ik daarnaar [dan is het] dus dat een burger tot zijn recht komt in zijn leefomgeving. En dat [is] eigenlijk
regie in eigen hand. Dat wordt heel mooi gezegd, maar je ziet dat de doelgroep waar wij mee werken dat
wel heel lastig vindt.
Eigenlijk is het jouw idee, en dat dat hun idee wordt. En dan hebben ze wel de regie.
Respondent a sociaal werker
Regie bij de cliënt

De verhalen verduidelijken dat de hulpverlening gericht was op (het terugleggen van) de
verantwoordelijkheid bij het gezin in plaats van bepaalde dingen voor het gezin te regelen.

Vooral bij multiprobleemhuishoudens vergde het geduld om de problematiek te ontwarren.

Daarbij kwam dat cliënten met steeds nieuwe vraagstukken kampten. Deze gezinnen konden
als het ware verstrikt raken in terugkerende tegenslagen en teleurstellingen uitmondend in
een verinnerlijkte overtuiging dat het toch niet lukt om de situatie of zichzelf daadwerkelijk

te veranderen. Ook in dit werk bleef benadrukt dat het ging om het ontwikkelen van
zelfbewustzijn, van de manier waarop mensen in het leven staan, het onderkennen van de

eigen mogelijkheden en/of (weer) meer gebruik maken van steun van relaties binnen de
leefomgeving.

Als je naar de doelgroep kijkt, mensen voelen en ervaren zichzelf zo waardeloos. Alles wat ze doen mislukt
steeds, waardoor ze ergens terecht komen in de verslaving of op straat. Als [instelling H] zeg je: ‘wij moeten
ernaast staan en waar nodig, als je soms even stappen voor iemand zetten, soms kan het niet anders’. Als
mensen het vermogen niet meer hebben, dan zeg je dan nemen wij even het voortouw. Maar je doet het
altijd samen.
Respondent h leidinggevende
Ze zijn heel vaak teleurgesteld, of … dat dingen niet lukken, of vaak de neiging om in het negatieve te
blijven hangen
Respondent e sociaal werker
Multiprobleemhuishoudens

Naar aanleiding van signalen uit het netwerk van collega’s of de wijk werd soms ongevraagd

contact gelegd met een gezin. Naast de gesprekken met wijkbewoners die zelf problemen
inbrachten vonden ook gesprekken plaats met mensen die geen hulpvraag stelden. In de

begeleiding van multiprobleemhuishoudens kwamen verschillende en ook tegengestelde
belangen van organisaties, professionals, de wijk, ouders en kinderen samen.
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8.1.1 Opbouwen van een relatie met cliënten
Werken vanuit het perspectief van de cliënt begint met het opbouwen van een relatie die

gebaseerd is op een wederzijdse betrekking. Een eerste voorwaarde voor het verlenen van
hulp is dat mensen je als professional toelaten, wat volgens respondenten een lange weg
kan zijn. Soms was een half jaar nodig met regelmatige gesprekken, voordat er een relatie
tot stand kwam om echt aan het werk te kunnen.

In crisissituaties stonden cliënten vaak meer open voor hulp. Door de concrete problemen
die dan speelden kon de sociaal werker daadwerkelijk iets voor hen betekenen. Contact
opnemen met de woningbouwvereniging om een huisuitzetting te voorkomen of

het organiseren van schuldhulpverlening en bewindvoering, zijn voorbeelden die het
opbouwen van een vertrouwensrelatie versnellen. De voortvarende aanpak kon echter op
onverwachte momenten stagneren uit onvrede over de al geregelde zaken. Consequenties

die voortkwamen uit gemaakte afspraken, zoals ondersteuning door een bewindvoerder,
stonden dan ineens weer ter discussie waarbij mensen aanvoerden dat niemand over hun
geld ging. Soms sloten cliënten nadat de crisis was verholpen alsnog de deur. Hernieuwd
toegang krijgen tot deze mensen vergde veel tijd en inzet.

Vooral als [het] gaat om geld - een schoon huis, een nieuw bed of ander bed - laat ik het zo zeggen: dan
zijn ze erg blij met je. Maar als ik op een gegeven moment begin over de katten die uit huis moeten, nou
dan willen ze [dat niet]. ... Dan zeggen ze: die [hulpverlener] is zo streng daar kan ik niks mee.
Respondent a sociaal werker
Ik kom bij een vrouw een alleenstaande moeder, met 1 kindje en die verbergt een vriend voor mij. … omdat
het anders met haar uitkering misgaat. Op een gegeven moment kon ze er niet meer om heen. Dus meldt
ze het aan mij. Op een gegeven moment, langzamerhand haalt ze hem erbij. Wat blijkt nu. Hij blijkt ook
een langere tijd in de gevangenis gezeten te hebben. Vanuit de gevangenis is hij nooit geholpen met een
uitkering of met werk of iets dergelijks. Er is helemaal niks.
Respondent c sociaal werker
Toegang tot de problematiek

Respondenten verduidelijkten dat ze wel begrip hadden voor cliënten die ook op grond

van ervaringen met steeds andere professionals geen vertrouwen meer hadden in de

hulpverlening. De verhalen uit de praktijk lieten zien dat mensen zich niet altijd openstelden
voor hulp, laat staan de onderliggende problematiek deelden.
Relationele dynamiek
Het hulpverleningsproces verliep bij ieder mens en op ieder moment weer anders. Het was
steeds weer een verrassing hoe een gesprek zou verlopen. De sociaal werkers verduidelijkten

met voorbeelden uit de praktijk dat mensen de ene keer heel toegankelijk waren, terwijl ze
een andere keer veel minder openstonden voor een gesprek. Een letterlijk of figuurlijk dichte
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deur kon betekenen dat de cliënt een terugslag had, maar ook dat gezinsleden iets wilden

verbergen. Soms waren aspecten van problemen (nog) niet benoemd, omdat mensen dat

niet durfden of omdat het niet van pas kwam dat de sociaal werker daar vragen over stelde.
Dit inspelen op onvoorspelbare situaties en ingaan op behoeften in relatie met cliënt(en)
noem ik relationele dynamiek.

Respondenten vertelden dat ze in de relatie met gezinsleden vaak ‘meerdere agenda’s

tegelijkertijd volgden’ zodat mensen zelf in actie kwamen. Naast aandacht voor de
vraagstukken in het plan van aanpak bleven ze alert op nieuwe signalen. In de praktijk lag
de nadruk op interactieve werkvormen die aansloten bij de behoeften en vermogens van

cliënten op dat moment. Sociaal werkers deden dat door met cliënten samen te werken,
door hen te uit te dagen en te bemoedigen.

In de interviews kwam naar voren dat professionals werkten met verschillende toonzettingen.
Nu eens waarderend en uitnodigend, dan weer mensen streng toesprekend als dat nodig

was. Ondersteunen en aanspreken betekenden volgens respondenten vooral ook durven
‘schuren’.

Bij dit groepje cliënten speelt er vaak zoveel dat je geneigd bent als hulpverlener om brandjes te blussen.
… Als de deurwaarders in de rij voor de deur staan is er ook weinig ruimte om het te hebben over
dagbesteding, dat heeft dan vaak de prioriteit. Maar het is natuurlijk wel de kunst om dat en- en te doen.
… wat zijn de positieve dingen daarachter, waar we ook mee aan het werk gaan. Dat is wel de kunst omdat
tegelijkertijd te kunnen zien.
Respondent g leidinggevende
Als medewerkers inderdaad weten te schuren, dat is ook wat we vragen natuurlijk.
Respondent h leidinggevende
Dan ben je ook met een morele opdracht bezig om je te verplaatsen in het kind: waar heeft een kind recht
op. Dan zou je soms in situaties kunnen zitten of komen, waarin je toch aangeeft - ook al hebben ouders
er andere ideeën over - dat je wel afspiegelt is dit ook in belang van het kind?
Je hebt verschillend petten op …. Je wilt de cliënt ondersteunen, maar je hebt ook … de taak omdat af te
wegen van wat van mensen verwacht wordt... Van hoe wij in deze maatschappij met elkaar omgaan.
Respondent b sociaal werker
Ondersteunen als aandacht, confronteren en aanspreken

De sociaal werkers confronteerden cliënten met hun eigen denkbeelden en verantwoordelijkheden ten opzichte van anderen in de samenleving. Ouders die hun eigen problemen

voorlegden, maar geen of onvoldoende oog hadden voor het welzijn van hun kinderen,

kregen als het ware een spiegel voorgehouden. Zij leerden hun onmacht onderkennen en
hiermee omgaan, meer geduld te hebben of het kind niet als zondebok te behandelen. In
de praktijk nam ik waar hoe professionals ouders ervan probeerden te overtuigen dat er
meer structuur nodig was voor de kinderen zoals: op tijd naar bed, samen ontbijten en op

weg helpen naar school. Soms was het nodig om in te grijpen in het belang van het kind,
166

SOCIAAL WERK IN PRAKTIJK

bijvoorbeeld als ouders hulp afwezen of een ernstige problematiek ontkenden. Dan bleef de
inzet niet alleen beperkt tot praten met het gezin.

Als het echt nodig was namen sociaal werkers het voortouw, waarbij professionals zowel

cliënten bleven aanspreken op het nakomen van afspraken en verplichtingen maar tegelijk
open bleven staan voor hun vragen.
Bereikbaar en betrokken
Volgens respondenten gaat van een blijvende betrokkenheid en bereikbaarheid een preventieve

werking uit. Hierdoor kwamen mensen eerder met vragen vóórdat ze helemaal waren vastgelopen.

In het project was het (weer) mogelijk om, afhankelijk van de problematiek, meerdere keren per

week bij een gezin langs te gaan terwijl in andere perioden de inzet beperkt kon worden tot
incidentele contacten.

De sociaal werkers motiveerden hun cliënten om niet te schromen en hen zo nodig ook tussen
de geplande gesprekken te benaderen. Sommige professionals gaven standaard hun visitekaart

met contactgegevens af. Toch bleek het verre van vanzelfsprekend dat mensen met vragen
kwamen.

Klanten zijn gelukkig assertief ik leer ze van gewoon bellen, sms-en, maak niet uit, mail maar
Respondent f sociaal werker
Dat je er gewoon bent op momenten dat ze je echt nodig hebben. … dat je wel flexibel bent, je hoeft niet
op alles in te gaan, meteen. Maar je laat merken dat je er bent, dat is voor mensen heel belangrijk.
Respondent c sociaal werker

8

Er zijn als dat nodig is

Cliënten moesten eerst het vertrouwen krijgen dat de sociaal werker er voor hen was en hadden
een aanmoediging nodig omdat ze vanuit zichzelf niet snel belden. Maar er waren ook cliënten

die juist afgeremd moesten worden. Ook hier kwam naar voren dat het bij iedereen weer anders
werkte.

De toegevoegde waarde van continue bereikbaarheid werd ook verduidelijkt in een voorbeeld
van een respondent in een begeleid wonen setting. Doordat teamleden op de hoogte waren

van wat er speelde bij een cliënt konden ze adequater reageren bij signalen van agressie. In de
hulpverlening aan mensen met een verstandelijke beperking was het gebruikelijk dat collega’s

elkaar informeerden. Deze manier van werken zou volgens de respondent escalaties en onnodige
inmenging van andere hulpverleners voorkomen.

Continuïteit borgen in de hulpverlening had in het algemeen maar beperkte aandacht van de
moederorganisaties. In een managementoverleg vernam ik dat 24-uurs bereikbaarheid niet

noodzakelijk was, op de hiervoor beschikbare tijd en middelen was bezuinigd. Respondenten

vonden het juist wel belangrijk dat professionals in het team flexibel en toegankelijk zijn en elkaar
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op de hoogte houden in het belang van cliënten, hoewel onderlinge afstemming en vervanging
een hogere werkdruk met zich meebracht.

In het project kregen de sociaal werkers de ruimte om hun werk zelf in te richten. Leidinggevenden zagen hierin echter wel een risico van overbelasting omdat sociaal werkers hun

inzet niet altijd goed begrensden. Sommige hulpverleners waren voortdurend bereikbaar
voor cliënten - ook in hun vrije tijd omdat ze opzettelijk of onbedoeld hun mobiele telefoon
niet uitschakelden.

Kijk ze hebben allemaal een 06 nummer van de baas, en ja die doen ze niet om zes uur of zeven uur uit.
Het merendeel heeft hem altijd aan. Dat vindt iedereen geweldig, maar dat is niet altijd goed.
Respondent i leidinggevende
Onbegrensde inzet

Daarnaast maakte sommige respondenten de opmerking dat de cliënt te afhankelijk werd
van hulpverleners met een te betrokken hulpverlenende opstelling.

8.1.2 Professional, geen vriend
Contacten die professionals onderhouden met cliënten kunnen overkomen als persoonlijke
relaties, zoals vrienden met elkaar omgaan. Respondenten maakten in de diepte-

interviews duidelijk dat er een verschil is tussen onderlinge vriendschap en de professionele
vertrouwensrelatie. In de professionele rol benaderden ze de situatie vanuit een helikopterview,

waarbij ze de eigen emoties bewust hanteerden. In de werkrelatie met gezinnen zochten
respondenten steeds naar een balans tussen persoonlijke afstand en professionele nabijheid.

Nabijheid en afstand betekent in professioneel perspectief aansluiten bij mensen zonder

deel uit te maken van het gezinssysteem of volledig te integreren in hun leefwereld. De

verhalen van respondenten gingen veelal over onbenoembare grenzen, zowel in de mate
van betrokkenheid bij gezinsleden als in de openheid van de sociaal werker over de eigen

privé-situatie. Achterhouden van informatie over het eigen privéleven door professionals

kunnen we beschouwen als een vorm van zelfbescherming, deels uit angst voor represailles

waarmee sommige cliënten dreigden als ze niet de middelen kregen die ze verwachtten of
waar ze recht op meenden te hebben. Maar aan de andere kant vertelden professionals dat

ze juist bewust persoonlijke ervaringen met cliënten deelden. Door bijvoorbeeld te vertellen

over eigen ervaringen met de opvoeding van de kinderen kreeg een moeder het gevoel dat
ze er niet alleen voor stond.

Naast het delen van ervaringen gingen de respondenten soms ook met hun cliënten naar

instanties. Als duidelijk was dat mensen op bepaalde momenten zelf het vermogen of de

moed niet (meer) hadden, kwam de sociaal werker soms zelf in actie. In situaties waarin
168

SOCIAAL WERK IN PRAKTIJK

belemmering en tegenwerking werd gesignaleerd binnen het gezin of door regels van
organisaties of instanties zagen de sociaal werkers het als hun taak om voor deze cliënten op
te komen, zowel bij (specialistische) collega’s, de gemeente als bij de woningbouwvereniging.

Het maken van een afspraak voor een cliënt kon al werken als een duwtje in de rug, zoals
in het voorbeeld dat de professional een afspraak maakte bij een verslavingskliniek zodat
de cliënt wel moest nadenken over hoe hij geholpen wilde worden. Een andere respondent

vertelde dat ze met een moeder was meegegaan naar een uitvoering van de kinderen in de
kerk. Een volgende keer zou deze cliënt makkelijker zelf het initiatief nemen.

Samen in de wachtruimte zitten, aanwezig zijn om zo nodig in te grijpen bij de aanvraag van

een uitkering, met moeder mee naar een kerkdienst waren voorbeelden van de toegevoegde
waarde van een professionele nabijheid. Een persoonlijke inmenging kon mensen over een
drempel helpen.

Ging ik vanuit mijn moederschap reageren, dan werd er anders op mij gereageerd dan als ik me als
professional opstelde ... dan word ik wel te woord gestaan …
Als professional heb je die emotie lang zo niet bij. Je kunt ook als een helikopter er even boven hangen:
van wat is hier aan de hand.
Respondent c sociaal werker
De pleegmoeder … zegt: ‘Ik ga ondertussen de was opvouwen’. Ik heb toen gezegd: ‘ik doe mee’.
… en na drie kwartier hadden we alles besproken en de was was klaar.
Respondent j leidinggevende
En voor de vakantie had ze ze meegekregen de stad in en hun ook getrakteerd op koffie en gebak.
Ik denk dat is heel goed dat zij dat doet, maar eigenlijk vind ik dat hulpverlening dat niet moet doen.
Respondent a sociaal werker

8

Persoonlijke inzet vanuit sensitieve professionele grenzen

De regels die professionals hanteerden tussen afstand en nabijheid en professioneel of

persoonlijk waren niet altijd goed te ontwarren. Koffiedrinken op een terras was een voorbeeld
van een professionele interventie om mensen te helpen weer een eerste stap buiten de deur

te zetten, terwijl deze activiteit als afscheid voor een vakantie volgens een respondent echt te
ver ging. Ogenschijnlijk vriendschappelijke attenties werden in de ene situatie wel en in een
andere situatie juist niet professioneel gevonden.

Respondenten vertelden over een relationele dynamiek met voorbeelden uit de praktijk
over het opbouwen van contacten met multiprobleemhuishoudens, het onderhouden van
relaties, mensen aanzetten tot initiatieven en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Het opbouwen van een vertrouwensrelatie en het uitwisselen van ervaringen door het
creëren van een ogenschijnlijk wat amicale en gezellige sfeer moest wel functioneel zijn en
als professionele inzet te verantwoorden.
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8.2 Transparante werkvormen
Volgens respondenten was de afgelopen decennia de klemtoon van het leveren van maatwerk
verschoven naar het werk uitvoeren volgens de richtlijnen. De meeste professionals uit het

project verwoordden dat dit soort voorschriften hen soms hinderden, terwijl een andere
sociaal werker benadrukte dat regels juist een houvast gaven.

In het tweede deel van dit narratief beschrijf ik gezichtspunten van respondenten op de

bovenstroom. Zij vertelden over gestroomlijnde werkprocessen, methodieken en verantwoording van het uitvoerende werk.

8.2.1 Gestroomlijnde werkprocessen
Sociaal werkers doorlopen in de hulpverlening vastgestelde werkprocessen die formeel
opgedeeld zijn in drie fasen: aanmelding + intake, uitvoering en afsluiting.
Aanmeldfase
Voor burgers in de wijk waren er verschillende toegangsmogelijkheden om contact te leggen
met de sociaal werkers in de wijk. Een eerste ingang was de telefonische bereikbaarheid met

als alternatief de digitale toegang. Van dit laatste werd overigens in mindere mate gebruik

gemaakt. Wijkbewoners konden zich (met name bij het algemeen maatschappelijk werk) ook
persoonlijk melden tijdens het open spreekuur of bij de balie een afspraak maken voor een

eerste gesprek. Soms ging het initiatief uit van professionals (zoals buurtwerkers, huisarts,
onderwijzer of huismeester) door signalen over een gezin met een sociaal werker uit het
projectteam te delen.

Pas als persoonsgegevens zoals naam, woonadres, telefoonnummer en een korte
omschrijving van de vraagstukken waren ingevoerd in het elektronisch cliëntdossier van de

moederorganisatie waar de aanmelding was binnengekomen was de aanmelding compleet.
Aanmeldoverleg
Voor het aanmeldoverleg werden veelal de cliëntgegevens uit het dossier uitgeprint. Deze
intensieve werkwijze was nodig omdat de moederorganisaties van de projectteamleden
verschillende elektronische systemen gebruikten, die niet voor collega’s uit andere organisaties

toegankelijk waren. Hierdoor was het ook het niet mogelijk de gegevens tijdens het overleg
te delen door deze te projecteren op een scherm, zoals dat in reguliere werksituaties wel

gebruikelijk was. Respondenten vertelden hoe zij tijdens het aanmeldoverleg aan de hand
van de beperkte informatie die beschikbaar was, besloten wie welk gezin op zich nam.

De verdeling van de gezinnen over sociaal werkers in het projectteam vond plaats op basis

van inhoudelijke aspecten, zoals de al opgedane ervaring van een sociaal werker in het team
met het gezin, de problematiek van het gezin in relatie tot de specialistische expertise en
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bijvoorbeeld de beschikbare ruimte c.q. de caseload van de professionals. Daarbij maakten

projectteamleden ook een inschatting van de veiligheid achter de voordeur. Slechts in enkele
gevallen kwam men tot de conclusie dat het beter was om samen naar het gezin te gaan.

Meestal werd afgesproken dat één sociaal werker als intaker het eerste contact met het gezin
zou leggen.

Eerste contacten
Na het aanmeldoverleg maakte de intaker meestal telefonisch een afspraak voor een
kennismakingsgesprek bij het gezin thuis. Tijdens dit kennismakingsgesprek kregen
professionals een beeld van de (ervaren) problematiek op verschillende leefgebieden, de

belemmeringen die de gezinsleden ervoeren en de ondersteuning van het persoonlijk
netwerk. Na deze zogenaamde screening werden de gegevens geanalyseerd en geregistreerd
in het cliëntdossier.

Een ordening van feiten, problemen en bijhorende gevoelens was belangrijk voor het stellen

van prioriteiten omdat in multiprobleemhuishoudens vaak meerdere vraagstukken speelden
maar ook omdat deze gezinnen niet altijd alle vraagstukken onderkenden.

Op basis van de analyse stelde de sociaal werker een concept plan van aanpak op. Vervolgens

was het de bedoeling het conceptplan eerst nog te delen met collega’s, zodat leden van het

projectteam vanuit eigen expertise hieraan een inhoudelijke bijdrage konden leverden. In de

praktijk werd deze stap echter vaak overgeslagen. Dat nam niet weg dat de sociaal werkers
hechtten aan een zorgvuldige intake.

Waar zit je mee? Waar wil je het eerste aan werken? [Dan] gaan we dat het eerste doen. Dus dat je daar
ook een beetje de controle [op richt]. …Controle dat je dat samen met de cliënt [uitvindt]. Ik vind het
gewoon belangrijk, dat is ook mijn uitdaging. Natuurlijk, ze kunnen voor zichzelf denken, maar als het
nodig is dat je meedenkt en dat ze zover komen om ook een stap te nemen.
Respondent a sociaal werker
Als je het zo globaal bekijkt: [De cliënt] wordt aangemeld. Dan ga je screenen. Dan zou je [een] methode
of middel om die zelfredzaamheid kunnen gebruiken. Dan maak je een plan met de cliënt samen. En
vervolgens ga je er mee aan de slag. En dan evalueer je dat en ga je stapsgewijs verder.
Daar zitten nog een aantal beslismomenten in.
Ja dat is van wezenlijk belang, dat je heldere doelen stelt. ... Je moet op een gegeven moment wel weten
wat je perspectief is.
Respondent b sociaal werker
De reden van aanmelden, waar is nu de zorg. En de levensgebieden langs: wat zijn nu de zorgen [vragen]
en wie hebben gebeld.
Respondent d sociaal werker
Het is altijd belangrijk te beginnen met een goede screening. … Wat is nu het probleem en wat moet het
eerst en wat moet het laatst. Maar ook een doelstelling. … Helemaal goed zal het nooit worden. Dat je zegt
van wanneer is het goed genoeg. Zo kan ik het loslaten, maar kan het gezin ook verder?
Respondent j leidinggevende
De hulpvraag van de cliënt als vertrekpunt van de hulpverlening
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Het plan van aanpak in concept werd besproken met de gezinsleden vanuit de intentie dat

mensen zelf konden besluiten welke vraagstukken ze vooropstelden. Ook was er ruimte voor
het aanvullen van hulpvragen. Bij uiteenlopende meningen probeerden sociaal werkers een

match te vinden met de gezinsleden door doelstellingen bij te stellen en/of aan te vullen. Dat
was meestal niet nodig omdat cliënten akkoord gingen met de voorgestelde aanpak.

Als de cliënt instemde met de geformuleerde doelstellingen werd de aanmeldingsfase
afgerond volgens de ‘HKZ-normen’. In de praktijk gingen procesfasen vloeiend in elkaar
over. Formeel kreeg de aanmeldingsfase een vervolg in de uitvoeringsfase.
Uitvoeringsfase
In de uitvoeringsfase werkten de gezinsleden zoveel mogelijk zelf aan de eigen doelstellingen,

waarbij sociaal werkers hen ondersteunden door er te zijn of te handelen op de momenten
waarop dat nodig was. In de praktijk verliep de uitvoeringsfase minder gefaseerd of eenduidig
dan in formele doelstellingen was beschreven.

Vooral de sociaal werkers legden een nadruk op het ondersteunen van mensen in het (her)

vinden van de eigen regie wat een proces van continu aansluiten zoeken bij wat er op

dat moment bij gezinnen leefde betekende. Daarbij verduidelijkten ze dat mensen vaak
met minder goed te verwoorden problemen kampten. Gedurende het hulpverleningsproces
bleef volgens hen de aandacht gericht op (nog) onbenoemde vraagstukken die niet waren
opgenomen in het plan van aanpak.

Leidinggevenden drongen meer aan op het stellen van prioriteiten. Dat was belangrijk om
te voorkomen dat professionals anders bezig zouden blijven met het ‘blussen van brandjes’.
Ja, niet kijken wat zij alleen als hulpvraag heeft. Maar ook juist van: Oké, dit gebeurt er, we gaan verder
kijken daarmee.
Respondent c sociaal werker
Hoe hou je het werkzaam?
Hoe hou je het ook behapbaar?
Hoe voorkom je dat je verzandt en vastloopt?
Respondent f sociaal werker
Op korte maar zeg ook op langere termijn, waar ga je naar toe met iemand naast dat je soms ook gewoon
brandjes moet blussen, want dat hoor er ook duidelijk bij dit werk… omdat het … heel hectisch is en dat
ook de uitdaging is om dat goed te doen en ook de rust te nemen.
Respondent g leidinggevende
Doelstellingen geven richting

Plannen van aanpak werkten als handgrepen die moesten voorkomen dat mensen (en
professionals) in de problematiek zouden verzanden, maar de meningen hierover liepen

nogal uiteen. Waar de ene respondent de overtuiging uitsprak dat een gestructureerde
aanpak gezinnen meer houvast gaf, kwam in andere gesprekken naar voren dat het strikt
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uitvoeren van doelstellingen volgens het vooropgestelde plan van aanpak niet altijd wenselijk
of zelfs onmogelijk was.

In de loop van het proces deden de sociaal werkers verslag van de gespreksuitkomsten en

de voortgang in het persoonlijk cliëntendossier van de moederorganisatie. Voor het invoeren
van gegevens moesten ze apart tijd inplannen, waar het volgens de sociaals werkers niet
altijd van kwam. In de praktijk nam ik waar dat de elektronisch dossiers professionals

ondersteunden met reminders als het tijd was om doelstellingen bij te stellen, of een afspraak
in te plannen als dit over een (te) lange periode niet had plaatsgevonden, of bijvoorbeeld
om een eindevaluatie te plannen met de cliënt om binnen de productienormen te blijven.
Afsluitfase
Respondenten vonden het vanzelfsprekend om het dienstverleningsproces met gezinsleden
te evalueren. Deze reflectieve gesprekken maakten volgens hen deel uit van een continue
cyclus van aandacht voor verwachtingen en ervaringen van cliënten. Vanaf de aanvang was

gedurende het gehele hulpverleningsproces met regelmaat aandacht voor het evalueren van
doelstellingen.

Als de hulpverlening werd afgesloten kreeg het gezin, naast het wat informelere eindgesprek

met de professional, veelal per post van de organisatie nog een papieren vragenlijst in het
kader van het cliënttevredenheidsonderzoek.

Kun je niet cliënttevredenheid doen, voor dit soort dingen? Dat het niet als een ballast wordt ervaren van
er is weer een hulpverlener over vloer. Dat het veel meer in die cliëntenmeting te volgen is.
Respondent h leidinggevende

8

En wanneer zijn ze tevreden? … En is dat werkelijk ook zo of zien wij de zorgen nog
Respondent c sociaal werker
Eigenlijk zou ik wel een soort ‘geluksmeting’ willen doen op het moment dat je begint en op het moment
dat je stopt
Respondent f sociaal werker
Cliënttevredenheidsmeting

De formele afsluiting vond volgens de voorschriften plaats als het plan van aanpak was

uitgevoerd. Dit hoefde niet te betekenen dat mensen de problemen weer aankonden zonder
professionele hulp. In de interviews kwam naar voren dat in de afgelopen decennia het

hulpverleningsproces in toenemende mate was ingeperkt. De inzet moest worden afgerond
na een beperkt aantal gesprekken - conform de (financiering en/of organisatie) regels - ook
als dat niet ten goede kwam aan het gezin of de persoon.

In plaats van het dossier steeds te moeten afsluiten en opnieuw te openen bij nieuwe

hulpvragen bleven de sociaal werkers in het project, als dat nodig was, bij het gezin betrokken.
Het was zelfs vaak gewenst dat sociaal werkers het contact met gezinsleden onderhielden.
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In de wat rustigere periode was het volgens de projectdoelstellingen mogelijk om met de

cliënt te werken aan een hogere mate van zelfredzaamheid, zoals een hogere trede op
de participatieladder. Door deze blijvende betrokkenheid werden problemen bovendien
opgemerkt voordat ze escaleerden of uitmondden in een crisissituatie.

Weet je het is ook dynamisch. De ene keer gaat het goed op een bepaald leefgebied en wordt er
bijvoorbeeld een kind geboren dan zakt alles weer weg, of even een terugval. ...
Laat ik het zo zeggen: vaak wordt het weer sneller opgebouwd.
Respondent a sociaal werker
Als mensen chronisch probleem hebben… dan zou de ideale situatie zijn: dat wat je kan doe je. En het
moment dat je vastloopt ... weet je waar je terecht kan om hulp te vragen
Respondent b sociaal werker
regelmatig op bezoek komen, of regelmatig bellen, contact blijven houden dat is heel belangrijk.
Respondent e sociaal werker
Sociaal werker blijft eerste aanspreekpunt

Multiprobleemhuishoudens, mensen met een licht verstandelijke beperking, met verslavingsverschijnselen of dementerende ouderen, waren volgens respondenten gebaat bij een lang-

durige betrokkenheid van een voor hen bekende sociaal werk professional. Deze mensen
kampten met hulpvragen die ‘niet overgaan’ noch oplosbaar zijn.

8.2.2 Methodieken en instrumenten
In de interviews werden instrumenten en interventies genoemd die zowel verbonden
zijn aan het beroep van sociaal werker als aan de specialistische werkdomeinen waar

respondenten formeel werkten zoals in de verslavingszorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg

en de geestelijke gezondheidszorg. Respondenten vertelden dat de beoogde generalistische
benadering volgens het projectplan veel overeenkomsten had met het (vroegere) algemeen
maatschappelijk werk en werkmethoden als casemanagement, oplossingsgericht werken,

presentiemethode, integreren van diensten in de wijk en de gereedschapskist van de
maatschappelijk werker.

De sociaal werkers gebruikten in de praktijk vaak meerdere methoden die ze tegelijkertijd
benutten en benoemden dit als eclectisch werken.

Je probeert toch motiverende gespreksvoering en een beetje dwang en drang. Je zoekt toch naar dat wat
meer effect heeft op zo’n man
Respondent a sociaal werker
Dat is ook oplossingsgericht natuurlijk. Maar ik vind mezelf generalist noemen een beetje vaag.
Respondent b sociaal werker
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Ik denk dat generalistische zit in allemaal op dezelfde manier de eerste stap maken in zo’n gezin: Contact
leggen; Motiverende gesprekstechnieken; Analyse - wat is het probleem en wat zet ik erop in; Een ronde
tafel doen, of een Eigen Kracht Conferentie.
Respondent j leidinggevende
Eclectische werken

De pluriformiteit aan werkwijzen gaf in de praktijk wel verwarring, zoals bleek uit discussies

over het volgen van een training in motiverende gespreksvoering. Leidinggevenden waren
ervan overtuigd dat hun teamleden hierin al geschoold waren. De sociaal werkers - die op

het volgen van deze training hadden aangedrongen - kwamen na de eerste dag zelf ook tot
de conclusie dat ze zich deze gespreksvaardigheden al eigen hadden gemaakt, maar dit niet
wisten aangezien in de verschillende werkdomeinen andere benamingen werden gebruikt.

Drie methoden werk ik hieronder verder uit omdat deze in de diepte-interviews regelmatig
expliciet ter sprake kwamen en omdat deze zowel de discussie als spanningen in het project
tussen de sociaal werkers en andere geledingen verduidelijken.
Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)
De sociaal werkers benoemden dat ze in aanvang van het project gebruik maakten van
verschillende hulpmiddelen - genogram, leerlingvolgsysteem, een blanco vel papier - om de

problematiek en het netwerk van de cliënt in beeld te brengen. In de loop van het project
werd besloten dat de sociaal werkers moesten gaan werken met de Zelfredzaamheid-Matrix.

8

Zelfredzaamheids-Matrix, versie 2012:
Domein /Leefgebied

1 acute
problematiek

2 niet
zelfredzaam

3 beperkt
zelfredzaam

4 voldoende
zelfredzaam

5 volledig
zelfredzaam

Inkomen
Dagbesteding
Huisvesting
Gezinsrelaties
Geestelijke gezondheid
Fysieke gezondheid
Verslaving
ADL-Vaardigheden
Sociaal netwerk
Maatschappelijke
participatie
Justitie
Kader 8.1 Leefgebieden overgenomen van: Lauriks, Buster, De Wit, Van de Weerd, Tigchelaar (2013)
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De Zelfredzaamheids-Matrix is een instrument dat de mate van zelfredzaamheid en de
leefgebieden waarop er vragen zijn overzichtelijk in beeld brengt. Door gedurende het

proces de ZRM steeds opnieuw in te vullen en de uitkomsten te vergelijken krijgt zowel de
professionals als de cliënt een beeld van leefgebieden waarop vooruitgang is geboekt. Daarbij
kan stagnatie of regressie op een leefgebied de aanzet geven om tijdig een gespecialiseerde

collega te raadplegen. Bovendien werd het met dit instrument mogelijk de voortgang in de
hulpverlening bij cliënten in het projectteam te delen.

Volgens leidinggevenden was het besluit om gebruik te maken van de Zelfredzaamheids-

Matrix een positieve ontwikkeling. Professionals zouden hierdoor meer vanuit eenzelfde
basis kunnen werken.

Daar staan een aantal leefgebieden [in]. Daarin ga je een beetje op schaalniveau kijken in hoeverre lukt
het mensen zelf om het te redden. … Ik zie het meer als een instrument een hulpmiddel. Dat je ergens een
kapstok [hebt] waar je het aanhangt. … Misschien bedoel ik één plan … maken: van dat leefgebied moet
aandacht hebben of dat heeft prioriteit … die dan afvinkt: ik ben klaar, de doelen zijn bereikt, of we zijn nu
zover in het proces... En dat is denk ik wel wat ik zoek. Iets van een leidraad … dat je het met elkaar over
dezelfde dingen [hebt].
Respondent j leidinggevende
Wat ik toch wel zie bij de werker die vanuit mijn team in “het project” zit dat dat gewoon heel divers
is de hulpverlening. … dan [is het] heel prettig dat er een eenduidig systeem is waarlangs ze een
hulpverleningsplan kunnen maken. … dat [iedere professional] datzelfde systeem hanteert en daar ook
op scoort. … dat dat je vertrekpunt is om in kaart te brengen wat is met dit gezin aan de hand. Op welke
leefgebieden speelt er iets en dan vervolgens te kijken op welke levensgebieden boek je dan vooruitgang.
Respondent g leidinggevende
Dat je de verantwoordelijkheid van de cliënt als uitgangspunt neemt en dat probeert zo inzichtelijk
mogelijk te maken. Omdat dat ook weer kan voorkomen dat je eindeloos aan het rapporteren bent
daarnaast de vraag in hoeverre kun je de cliënt zelfverantwoordelijk maken voor het proces. In hoeverre
kunnen ze dat aan
Respondent e sociaal werker
Zelfredzaamheids-Matrix (ZRM)

De sociaal werkers stelden in de interviews vooral vragen over het besluitvormingsproces,

de ingangsdatum en de toegevoegde waarde van het instrument. Hun meningen over
het gebruik van de Zelfredzaamheids-Matrix varieerden. Waar de een van menig was dat
cliënten zich door de structuur van de overzichtelijke leefgebieden in de ZRM zelfstandiger
zouden ontwikkelen, vonden anderen dat mensen hierdoor juist eerder zouden afhaken.

Sommige sociaal werkers maakten de kanttekening dat het overzichtelijke beeld van

leefgebieden en de bewustwording van problemen, voor sommige cliënten te veel kon
zijn. Een overzicht van alle problemen kon voor mensen ook te snel gaan waardoor een
cliënt helemaal niets meer wilde, terwijl andere gezinnen door het instrument juist teveel

tegelijk wilden oppakken. Het instrument gaf dan wel een ingang om meerdere problemen
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te bespreken en de gezinnen te ondersteunen en aan te moedigen, maar kon mensen ook
ontmoedigen of over belasten.

Een andere opmerking ging over de opdeling van meervoudige problematiek in leefgebieden.

Doordat vraagstukken werden opgeknipt versplinterde de aandacht, wat een integrale
aanpak bemoeilijkte. Daarbij ontbrak het aan inzicht hoe die leefgebieden elkaar onderling

beïnvloedden. Achter verwoorde vraagstukken - zoals het niet betalen van de huur - konden

meerdere problemen schuilgaan. Bovendien kwam een verbetering in de problematiek soms
tot uitdrukking in negatieve gevolgen in andere leefgebieden. Het vinden van werk kon
bijvoorbeeld leiden tot problemen in de relatiesfeer en/of somatische klachten.

Alle sociaal werkers hadden in de oriënterende gesprekken voor de aanvang van het project

kenbaar gemaakt dat ze aan het project wilde bijdragen omdat ze beter wilden aansluiten

bij cliënten en de vraagstukken die op dat moment speelden, de ZRM kon hen hierbij
ondersteunen. Volgens de projectteamleden was de ZRM vooral een transparant hulpmiddel
om de financiering van de dienstverlening te onderbouwen, dan een hulpverleningsinstrument
dat ten dienste stond van cliënten.

De meeste respondenten waren ervan overtuigd dat gedifferentieerde verbeteringen in
multiprobleemgezinnen niet altijd goed in hokjes zijn in te passen. Het werd echter wel

belangrijk gevonden om waar mogelijk evidence - based te werken en systematisch inzicht
te geven in de problematiek, zodat de cliënt zelf de regie in handen kon houden en zelf
verantwoordelijk bleef.

Eigen Kracht-Conferenties [EKC]
De EKC-methode biedt een aanvullende inzet van een expert, die samen met het gezin zoekt
naar mogelijkheden om het netwerk te herstellen of te versterken. Deze methode was voor

onze respondenten een bekende, min of meer vanzelfsprekende vorm van werken. Binnen
de jeugdzorg was het zelfs een voorgeschreven werkwijze volgens de toen nog geldende

financieringsregels. Dit nam niet weg dat deze werkvorm in het project extra aandacht kreeg.
Omdat ook de EKC-organisatie het samenwerkingsconvenant had ondertekend, werd een
korte bijscholing gegeven tijdens de eerste introductiedag van het projectteam. Enkele
sociaal werkers die ik na afloop sprak vonden het verplichten van deze werkwijze ongewenst,
wat ze onderbouwden met onderstaande argumenten.

Vanuit professioneel oogpunt was het vanzelfsprekend om aandacht te hebben voor (de
mogelijkheden van) de netwerkrelaties van gezinnen. De sociaal werkers vonden het niet
altijd nodig om hiervoor een expert in te schakelen. Bovendien kon de inmenging van het
netwerk (op den duur) zelfs averechts werken.

Een sociaal werker verduidelijkte in het interviewgesprek dat van het netwerk soms een
negatieve invloed uitging, zoals familieleden die eigen normen en waarden opdrongen

terwijl de cliënt juist wilde veranderen. Een andere professional vertelde dat familieleden van
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een aanstaande tienermoeder tijdens een EKC hadden besloten de zorg en de huisvestiging
voor moeder en kind op zich te nemen. Niet alleen was de familie herenigd maar ook de
overheidsuitgaven waren hierdoor substantieel ingeperkt.

Op grond van eigen ervaring betwijfelde een leidinggevende of de gepubliceerde resultaten

van eigen kracht-conferenties wel zo positief waren als de onderzoeken suggereerden. Deze
kritiek werd tegelijk genuanceerd door de opmerking dat ondersteunende capaciteiten
binnen het netwerk vaak onbenut bleven.

Het valt ons elke keer weer op dat er meer in het netwerk zit. ... Het levert verrassende resultaten op dat je
krachten of bronnen aanboort. ... Die [EKC] medewerker heeft wel heel veel tijd.
Respondent j leidinggevende
Ik vind dat wij bijvoorbeeld ons veel meer moeten gaan richten op eigen kracht conferentie, eigen netwerk,
daar waar [het] kan. … Het is een andere manier van kijken. Dat vraagt ook enig inzicht en ervaring. … in
begin heb ik ook gehad: dat is een beperkt netwerk, er zijn eigenlijk heel weinig mensen - en daar laat je
het dan bij. … Soms is het wel leren zien dat er aanknopingspunten zijn. Mensen die eigenlijk wel betrokken
zijn, die er toch bij te betrekken
Respondent b sociaal werker
Eigen Kracht-Conferentie [EKC]

Tegenover de kritische opmerkingen stonden bovenstaande positieve ervaringen met Eigen
Kracht-Conferenties van deze twee respondenten uit de jeugdzorg.
Bemoeizorg achter de voordeur
Bemoeizorg, bedoeld als een preventieve interventie, betekent dat een professional soms

op ‘eigen initiatief’ contact kan opnemen met gezinnen. Naar aanleiding van signalen over

(ernstige) problemen of vormen van overlast, gaan sociaal werkers ‘erop af’, door contact te
leggen met de betreffende bewoners. Om ongevraagd aan te bellen bij mensen moesten
sommige projectteamleden wel een drempel overwinnen. Andere projectteamleden hadden
al ervaring opgedaan in outreachend werken.

Ik was niet gewend om zo op mensen af te stappen … had ik toch iets van, die man zou wel een boeman
zijn. Dus ik bel aan … en zei: ‘Ik ben van het project en zou wel iets willen uitleggen’. En ik mocht gelijk
binnenkomen. Er stond een man met badjas aan
Respondent a sociaal werker
Ik vind de het stukje wat ik nu doe, is een stukje van de methode van bemoeizorg, die werkwijze. Vooral
eerst dan contact maken, het vertrouwen winnen. ….
Ook al denk je dat het goed gaat, toch even vinger aan de pols blijft houden ... …
Ik denk als ik dat niet zou gedaan hebben, dat dit gezin steeds weer in de problemen zou komen. Erbij
blijven is wel heel belangrijk
Respondent c sociaal werker
Outreachend werken
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In de praktijk kwam de veiligheid van professionals met regelmaat ter sprake tijdens
discussies of sociaal werkers alleen of samen op een onbekend adres konden afstappen.

Voor het projectteam was dit nauwelijks een dilemma. Ondanks verhalen over mensen

die vol achterdocht met een mes in de hand de voordeur openden, gaven de sociaal
werkers er in principe de voorkeur aan alleen op huisbezoek te gaan. Een argument was

dat multiprobleemhuishoudens meerdere hulpverleners die onverwachts aanbellen, als
bedreigend ervaren. Een enkele hulpverlener zou gemakkelijker toegang krijgen en een
persoonlijk gesprek kunnen aangaan.

8.2.3 Werk verantwoorden
De werkinzet legitimeren is volgens respondenten een essentieel onderdeel van het
professionele werk: ‘transparantie moet’. Voor respondenten was het vanzelfsprekend inzage

te geven in doelstellingen en werkresultaten aan de betreffende cliënten, de organisatie, de
financier en de samenleving.

Wat het belangrijkste is, is transparantie …
Ik vind dat de cliënt moet inzichtelijk krijgen waar je mee bezig bent.
Je als hulpverlener legitimeren, aangeven wat je doet. … En dan kom je soms op punten dat niet alles
maakbaar is. En dan moet je dat zo helder mogelijk beargumenteren.
Respondent b sociaal werker
Zorg kost geld En wij moeten ons verantwoorden. Dan krijg je het spanningsveld. …
Ja, maar dit kan ik niet registreren, maar het moet voor die klant. Dan krijg je een gesprek over de creativiteit
van de medewerker. Hoe zou je het kunnen doen … dat is de uitdaging van de leidinggevende
Respondent h leidinggevende
En dan lijkt het net een beetje alsof er binnenkort een bijeenkomst is bij de gemeente en dat we het
daarom moeten doen.
Respondent d sociaal werker
Transparant werken

Transparant in het uitvoerende werk
Openheid naar de cliënt op de eerste plaats gedurende het proces van hulpverlenen. De
sociaal werkers stelden daarom structureel vragen over hoe mensen de hulpverlening

beleefden. Respondenten vonden het belangrijk dat mensen zich bewust bleven van hun
hulpvraag en informeerden de gezinnen zo duidelijk mogelijk over de problemen waaraan
ze met en voor hen werkten.

Het uitwerken van gesprekken in het elektronische dossier werd in de praktijk vaak uitgesteld.
Volgends de sociaal werkers kostte het invoeren van gegevens veel tijd terwijl het hen weinig
informatie opleverde voor de uitvoering van de hulpverlening. Deze tweede vorm van
transparantie voldeed dus minder.
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Eindevaluaties, als derde vorm van werkverantwoording, werden wel waardevol gevonden.
Deze reflectieve gesprekken met de cliënt omschreven respondenten als de meest essentiële
vorm van transparantie.

Het afleggen van verantwoording door resultaten te meten, te waarderen en te beschrijven
in een vorm die recht doet aan het werk en wat de cliënt aan de hulpverlening heeft, was nog

wel een zoektocht. Meetinstrumenten zoals de tevredenheidsmetingen van de organisatie,

conform HKZ-normen of op voorschrift van de financier, geven volgens respondenten een
beperkt beeld omdat:
i.

ii.

slechts een kleine groep mensen de vragenlijst invult;

mensen de resultaten van de hulpverlening per dag anders waarderen, omdat resultaten

verbonden zijn aan bewustwordingsprocessen wat ook betekent dat cliënten bij positieve
veranderingen vaak in eerste instantie ontevreden en pijnlijke gevoelens ervaren;

iii. het in de hulpverlening gaat om het in gang brengen van ontwikkelprocessen die nog
doorlopen na afsluiting van de gesprekken.

In de diepte-interviews verduidelijkten respondenten dat voor hen de waarde van de

gebruikte meetinstrumenten ter discussie stond. Ook om die reden was de klankbordgroep
in gesprek over alternatieve meetinstrumenten, zoals storytelling en een ‘maatschappelijke
baten analyse’, om de voortgang van het project en de resultaten te verantwoorden.
Maatschappelijke verantwoording
Verantwoording afleggen over het werk aan de organisatie, de financier en vooral ook

aan de samenleving beschouwden respondenten als een vanzelfsprekende morele en
professionele opdracht. Alleen al gezien de kosten van de professionele dienstverlening zou
de samenleving een beeld moeten krijgen van de werkopbrengsten. Respondenten vertelden

over verschillende vormen van maatschappelijke verantwoording. Ik beperk me hier tot
enkele genoemde voorbeelden over het afleggen van verantwoording via de media, door
beroepsregistratie en in prestatiecontracten.

In de media - als eerste voorbeeld van publieke verantwoording - zou volgens een sociaal

werker de betekenis en de complexiteit van het inhoudelijke werk onvoldoende aan bod
komen. Bovendien ontbrak het veelal aan respect voor mensen. Media-items besteden nu
eenmaal veel aandacht voor misstanden en ernstige incidenten. Een sociaal werker verduideli-

jkte dit aan de hand van een krantenartikel waarin de professionele ondersteuning aan multiprobleemhuishoudens was opgedeeld in taartpunten, met als doel een beeld te geven van de

omvang van de kosten van (gespecialiseerde) hulpverleners in multiprobleemgezinnen. Ook

bij het overlijden van Savanna (in 2004) benadrukten de media vooral wat er allemaal was
misgegaan in de hulpverlening, meestal zonder notie van de voorgeschiedenis of de impact
van de berichtgeving op het gezin, familieleden en betrokken professionals.
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Ik vond heel erg dat in de krant … een multiprobleemgezin in soort van taart uiteengezet wordt van wat
het allemaal kostte
Respondent b sociaal werker
Natuurlijk de beroepsgroep, je moet eigenlijk ook lid zijn van een beroepsgroep vind ik en daarin ook
de scholing hebben. En daar zit ook tuchtrechter aan verbonden. Ik vind dat we als professionals zijn we
geen vakmannen. Dus we weten, het is gewoon zo dat de uitkomst of output daar kan je nooit van te
voren helemaal zeker zijn. Je hebt een aantal interventies om te kiezen. Maar de uitkomst weet je voor
honderdprocent dat is altijd het lastige. Dus ik vind eigenlijk dat die beroepsvereniging, die scholing, het
tuchtrecht.
Respondent b sociaal werker
Publieke verantwoording

Een ander voorbeeld van deze respondent ging over de beroepsvereniging. Daarin werden

professionals en cliënten wel serieus genomen. Het verplichten van beroepsregistratie
en daaraan gekoppeld het tuchtrecht, creëert volgens die respondent de mogelijkheid

om de beroepsuitoefening en de professionele kwaliteit te waarborgen. In de jeugdzorg
kunnen professionals die niet volgens de beroepsregels werken, door een uitspraak van de

tuchtrechter hun beroepsregistratie verliezen en daarmee ook de bevoegdheid om in deze
sector te mogen werken. Deze vorm van transparantie zou professionals aansporen in het
onderhouden van de vakbekwaamheid.

De verschillende prestatiecontracten van de overheid met de organisaties - als derde
voorbeeld van maatschappelijke verantwoording - was een issue dat zowel de sociaal werkers

als leidinggevenden benoemden. Organisaties hadden specifieke afspraken veelal uitgewerkt

in het elektronische cliëntendossier. Enkele leidinggevenden spraken de verwachting uit dat
sociaal werkers met enige creativiteit de werkinzet binnen het elektronisch dossier weten in

te passen. Soms werden hulpverleners hierin ook bijgeschoold om de prestatieafspraken na
te komen.

In de interviews kwam naar voren dat het belang van aantoonbaar werken volgens
ingevoerde kwaliteitsnormen, wetten en financiële regels werd onderschreven en in

de praktijk zoveel mogelijk opgevolgd. Daarbij beluisterde ik wel een aantal kritische
opmerkingen.

Respondenten verduidelijkten als eerste dat vraagstukken van cliënten door de

prestatiecontracten werden toegespitst naar ‘betaalde problematieken’ waardoor soms
belangrijke aspecten van de problematiek buiten beschouwing bleven.

Een tweede kanttekening ging over organisatieregels die onderlinge samenwerking tussen

professionals belemmerden. De sociaal werker in de verslavingszorg merkte bijvoorbeeld

op dat in de ‘DBC-tarieven’ de indirecte werktijd was ingeperkt waardoor er weinig tot geen
ruimte was voor kennisuitwisseling met gespecialiseerde collega’s.

Ten derde gingen bezwaren die in de verschillende interviews naar voren kwamen ook over
het feit dat metingen slechts een beperkt deel van de werkelijkheid laten zien.
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Als vierde punt verduidelijkten respondenten dat de professionele inzet om zoveel mogelijk
aan te sluiten bij voorkeuren en de levensovertuiging van de cliënt werd ingeperkt door
regels en voorschriften. Het verwoorde beleid stond soms veraf van praktische leefwijzen,

gevoelens en opvattingen van cliënten. In de verhalen en tijdens observaties in de praktijk

bemerkte ik regelmatig opvallende verschillen in normen en waarden tussen opdrachtgevers,
hulpverleners en de personen in multiprobleemhuishoudens.

Tot slot, als vijfde, kwamen de sociaal werkers met opmerkingen over het invullen van

gegevens in het cliëntdossier dat veel van hun tijd en inspanning vergden terwijl het weinig
opleverde voor het inhoudelijk werk.

Kijk het gaat niet om als alle doelen bereikt zijn dat het dan succesvol is.
In dit soort gezinnen haal je dat niet
Respondent j leidinggevende
Hoe krijgen wij dat nou een beetje meetbaar? … daar wordt straks wel omgevraagd.
Van vertel nou eens wat is hier nou verbeterd, wat is anders geworden.
Respondent i leidinggevende
Kijk de rekenmachine ligt nog sneller op tafel. Ik denk dat dat mee gaat spelen in dit soort projecten.
Respondent h leidinggevende
Het is heel moeilijk van als ik dit en dit bereikt heb dan is het goed. … Voor die is dat heel goed, en voor
de ander denk ik: het kan al heel wat zijn om überhaupt een keer per dag buiten de deur te komen en dat
is het. Dat kan een wereld van verschil zijn. … Dat hij gewoon naar buiten durft, en misschien een blokje
omloopt en dan weer snel naar binnen. … Het … hangt een beetje vanaf wat je [en] wat de klant als doel
heeft, en wat voor stap die daarin kan maken.
Respondent f leidinggevende
Daar hebben we het de laatste tijd ook wel over: van hoe laat je nou zien wat werkt. …
Ik vind dat heel moeilijk om dat aan te geven. ...
We focussen ons nu op de meting … dat we een soort stappenplan krijgen dat dat besproken wordt.
Respondent d sociaal werker
Het resultaat is dat ze niet meer afzakken. Dat kinderen thuis kunnen blijven wonen.
Er is zelfs een kindje terug … in een gezin. … Maar hoe meet je dat
Respondent c sociaal werker
Dat kunnen hele kleine dingen zijn. Bij chronische problemen kan het een ideale situatie zijn dat de burger
zichzelf kan redden en hulp vraagt als hij vastloopt. Dan zou je kunnen zeggen: dat gevoel gehoord te
worden is een resultaat. Dat mensen professionals luisteren, dat zou een resultaat kunnen zijn. Maar dat
is heel vaag en wollig.
Sociaal werker b sociaal werker
Verantwoorden van behaalde resultaten

In de kanttekeningen die respondenten maakten werd dus niet bestreden dat het zichtbaar

maken van werkresultaten voor hen een wezenlijk onderdeel was van hulpverleningsproces-

sen, de interventies en interacties. Respondenten vonden echter wel dat hulpverleningsdoelstellingen - zoals het gevoel iets meer greep op het leven te ervaren of de eigen kracht
versterkt te hebben - zich niet zo makkelijk laten uitdrukken in cijfers.
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Stakeholders die echt wilden weten hoe tevreden en geholpen mensen waren, konden zich
volgens respondenten beter verdiepen in wat er gebeurde tijdens het hulpverleningsproces
tussen hulpverlener en cliënt. Dit was belangrijk omdat cliënten vaak maar kleine stappen

zetten of zelfs geen vooruitgang boekten in het perspectief van buitenstaanders. Een stap
vooruit die kwetsbare mensen als een overwinning ervaren, omdat voor hun gevoel een
enorme hindernis is genomen, blijft in de ogen van anderen vaak onopgemerkt omdat het
in onze samenleving niet meer dan normaal is om zo te leven.

Naast drijfveren om de negatieve impact van regels te voorkomen, beluisterde ik vooral de
wens dat de essentie van het werk meer in beeld zou komen.

8.3 Samenwerken voor kwetsbare mensen
Het project gaf ruimte aan nieuwe samenwerkingsvormen tussen professionals in het sociaal

domein. Ik bemerkte tijdens de interviews en observaties dat de in het project de beoogde
betrokkenheid tussen wijkagent, buurtwerkers, scholen en bijvoorbeeld huisarts niet altijd
vanzelf ging.

Interactieve dimensies in de samenwerking tussen professionals is het onderwerp van

deze paragraaf. Vanuit de gesprekken, aangevuld met eigen ervaringen en participatieve
observaties, geef ik een beeld van elkaar tegenwerkende doelstellingen en onderlinge
wrijvingen tussen professionals die deel uitmaakten van de dagelijkse praktijk.

8

8.3.1 Eigen doelstellingen
Respondenten signaleerden dat er in de afgelopen decennia steeds meer partijen waren

bijgekomen waarover het uitvoerende werk werd verdeeld. Daarbij werd de zorg- en
hulpverlening afgebakend tot kortdurende professionele interventies, zoals een beperkt

aantal gesprekken waarna de dienstverlening stopte. Daarmee ontstond een hoge mate van
discontinuïteit en onoverzichtelijkheid.

De diversiteit aan organisaties en professionals met eigen werkwijzen kwam niet ten
goede van cliënten. Het beleid van de overheid en het management had geleid tot een

verregaande versnippering van inhoudelijke werkprocessen. In de praktijk was het niet altijd

goed mogelijk te onderkennen welke professionals bij de gezinsleden betrokken waren.

Professionals zouden volgens het beleid meer moeten samenwerken, terwijl dat tegelijkertijd
werd afgeremd door tegengestelde belangen.

Dat de onderlinge samenwerking tussen professionals in de verschillende werkdomeinen niet
eenvoudig was kwam volgens een respondent doordat professionals en organisaties meer
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onderling moesten gaan concurreren en - gezien de voorbereiding op de nog komende
ingrijpende transformatie van het sociaal domein - nog steeds elkaars concurrenten waren.
Wat betekent het nou voor medewerkers om in een team te zitten waar andere partijen aan tafel zitten
waarvan we de laatste tien jaar hebben gezegd: ‘Nou, het zijn wel concurrenten’. En dan moet je er ineens
mee samenwerken. Wat betekent dat voor medewerkers?
Wat betekent dat in de aansturing, voor de leidinggevende?
Wat betekent dat voor ons als management in de contacten in je netwerken?
Respondent h leidinggevende
Deze mensen worden heel vaak geconfronteerd met weer een nieuwe hulpverlener en dan nog een.
Respondent e sociaal werker
En dat is wat er altijd gebeurde … Die deed dat, en die deed zus, en die deed zo.
Dat je hem [de cliënt] ook als het ware beschermt tegen al die hulpverlening.
Respondent a sociaal werker
Verschillende professionals in één gezin

Respondenten vertelden dat het altijd wel vanzelfsprekend was geweest om gespecialiseerde
collega’s te raadplegen, zoals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling

en bij het organiseren van multidisciplinair overleg voor de onderlinge afstemming tussen
professionals.

In het organiseren van deze formele ‘rondetafelgesprekken’ voor onderlinge afstemming
over een gezin, beluisterde ik wel verschillen in werkwijzen als het ging over de deelname

van het gezin aan dit overleg. Sommige sociaal werkers hadden hier nog geen ervaring in
opgedaan terwijl anderen van mening waren dat het gezin vanzelfsprekend deelnam aan het
overleg over hun plan van aanpak.

Samenwerken met kortere lijnen tussen professionals, zoals het project benadrukte, was

volgens respondenten met jarenlange ervaring in het werkveld in essentie niet vernieuwend.
In de praktijk bleken de korte lijnen tussen professionals echter maar deels te werken. Het
kwam er niet altijd van om cliënten naar elkaar door te verwijzen, elkaar te informeren over

gesignaleerde problematiek of onderling inzichten te delen hoe met een gezin om te gaan.
Ook de regels over privacy zouden hierin een rol spelen.

Volgens respondenten gaf het project een impuls aan de verbetering van de onderlinge

samenwerking. Het ging deels ook om een andere manier van werken. In de beoogde
benadering was het niet meer vanzelfsprekend dat een gespecialiseerde collega altijd zelf

contact legde met een gezin. Het vernieuwende van het project lag vooral in het ontwikkelen
van een vorm van ‘werkdomeinen-overstijgende’ integrale hulpverlening met de sociaal
werker als eerste aanspreekpunt.
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Integrale hulpverlening
De doelstelling ‘één gezin, één plan, één hulpverlener’ betekent dat sociaal werkers in het

projectteam als generalistische professionals beslissingen zouden nemen over de inzet van
gespecialiseerde hulpverlening en over de mate waarin de specialist al dan niet zelf in gesprek
zou gaan met het gezin.

Vanuit een helikopterview kon de generalist waarnemen wat er in een gezin speelde en hierop

direct actie ondernemen. Maar zoals respondenten vertelden zagen specialisten dat anders.
Een sociaal werker vertelde vanuit eigen ervaring over een specialist die van mening was dat
hij zonder het opbouwen van een relatie met de gezinsleden niet goed kon onderkennen wat

er speelde. De beoogde werkwijze bood (te) weinig ruimte voor het aanreiken van aanvullende
specialistische inzichten.

En dan kan ik me voorstellen dat op een gegeven moment de generalist wel casushouder is, maar dat hij
specialisten erbij haalt. Van ik blijf op de bank zitten, nu gaat de GGZ een gesprek voeren … omdat het
zijn vakgebied is.
Respondent j leidinggevende
De generalist moet gewoon de regie voeren, zoveel mogelijk de dingen doen die die kan doen. Alles wat
overstijgend is gaat hij delegeren of [er] kunnen mensen invliegen.
Respondent e sociaal werker
Ik denk dat je [als generalist] het aanspreekpunt bent voor die persoon. En dat je alles in eerste instantie
ziet wat er speelt en dat je er een helikopterview op hebt en dat je ook dingen zelf ook regelt.
Respondent d sociaal werker
Taken en verantwoordelijkheden van de generalist en de specialist

De opdrachtgever ging er vooralsnog vanuit dat organisaties en professionals elkaar het werk

zouden gaan toevertrouwen, zodat de generalist het specialistische werk met de daarbij horende
kennis kon overnemen. In de praktijk bleek dit voor verschillende respondenten een brug te ver.

8.3.2 Wrijving en tegenwerking
Respondenten signaleerden dat collega’s in de praktijk vasthielden aan eigen methoden, inzichten

en opdrachten. De sociaal werkers in het project hadden veel last van de verscheidenheid aan
projecten, pilots, voorschriften van organisaties, wet- en regelgeving en/of beroepsprotocollen

die de samenwerking met collega’s in specifieke gezinnen inperkten. Een sociaal werker vertelde
over onderlinge afspraken in het professionele netwerk die ineens kwamen te vervallen doordat
een van de partnerorganisaties het primaire proces had bijgesteld. Wat ook niet meewerkte was
dat bestuurders en het management van de verschillende partnerorganisaties meer de nadruk

legden op het behalen van de eigen werkdoelstellingen dan aanstuurden op het bestendigen

van onderlinge samenwerking tussen professionals en het realiseren van gezamenlijke resultaten.
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De meeste [cliënten] die ik begeleid hebben een DBC, dat is geen probleem …, de hoofdbehandelaar is
eindverantwoordelijk. Ik heb ook een cliënt die bij het ‘het project’ zit. En ja - zegt hij - ‘daar kan ik niet
verantwoordelijk voor zijn, want ik weet niet wat er speelt’.
Respondent e sociaal werker
Om goed te kunnen samenwerken, moet je kritisch zijn naar elkaar. En dat moet je ook kunnen zeggen
… prima ga het maar doen want jij hebt die ingang ook. Jij kunt het. Ik vertrouw het jou wel toe, ook al
hoort het bij wat wij eigenlijk doen. … En andersom ook. Daar hoort ook bij dat je zegt van dat loopt niet.
Of wij hebben hier een verschil van mening, maar ik vind dat jij dat niet goed doet en waarom. Dat je
daarover in dialoog komt in plaats van daar gaan we weer van hakken in het zand en dat weet ik niet. Die
cultuuromslag zal wel een hele interessante worden hoe je dat kunt gaan doen.
Respondent f sociaal werker
Ik bel dan met een collega van een andere instantie, … zoals de woningbouw, en geef uitleg over de situatie
en doe een voorstel om hiermee om te gaan. Het is dan een soort aftikken van wat ik heb ingebracht. …
Met de woningbouw zijn afspraken over het melden van gezinnen met drie maanden huurachterstand. …
Maar over een gezin heb ik geen melding ontvangen. Het is puur toeval dat ik de deurwaarder tegenkom
die een huisuitzettings-bevel heeft. …daaraan heb ik het beeld overgehouden dat ze het zelfs jammer
vonden dat ik ben ingesprongen.
Respondent f sociaal werker
Samenwerken in de praktijk

Strubbelingen in de samenwerking waren deels een gevolg van organisatorische obstakels.
Professionals ondervonden ook problemen in de samenwerking als gevolg van persoon-

lijke beroepsopvattingen. In de interviews kwam bijvoorbeeld naar voren dat een gespecialiseerde collega de eigen (beroeps)verantwoordelijkheid wilde waarborgen. Bovendien

werden discussies in het werk over de professionele verantwoordelijkheid bij cliënten ook
toegeschreven aan persoonlijke opvattingen, onzorgvuldig werken, een gebrek aan motiva-

tie, of een gesignaleerde over-verantwoordelijkheid. Professionals werkten met een gedreven
inzet aan eigen doelstellingen en deden hier aanspraak op.

Wrijving tussen professionals in het netwerk vormden een terugkerend gesprekspunt,

zowel tijdens de interviews als in het projectteamoverleg. Tijdens mijn aanwezigheid bij
overlegsessies met collega’s in het netwerk viel vooral de dwingende toon op. De inhoud en

het verloop van deze gesprekken stond niet in verhouding tot wat er in de praktijk speelde. Ik
had de indruk dat professionals vaak opkwamen voor eigen werkzaamheden die met name
in opdracht van de gemeente werden uitgevoerd.

Gesprekken in het professionele netwerk kwamen moeizaam op gang, terwijl ik tegelijkertijd
- in de praktijk en bij respondenten - de overtuiging van professionals beluisterde dat een

kritische opstelling en het zoeken van de dialoog fundamenteel is voor een gestroomlijnde
interdisciplinaire samenwerking.
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Tot slot
Volgens alle respondenten lag een meerwaarde van het project in het continueren van
hulpverleningsprocessen. Sociaal werkers kregen (weer) ruimte om langdurig bij een gezin

betrokken te blijven, ook in perioden waarin het hulpverleningsproces stagneerde of als er

(tijdelijk) geen problemen waren. Cliënten zouden hierdoor eerder zelf met vragen komen
vóórdat ze weer vastliepen. Bovendien ging dan geen tijd verloren met het herstellen van
vertrouwen.

Inspelen op de relationele dynamiek, in die bewoording raken we de kern van de inzet van
sociaal werkers in de onderstroom. Relationele dynamiek is de kunst van aansluiten op wat

er op leeft bij mensen in onvoorspelbare situaties en om kunnen gaan met de nauwelijks te
benoemen en vast te leggen grenzen in het werk. Genuanceerd vertelden de sociaal werkers

over de relatie die ze aangaan met hun cliënten. Ze gebruiken verschillende toonzettingen,
kijken vanuit meerdere perspectieven, raken aan verschillende lagen en hebben oog voor
het momentum. Ze verwoorden heel goed, onderbouwd met concrete voorbeelden, dat ze
een vertrouwelijke band moeten zien te creëren maar dat dat iets anders is dan vriendschap

of deel uitmaken van de leefwereld van de cliënt. Ze laten zien dat een bepaalde actie –
bijvoorbeeld samen op een terras zitten – soms wel effectief is en soms contraproductief.

Zowel de sociaal werkers als de leidinggevenden staan positief tegenover de noodzaak om de

bovenstroom zo transparant mogelijk te maken. Het probleem is voor wie wat transparant er
dan gemaakt wordt en hoe dat wordt gedaan. Dat kwam mooi naar voren in de waarneming
dat een stap vooruit die kwetsbare mensen als een overwinning ervaren, omdat voor hun

gevoel een enorme hindernis is genomen, in de ogen van anderen vaak onopgemerkt blijft.

Het is maar de vraag vanuit wiens en welk perspectief we naar de resultaten van het werk
kijken.

Het ontwikkelen van generalistische werkwijzen door de sociaal werkers in samenwerking
met gespecialiseerde collega’s was geen gemakkelijke opdracht. De organisatorische context
was vriendelijk gezegd nog niet uitgekristalliseerd en de matrix leidde toch aan stevige

verticale trekkracht. Maar ook voor de professionals zelf was samenwerken geen sinecure.
De sociaal werkers in het project kregen vaak op te dwingende toon kritische vragen over

hun generieke en innovatieve doelstellingen. Onderlinge wrijving tussen professionals tijdens
het werk waren zowel een gevolg van organisatievoorschriften, als van professionele en
persoonlijke overtuigingen over de eigen beroepsinvulling en -verantwoordelijkheid.

In het project ontbrak het aan tijd en erkenning voor reflectie op het complexe werk met

cliënten, voor het ontwikkelen van werkvormen en deskundigheid, als voor het opbouwen
en onderhouden van relaties met collega’s. Het organiseren van deze co-creërende ruimte
zou ten goede komen aan de professionaliteit en de kwaliteit van het inhoudelijke werk naar
cliënten.
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REFLECTIES OP HET ONDERZOEK

De uitkomsten van dit onderzoek zijn uitgewerkt in een monografie. De inhoud kwam
gaandeweg tot ontwikkeling in de vorm van een wereldatlas. Het reliëf vervlakte naarmate
ik meer de complexiteit van het onderwerp probeerde te omvatten. Om een beeld te

krijgen van de dynamische inzet van professionals zouden we eigenlijk een driedimensionale
wereldbol voor ogen moeten hebben.

In hoofdstuk 9 rond ik het onderzoek af met conclusies, reflecties op het onderzoekproces
en theorieontwikkeling. Concluderen is de titel van de eerste paragraaf met samenvattende

conclusies. Verantwoorden van het onderzoeksproces volgt in paragraaf twee. Tot slot

volgen in de derde paragraaf ‘Verankeren’ inzichten uit dit onderzoek die bijdragen aan
het organiseren van professioneel sociaal werk waarbij ik verbindingen leg met onlangs
verschenen publicaties in het sociale domein en de organisatiekunde.

9.1 Concluderen
In concluderen gaan we terug naar de centrale vraagstelling over het organiseren van
professioneel (generalistisch) sociaal werk in de onder- en bovenstroom van organisaties.
De hoofdvraag is uitgewerkt in drie deelvragen die in deze paragraaf aan bod komen als:
doelgericht werken, diepere betekenissen en interactieve werkvormen.

9.1.1 Doelgericht werken
De eerste deelvraag heeft betrekking op het organiseren van professioneel werk in het
perspectief van de bovenstroom.

Het organiseren van professioneel werk in de bovenstroom:
•
•
•

Welke waarden zijn van betekenis in het werk van professionals?
Welke sturingsinstrumenten hanteren professionals tijdens het werk?
Wat zijn (inspirerende) handvaten voor het organiseren van professioneel werk …?

Kader 9.1 Verdiepingsvragen (hoofdstuk 1)

Vanuit de drie bovenstaande verdiepingsvragen sta ik stil bij waarden in de bovenstroom,
sturingsinstrumenten voor professionals, verantwoordingssystemen met tot slot denkbeelden
in de bovenstroom.
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Waarden in de bovenstroom
In de onderzoeksbevindingen zien we dat de betekenis van het werk van sociaal werkers
in de bovenstroom tot uitdrukking komt in benamingen als bedrijfsmatig werken en
professionalisering.

Bedrijfsmatig werken

In navolging van de private sector zijn vormen van bedrijfsmatig werken ook in
maatschappelijke organisaties voorop komen te staan. Met bewoordingen als doelmatig,

transparant, efficiënt, effectief, evidence based en concurrentie kwam een zorg- en
welzijnsindustrie tot ontwikkeling. Deze bedrijfsmatige benaderingen blijken minder goed
aan te sluiten bij het werk van professionals, omdat:
-

de administratieve taken toenemen met richtlijnen die professionals beperken om in te

gaan op vragen van cliënten;

-

het werk niet goed tot uitdrukking komt in de eenduidige informatie die de systemen

genereren.

Respondenten zelf zagen wel het belang van transparante verantwoording voor het verkrijgen van maatschappelijke erkenning. Maar systemen zouden meer recht moeten doen aan

het eigenlijke werk en daadwerkelijk bijdragen aan inhoudelijke werkverbeteringen ten be-

hoeve van de hulpverlening aan burgers. Sociaal werkers gaven de voorkeur aan interactieve
reflecties, zoals de voortgangsevaluaties met cliënten. Deze gesprekken zouden volgens hen
een beter beeld geven van de resultaten, vooral omdat ze bijdragen aan bewustwording en
het realiseren van hulpverleningsdoelstellingen.
Professionalisering

Professionaliseringstheorieën schetsen een verschuiving in behoeften aan vakbekwame
methodisch geschoolde én reflectieve praktisch wijze professionals, die holistisch werken op

basis van generieke benaderingen. Het is een proces waarvan we een voorbeeld zien bij de
beroepsgroep sociaal werkers. Deze professionals zijn gericht op het sociaal functioneren
van individuen en gemeenschappen in een samenleving die continu in beweging is.
Complexiteit door een kluwen van relaties in het sociaal domein

Kader 9.2 Overgenomen van: H. van Ewijk (2018)
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De relaties met en tussen burgers, professionals, (maatschappelijke) organisaties en de

overheid vormen een bijna ontwarbare kluwen van draden of netwerkverbindingen. Een
toenemende complexiteit, differentiatie van specialisten en impact van concurrerende

netwerkorganisaties, zetten aan tot meer aandacht voor vraagstukken over het organiseren
van onderlinge verbindingen in het sociaal domein.

De ontwikkeling naar een generieke sociaal werker lag ten grondslag aan het project dat ik
volgde, waarbij de nadruk lag op het werkendeweg realiseren van generalistische werkwijzen
door het delen van specialistische kennis. Een generieke sociaal werker met brede kennis is
een beroepsbeeld waarin respondenten zich in grote lijnen herkenden, hoewel er twijfels

bestonden over het nut en de toegevoegde waarde van de beoogde eenduidige werkwijzen.
Er waren echter wel specialistische collega’s die de generalistische professionaliteit ter

discussie stelden. Het delen en zich eigen maken van de verscheidenheid aan specialistische
benaderingswijzen bleek weerbarstig.

Sturingsinstrumenten voor professionals
Sturingsinstrumenten in de bovenstroom die de inzet en het werk van professionals
stroomlijnen zijn uitgewerkt onder: vakbekwaamheid en methoden & technieken.
Vakbekwaamheid

Professionals ontwikkelen de vakbekwaamheid door het volgen van scholing en vooral door

het opdoen van werkervaring in de praktijk. Het borgen van de professionele kwaliteit is
een gedeelde taak van met name beroepsgroepen, brancheorganisaties, instellingen en de
overheid, terwijl individuele professionals hiervoor ook zelf verantwoordelijk zijn.

Met een inschrijving in het beroepsregister is aantoonbaar dat professionals de expertise
onderhouden en doorontwikkelen.

Respondenten leken zich echter niet vanuit zichzelf bij een register in te schrijven, maar pas
nadat dit verplicht werd zoals in de jeugdzorg. Aandacht voor professionele ontwikkeling had
niet de hoogste prioriteit. Ik beluisterde dat sociaal werkers vooral ‘doeners’ zijn die voorrang
geven aan het werken met cliënten.
Methoden en technieken

Recente organisatietheorieën beschrijven een tendens naar werkprocessen met open regels
en kaders die professionals een houvast bieden om het werk zelf in te richten. Dit zien we ook
in het professionaliseringsdiscours in ontwikkelingen van evidence-based practice methoden
naar generalistische benaderingen.

In de praktijk lag een nadruk op de professional als het instrument in de hulpverlening
en het werken vanuit een eclectische benadering. Daarbij maakten de sociaal werkers

gebruik van een verscheidenheid aan methoden en technieken die in de verschillende
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werkdomeinen ook van naam konden verschillen. Respondenten vertelden dat het project
(weer) ruimte gaf voor afwegingen over welke vraagstukken op dat moment voorgingen.

Voor de sociaal werkers was dit een van de drijfveren om aan het project bij te dragen.
Enkele respondenten waaronder één sociaal werker, vonden dat er wel kaders nodig waren
om het werk te stroomlijnen. Leidinggevenden wezen op het gevaar van verzanden, vooral

omdat in multiprobleemhuishoudens steeds nieuwe problemen opdoemen. Volgens deze
respondenten was er in dit werk wel enige structuur nodig, bijvoorbeeld door het organiseren
van werkprocessen en de inzet van instrumenten als de zelfredzaamheidsmatrix.
Systematisch werk verantwoorden
In de visieontwikkeling op verantwoordingsvormen kwam meer aandacht voor professionele
samenwerking en inbreng van cliënten. Afspraken van opdrachtgevers werden uitgewerkt in

werkprocessen en registratiesystemen waarop professionals hun inzet moesten inpassen. Als gevolg

van het ingezette beleid, gebaseerd op new public management, ontstonden knelpunten. De
verantwoordingssystemen sloten niet goed aan bij het werk van dienstverlenende professionals.
Een beeld van de impact van verantwoordingssystemen:
Organisaties

Professionals

Cliënten

verkokering tussen
werkdomeinen,
organisaties,
beroepsgroepen.

registratie gericht op
productie.

vragen die moeten
passen binnen
gecontracteerde
resultaten.

Werkprocessen
zichtbaar als

verticale systemen
die horizontale
verbindingen
inperken.

prescriptief voorschrijvend
in plaats van
inhoudelijk ondersteunend:
geen ruimte voor reflectie
noch erkenning voor het
onderling overnemen van
werk.

als een keurslijf,
met weinig ruimte om
in te gaan op complexe
vraagstukken.

Registratiesystemen,
als het cliëntdossier,
met als resultaat dat

rapportages niet
benut worden, omdat
ze geen betrouwbaar
beeld geven van
de inzet van sociaal
werkers.

het invoeren van gegevens
niet goed aansluit op bij
wat er speelt in de praktijk,
waardoor sociaal werkers
de omslachtige registratieactiviteiten vaak uitstellen.

kwetsbare burgers
geen regie hebben over
het beheer van
eigen gegevens.

Contracten
leiden tot

Kader 9.3 Eigen samenvatting van knelpunten in het sociaal domein

Registratiesystemen zouden weinig recht doen aan de werkpraktijk en leverden bovendien
weinig betrouwbare rapportages. Volgens een leidinggevende konden sociaal werkers
met een hoge productiescore minder goed presteren dan professionals met een lagere

score. Omdat de kwaliteit van hulpverlening in de relatie met de cliënt als essentieel werd

gezien betoogden respondenten dat het belangrijk is dat in principe degenen die het werk

beoordelen eerst de verschillende facetten van het sociaal werk (leren) kennen om de
professionele inzet op waarde te kunnen schatten.
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Denkbeelden in de bovenstroom
Sociaal werkers uit de praktijk staan niet persé afwijzend tegenover de meer eenduidige
bovenstroombenaderingen. Het opvolgen van richtlijnen en formats en de registratie moet
voor hun gevoel echter wel nuttig zijn, niet leiden tot wishfull invullen van systemen èn vooral
aansluiten bij problemen die op dat moment bij mensen spelen.

In de theorie zagen we naast de aanhoudende vraag naar transparante gegevens vooral
een teneur naar aandacht voor de ambiguïteit en uniciteit van de professionele inzet, met

meer erkenning voor het procesmatige en in essentie relationele karakter. Er zijn dan wel
kaders nodig die professionals een houvast geven om te voorkomen dat ze in dit complexe

werk verzanden en die hen ondersteunen bij het onderhouden of borgen van de eigen
professionaliteit.

9.1.2 Diepere betekenissen
In de onderstroom komen we bij de diepere betekenissen die in het werk verborgen liggen.

Aan de hand van verdiepingsvragen zoek ik naar inzichten om deze verhulde perspectieven
te belichten.

Het organiseren van professioneel werk in de onderstroom:
•
•
•

Welke waarden zijn van betekenis in het werk van professionals?
Wat maakt deel uit van het professioneel gereedschap in de onderstroom?
Wat zijn (inspirerende) handvaten voor het organiseren van het werk?

Kader 9.4 Verdiepingsvragen (hoofdstuk 1)

Deze verdiepingsvragen heb ik uitgewerkt onder de kopjes: waarden in de onderstroom,

het gereedschap van professionals, verantwoording afleggen en tot slot denkbeelden in de
onderstroom.

Waarden in de onderstroom
De onderstroom geeft inzicht in de dynamiek van onze complexe samenleving. In deze

tijd waarin normen individualiseren en het appèl op de inzet van onze eigen vermogens
toeneemt, hebben mensen des te meer behoefte aan aandacht en begrip voor diepere

gevoelens van onzekerheid en kwetsbaarheid. Waarden in de onderstroom vat ik samen als
betekenisvol leven en regie-in-eigen- hand.
Fijngevoelige inzet

In de theorie zien we het herkenbare beeld dat de inzet van professionals onder invloed staat
van onze open dynamische maatschappij. Door de eisen die dit aan mensen stelt kunnen

personen zich in bepaalde perioden van hun leven gevangen voelen in een spiraal van
195

9

HOOFDSTUK 9

mislukkingen. Om deze spiraal te doorbreken wordt veelal een beroep gedaan op professionals.
Anderen, zoals chronisch zieken, ouderen, mensen met een licht verstandelijke beperking of met

ernstige mentale stoornissen, zijn in toenemende mate afhankelijk van continue professionele
ondersteuning. In theorie was er vraag naar een holistische benadering. Mensen met problemen

verduidelijkten vanuit eigen ervaring, behoefte te hebben aan een professional met oog voor
bestaande persoonlijke krachten en die kon aansluiten bij wat hen als mens bewoog. Dit is met
behulp van de bestudeerde literatuur verwoord aan de hand van het werk van kunstenaars.

Als eerste kwam ik bij een fijngevoelige inzet, gericht op eigenschappen en potenties verborgen

in het ruwe materiaal. Het komt erop neer dat professionals de mogelijkheden van cliënten en
hun omgeving identificeren, zodat mensen deze krachten in zichzelf kunnen (her)kennen en
verder ontwikkelen.

Ten tweede waren er parallellen met een jazzband als het ging om het creëren van een
improviserend samenspel. Deze metafoor belicht maar een deel van het werk, omdat sociaal

werkers in feite geen instrument bespelen maar cliënten ertoe bewegen zelf de muziek te
maken. De uitkomsten zijn dan ook niet te voorspellen.

Het improviserende werk is gericht op het ervaren van positieve ontwikkelingen, met resultaten

die mensen aan zichzelf toeschrijven in plaats van die mede te zien als een verdienste van de

professional. ‘Sociaal werkers creëren ruimte waarin mensen als het ware zelf hun mogelijkheden
ontvouwen’. Deze visie herkennen we in de verhalen uit de praktijk.

Respondenten verduidelijkten dat het belangrijk was dat mensen zelf in actie kwamen en waarom

dat vaak meer van hun inzet en werktijd vergde. De sociaal werkers vertelden hoe ze aansluiting
zochten bij gezinnen en hoe ze zich openstelden voor (onuitgesproken) vraagstukken die op
dat moment speelden. Cliënten werden als vanzelfsprekend aangesproken op het nakomen van

hun verplichtingen en gestimuleerd tot het benutten van de eigen mogelijkheden en het nemen
van eigen verantwoordelijkheid.
Regie in eigen hand

Beelden van professionals die te veel van cliënten zouden overnemen lagen deels ten
grondslag aan de beoogde kanteling in het sociaal domein. De overtuiging dat professionals

mensen (van hen) afhankelijk maakten stond haaks op het beroepsprofiel van sociaal werkers,

waarin het versterken van de eigen kracht een kernwaarde is. Een ander pijnpunt was dat
beroepswaarden die uitgingen van het principe dat mensen ‘het (weer) zelf doen’ - zoals

de transformatie beoogde - juist schuurden met overheidsbeleid waarin de nadruk lag op
marktwerking en efficiëntere productie.

De betekenis van de inbreng van sociaal werkers blijft vaak onzichtbaar, zo bemerkte ik

ook in de praktijk. Sociaal werkers in het project waren ook minder optimistisch over de
perspectieven van multiprobleemhuishoudens dan de overheid die ervan uitging dat burgers
zouden beschikken over voldoende eigen vermogens om zichzelf te (kunnen) redden. Ik sprak
met gedreven professionals die zich inzetten voor mensen die vaak in herhaling vervallen en
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opvallen doordat ze er andere normen en waarden op nahouden. Sociaal werkers waren in
het werk minder gericht op het vasthouden aan geldende maatstaven, ze stonden open voor

waarden en normen van cliënten. Maar dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Respect hebben

voor de ander, uitgaan en bevorderen van de regie bij de cliënt kan botsen met ethische,
instrumentele en esthetische gevoeligheden van de professional, de opdrachtgever en/of de
samenleving. In de verhalen verduidelijkten respondenten hoe ze omgingen met hun eigen

gevoelens van onbehagen en hoe ze hun eigen normen en waarden relativeerden, omdat
het versterken van cliënten voorop stond.
Gereedschap van professionals
In de bovenstroom zagen we managementinstrumenten, gericht op transparant werk als het
meten van resultaten en vakmanschap als ‘methodisch en instrumenteel kundig werken’. In de
onderstroom komen we bij professioneel gereedschap dat meer past bij ontwerpprocessen.
Improviserende professionals

In de theorie zien we hoe professionals het werk ontwerpen door het combineren van
expliciete en intrinsieke kennis met interactieve vaardigheden. Meer ervaren professionals

interacteren vaak intuïtiever en onbewust sneller door het integreren van kennis, ervaring en
een ‘gevoelsmatig weten’. Daarbij weten professionals steeds af te stemmen op veranderende

vraagstukken die deel uitmaken onze dynamische samenleving. Ik omschrijf deze inzet als
improviserende professionaliteit.

In de eerste plaats ontwikkelen professionals sensitieve vermogens. Met deze fijngevoeligheid
ervaren professionals als het ware lijfelijk ‘pluis en niet-pluis gevoelens’.

Ten tweede beschikken professionals over reflectieve vermogens ook wel verwoord als

‘introspectief’ vermogen. Dit is belangrijk om de invloed van eigen frames, denkbeelden of
handelingspatronen te onderkennen.

Ten derde zijn ‘co-creërende’ vermogens van belang voor het opvoeren van de juiste spanning
in gesprekken, door in de juiste omstandigheden de juiste vragen te stellen, op het juiste

moment en op de juiste toon. Sommige professionals werken met creatieve interventies, met

behulp van muziek, theater of bijvoorbeeld verandering van omgeving, waardoor cliënten
andere ervaringen opdoen en ook maatschappelijk weer meer in beweging komen.

Tot slot verduidelijkt de theorie dat professionals dienen te beschikken over adaptieve
vermogens die kenmerkend zijn voor de samenwerking in netwerkorganisaties.

Ik zou hier nog aan willen toevoegen dat emergente processen, die kenmerkend zijn voor
de samenwerkingsdynamiek van netwerkprofessionals, veelvuldig naar voren kwamen in de
verhalen over de praktijk.

Sociaal werkers verduidelijkten hoe ze proactief inspeelden op onuitgesproken vragen en
hoe ze verschillen trachtten te overbruggen binnen cliëntsystemen, met en tussen collega’s
en organisaties.
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professional alleen waar nodig

mensen zorgen voor elkaar

Aandachtige professionals

mensen
voor
eigenvaak
netwerk
gebruiken
In de gesprekken
kwam zorgen
naar voren
dat zichzelf:
sociaal werkers
meerdere
agenda’s tegelijkertijd
volgden. Deze meervoudige inzet die respondenten verwoordden komt overeen met de
theorie van Gray en Vander Wal (2013). Zoals een zonnebloem de zon volgt stemden sociaal
werkers hun interventies af op hun cliënten in vormen van aandacht als meebewegen,

verleiden, durven schuren, een duwtje in de rug, positief bevestigen, taken even overnemen,

voorbeeldgedrag, vertellen over eigen ervaringen. Deze inzet van sociaal werkers heb ik
geconstrueerd in een model van aandachtig werken.
Aandachtig werken vanuit een meervoudige inzet:

mee
bewegen
overnemen

luisteren

voordoen

verleiden

AANDACHT
verhalen
vertellen

schuren
aan
moedigen

aanspreken

Kader 9.5 Eigen model op basis van ‘oplichtende’ bewoordingen uit de interviewgesprekken

Meer dan methoden benadrukten respondenten het belang van positieve aandacht

en acceptatie in een werkrelatie die op zichzelf al helend zou zijn. In de verhalen uit de
praktijk kwam naar voren dat het gaat om een vertrouwensrelatie die lijkt op een soort

vriendschapsband maar toch anders is. Vanuit een beroepshouding wisten sociaal werkers

te balanceren tussen nabijheid en betrokken afstand. De verhalen verduidelijken dat ze
tijdens het werk hun emoties hanteerden en zich konden losweken van eigen (ethische en
esthetische) overtuigingen.
Lerende professionals

Het onderhouden van de professionele vakbekwaamheid voor dit improviserende werk

vergt continue aandacht. In theorie zijn er genoeg redenen voor zowel het organiseren van
bijscholing, training en reflectie als met regelmaat letterlijk en figuurlijk afstand nemen van
het werk.

In de praktijk was het minder vanzelfsprekend om voorrang te geven aan professionele
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ontwikkeling. Het schortte aan een persoonlijke leerattitude, aan tijd en middelen zoals een
ontmoetingsruimte. Daarbij ontbrak het aan de organisatie van een motiverende leercultuur.
Sociaal werkers vertelden dat - ook door de druk van buitenaf - de vraagstukken van cliënten

alle aandacht vroeg. Wat ook meespeelde was dat de projectteamleden elkaar nog niet goed
kenden. Respondenten vonden dat er na het eerste jaar van samenwerken wel een basis van

vertrouwen was opgebouwd. Het werd tijd de focus te verschuiven naar het ontwikkelen
van nieuwe werkwijzen, het onderling delen van elkaars specialistische expertise en het
opbouwen van generalistische deskundigheid.
Verantwoorden van professionele inbreng
De meer technische of cognitieve benadering van de bovenstroom kantelde in de
onderstroom naar het verkrijgen van inzicht in relationeel en zingevend werk. Deze antithese
zagen we zowel in de theorie als in de praktijk.

In de projectopdracht stonden bijvoorbeeld doelstellingen verwoord als het werkendeweg
realiseren van veranderprocessen, terwijl de resultaten tot uitdrukking kwamen in getallen en

aantoonbaarheid van gerealiseerde doelstellingen. De voortgang van veranderingen kwam
niet goed tot uitdrukking, het ontbrak aan een heldere gedeelde taal. Tussen de minder

grijpbare sensitieve doelstellingen in de onderstroom en de beoogde tastbare resultaten in
de bovenstroom zat kennelijk een frictie.
Denkbeelden vanuit de onderstroom
In nabijheid en afstand van sociaal werkers ontwikkelen cliënten zichzelf naar meer zelfregie

en participatie. In de onderstroom kwam het werk in beeld als co-creërende, sensitieve

en reflectieve processen. Deze professionele fijngevoeligheid verwoord ik als ‘sociaal
kunstmanschap’.

9

Kunstmanschap heeft in die zin een driedubbele betekenis:
i.

ii.

de bedrevenheid van de cliënt die zelf zijn mogelijkheden doorontwikkelt.

de fijngevoelige inzet van de professional die hiertoe de mogelijkheden creëert.

iii. de inzet van creatieve interventies waarin kunstwerken tot uitdrukking komt.

Volgens de theorie ontwikkelen professionals deze improviserende beroepscompetenties

vooral tijdens het werk, onder andere door het opdoen van (ervarings-) kennis met reflectieve
leervormen. In de praktijk leek het echter hiervoor aan tijd en ruimte te ontbreken.

Voor de sociaal werkers stond voorop dat de cliënt zelf de eigen mogelijkheden ontvouwde,

ook als dat meer tijd vergde van de sociaal werkers. De nadruk lag op aansluiten bij de
leefwereld van de cliënt los van algemeen maatschappelijke normen en waarden. In de praktijk
kwamen verschillende vaak ook tegenstrijdige denkbeelden samen wat soms uitmondde in
ongemakkelijke discussies tussen beleidsmakers, bestuurders en uitvoerende professionals.
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9.1.3 Interactief werken
De laatste deelvraag gaat in op relationele verbindingen van professionals met cliënten en
het organiseren van interactieve netwerksamenwerking tussen professionele experts.

Onderstaande verdiepingsvragen werk ik uit onder de kopjes: interactieve verbindingen,

organiseren van interactie, verantwoordingsvormen met tot slot denkbeelden over interactief
werken.

Het organiseren van interactieve samenwerking tussen professionals:
•
•
•

Welke interactieve kenmerken zijn van betekenis voor het werk van professionals?
Waarin komt interactieve samenwerking tussen professionals tot uitdrukking?
Hoe is de samenwerking tussen professionals te stroomlijnen?

Kader 9.6 Verdiepingsvragen (hoofdstuk 1)

Interactieve verbindingen
In de context van maatschappelijke ontwikkelingen werkten gespecialiseerde professionals vanuit
verschillende organisaties samen aan vraagstukken van een cliënt. In de theorie en praktijk

kreeg ik meer grip op onderzoeksthema’s die van betekenis waren voor het organiseren van
netwerkteams, verwoord als aandacht voor dynamische relaties en co-creërende ruimte. De

cliënt stond centraal, daarop volgden samenwerkingsmechanismen die de interactie tussen
professionals beïnvloedden.
Cliënt centraal

Generalistische professionals spelen in op vraagstukken, verborgen problematieken en belevingen vanuit eigen inzichten en door het betrekken van specialistische kennis van collega’s. Uitgaan

van cliënten en de door hen voorgelegde hulpvragen, zoals in beleids- en managementliteratuur
bepleit, geeft een ideaalbeeld dat in de praktijk van sociaal werkers lang niet opgaat.

De cliënt centraal stellen beschouw ik als een waardevol principe dat echter enige nuancering
vergt, vooral omdat:
i.

cliënten vragen voorleggen die niet altijd de lading dekken: achter een simpele kwestie

ii.

mensen niet altijd zelf de hulpvraag stellen: ze durven niet, ze kunnen de problemen niet

kan complexe problematiek schuilgaan;

goed verwoorden, ze zijn met de problematiek vertrouwd geraakt waardoor ze geen
vraagstukken onderkennen of ze zijn zich (nog) niet bewust van de essentie van hun
problematiek;

iii. zuivere interacties als ‘u vraagt en ik antwoord’ bestaan niet, doorgaans is er framing

van twee kanten. Terwijl klanten verwachtingen en belangen inkleuren mede op basis
van informatie van vrienden en internet, zijn professionals gebonden aan het beleid, de
organisatie en de beroepsgroep;
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iv.

het aangaan van (beoogde) langdurige verbindingen met de wijk en de leefwereld van
de cliënt heeft als risico dat patronen ook bij de professional inslijten en de professional
meer gezien wordt als een persoonlijke vriend(in).

De relatie tussen cliënten en sociaal werkers verloopt in interactieve en co-creatieve
processen, waarin veelal sprake is van wederzijdse betekenisgeving.
Samenwerkingsmechanismen tussen professionals

Professionele samenwerking komt in de bovenstroom in beeld als een kluwen van complexe
draden. Verschillende beroepsgroepen handelden vanuit ongelijkwaardige posities (hoofdstuk 3).

We kennen als samenleving meer status en waarde respectievelijk waardering toe aan
specialisten dan aan generalisten, wat ook tot uitdrukking komt in de toegekende financiële
beloning.

Een generalist heeft wel veel meer kennis op een breed terrein, maar kan deze generieke
specialisatie niet altijd goed verduidelijken. De expert beschikt over gespecialiseerde kennis

waar de generieke professional het vaak ‘tegen aflegt’. Bovendien lopen in netwerkteams
beroepsverantwoordelijkheden, regels van moederorganisaties, belangen en persoonlijke
overtuigingen door elkaar, waarbij collega’s vaak ook nog elkaars concurrenten zijn.

In theorie creëren netwerkorganisaties adaptieve ruimten waar professionals onderling

expertise delen op basis van wederzijdse vertrouwen maar in de praktijk leek het hier in
meerdere opzichten aan te mankeren.

In het project spraken de convenantpartijen de intentie uit te willen experimenteren met de
overdracht van taken naar de generalist. Ik zag projectteamleden dealen met tegenwerking

en zelfs vijandigheid. Deze beweging naar een betere samenwerking tussen professionals
werd begrensd door belangen van organisaties, beroepsgroepen en professionals. Daarbij

voerde enerzijds de overtuiging dat vooral de specialist het voor het zeggen heeft de
boventoon, en anderzijds kwam dat door de wirwar aan overlappende projectopdrachten
van de gemeente. Het projectteam moest dealen met een pluriformiteit aan belangen en

zich verhouden tot kaders die niet alleen steeds veranderden maar vaak ook tegenstrijdig
waren. Collega’s en bestuurders stelden voortdurend vragen over de voortgang van het

project, terwijl het volgens de sociaal werkers ontbrak aan overlegtijd, organisatieruimte,
onderling vertrouwen en respect.
Organiseren van interactie
Het organiseren van de samenwerking tussen professionals is het laatste vraagstuk wat ik
onder deze conclusies aan de orde stel. Eerst ga ik in op het organiseren van hulp vanuit de
cliënt. Hierop volgt het stroomlijnen van onderlinge relaties en dan de rol van leidinggevenden.
Ik sluit af met interactieve verantwoordingsvormen.
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Organiseren vanuit de cliënt

‘Eén gezin, één plan, één hulpverlener’ was in de visie van de gemeente de leidraad voor

sociaal werkers in het project ‘Sociaal werk in de wijk’. Volgens het projectplan was de

generalist het eerste aanspreekpunt. Deze professional bouwde een relatie van vertrouwen
op en betrok expertise uit het netwerk van relaties in de directe leefomgeving, een vrijwilliger

en specialisten. Als een spin in het web wist de generalist verschillende relaties in het netwerk
erbij te betrekken en te verbinden (kader 9.7). Respondenten hadden ervaring opgedaan als

regievoerder, de werkwijze op zich was niet vernieuwend. Anders was wel de overdracht van

specialistische kennis en het werken in een matrixorganisatie met rechtstreekse lijnen naar
het project en de moederorganisatie.
Generalist als spin in het web:

Kader 9.7 Beeldvorming van de generalist op basis van: M. Scholte (2010)

Projectteamleden gingen op zoek naar mogelijkheden om bestaande grenzen tussen
organisaties in het sociaal domein te overstijgen.
Een web van netwerkrelaties

Volgens de theorie is het van belang dat professionals die samenwerken aan steeds

veranderende vraagstukken diepere waarden delen voor het (h)erkennen van inzichten en
onderling begrip. Netwerkteams zouden beter gedijen als professionals overtuigingen en
vooral ook onderliggende waarden met elkaar delen.

In de praktijk kwam dat niet goed van de grond. Professionals voelden zich genoodzaakt
om in het eerste jaar het werken met cliënten voorop te stellen. Door externe en interne

invloeden (zoals de druk van buitenaf, het ontbreken van faciliteiten, persoonlijke drijfveren

en gebrek aan vertrouwen) was er minder aandacht voor verdiepingsvragen en het samen
ontwikkelen van nieuwe werkwijzen. Formeel zouden betrokken organisaties mandaten
opstellen om het werk over te dragen, maar ook daar ontbrak het nog aan. De overdracht

van taken en verantwoordelijkheden van specialisten naar generalisten had meer aandacht
nodig. Overigens zou dit formaliseren van onderlinge werkafspraken volgens sommige
respondenten niet werken omdat regels van de directie niet altijd even praktisch toepasbaar
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waren en soms zelfs strijdig met beroepsverantwoordelijkheden. Deze respondenten gaven

de voorkeur aan onderlinge werkafspraken met collega’s. De ervaring had hen geleerd
dat bestuurders beter hun aandacht konden besteden aan het borgen van onderlinge
werkafspraken bij interne organisatieveranderingen.
Leidersrollen kantelen

Volgens de theorie kantelen de verticale posities van leidinggevenden naar het werken
in horizontale netwerkverbindingen. In theorie is het een verschuiving naar een rol op
de achtergrond. Dat staat haaks op uitspraken van respondenten die meer hechtten aan
daadkrachtige en besluitvaardige leiders.

Als eerste was er een uitdrukkelijke vraag naar werkinhoudelijke en persoonlijke reflecties
met een leidinggevende als deskundig klankbord. Er was een uitgesproken voorkeur

voor een leidinggevende met praktijkervaring, die bovendien beschikte over persoonlijke

kwaliteiten zoals een open respectievelijk toegankelijke attitude en die persoonlijke aandacht
en vertrouwen kon geven.

Als tweede ging het om een leidinggevende met visie en overtuigingskracht die ook

transparant was over het beleid en genomen besluiten door dit intern te verduidelijken en
extern uit te dragen.

Sociaal werkers hadden een uitgesproken behoefte aan verbindende, daadkrachtige en
ervaringsdeskundige leiders die het voortouw namen.
Interactieve verantwoordingsvormen
Organisatiepraktijken die verantwoordingsvormen vooral inrichten vanuit de bovenstroom
leveren geen goed beeld van de interactieve verrichtingen, die zich vooral in de onderstroom
blijken af te spelen. In de beoogde integrale verantwoordingsdialogen tussen cliënten en hun

omgeving, professionals en organisaties daarentegen was aandacht voor zowel de inzet als
de impact van het professioneel handelen.

Respondenten gaven de voorkeur aan een interactieve werkverantwoording en realiseerden

dit in voortgangsevaluatiebesprekingen met cliënten. De uitkomsten hiervan kwamen
maar beperkt in beeld omdat sociaal werkers geen voorrang gaven aan verslaglegging
in het cliëntdossier. Tijd voor reflectie creëerden sociaal werkers wel bij het uitwerken van

casuïstiek in voorbereiding op bijeenkomsten met bestuurders en leidinggevenden. Zowel
de voorbereiding als de gesprekken gaven hen ruimte om nieuwe inzichten op te doen en

hun inzet te verduidelijken. De tevredenheidsmeting door de organisatie die na afronding

van de hulpverlening plaatsvond, leverde hen minder informatie op. Het formulier dat
cliënten per post ontvingen werd lang niet altijd door hen ingevuld teruggestuurd. Sociaal
werkers hechtten bovendien weinig waarde aan de uitkomsten omdat de waardering van

cliënten volgens hen verbonden was aan persoonlijk rouw- of ontwikkelprocessen, die ook
na afronding van de hulpverlening nog doorliepen.
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Denkbeelden over interactief werken
Multiprobleemgezinnen kampen met verweven problemen op meerdere leefgebieden
waarvoor geen eenduidige oplossingen voorhanden zijn. Taaie vraagstukken beperken de

bewegingsruimte om vooruitgang te boeken. Het afstemmen van de inzet op de beperkte
mogelijkheden van cliënten vergt een zekere traagheid, terwijl professionals ook moeten
kunnen meebewegen in de stroomversnelling van continue veranderingen die zich voordoen

in de samenleving, het (organisatie)beleid en met veranderingen in de samenstelling van de

teams. Professionals die zich in deze dynamiek staande houden onderscheiden zich doordat
zij beschikken over specifieke adequate kennis en adaptieve vermogens.

Co-creërende ruimte kan behulpzaam in het overstijgen van professionele expertise

gebonden aan ommuurde werkdomeinen. Het gaat om handreikingen als het transformeren
van werkvoorschriften naar globale kaders en bijvoorbeeld aandacht voor het verbinden van

inzichten met werkvormen waarin professionals onderliggende waarden delen, onderling

vertrouwen opbouwen en nieuwe ideeën opdoen. Bovendien leerde de praktijk dat het

projectteam behoefte had aan een vaste uitvalsbasis. Het gaat om een fysieke en mentale
ruimte voor formeel overleg maar vooral ook voor het onderhouden van informele contacten.

Leidinggevenden behielden een duidelijke rol in netwerkorganisaties. De theorie beschrijft
een kanteling van taken waarbij de nadruk ligt op de juiste inbreng op het juiste moment,

gebaseerd op een (in)voelbare betrokkenheid. In de praktijk lag de nadruk op toegankelijke
en transparante leiders met senioriteit op basis van opgedane werkervaring. De rol van
leiders komt in beeld als een tuimelaar: buigzaam meebewegend vanuit een stevig anker.

9.2 Verantwoorden
In deze paragraaf deel ik mijn overwegingen met betrekking tot het onderzoekproces en zal
ik de uitkomsten verantwoorden. Reflectie op literatuuronderzoek is het eerste thema. Het
tweede deel volgt met bespiegelingen op de onderzoeksmethodologie en het empirisch
onderzoek. Tot slot volgt een kritische beschouwing op de beoogde theoretische bijdrage.

9.2.1 Reflecties op literatuuronderzoek
In mijn onderzoek verkende ik meerdere wetenschappelijke velden, waarbij ik me
concentreerde op de organisatie- en professionaliseringsliteratuur.

De professionaliseringsliteratuur heb ik ervaren als een relevant terrein. Bekende thema’s als

generiek en specifiek, best practice en praktische wijsheid, omgrenzen en openbreken die aan
de orde kwamen zijn daar kritisch doordacht. De beroepsontwikkeling heb ik toegespitst op

sociaal werkers in het sociaal domein met aandacht voor fundamenten onder de professionele
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bekwaamheid. In de organisatie- en bestuurswetenschappen heb ik aanvankelijk literatuur over

publiek management geraadpleegd die ingaat op de verantwoording van het werk. Vervolgens
kwam ik uit bij vrij recente organisatieconcepten over interprofessionele netwerksamenwerking.

Deze theorieën waren nog explorerend en weinig in hun toepassing onderzocht maar sloten
aan bij mijn eigen waarnemingen en ideeën. Met name in de filosofie en sociologie vond ik

boeiende theorieën, die zicht boden op de impact van actuele maatschappelijke ontwikkelingen
en effecten op vraagstukken van mensen en onze samenleving. Tijdens deze zoektocht door

een verscheidenheid aan theorieën, leerde ik vanuit meerdere perspectieven te kijken en deze
met elkaar te verbinden. Daardoor ontstond een raamwerk waarmee ik goed aan de slag kon
bij het exploreren van kernbegrippen uit de probleemstelling.
Theoretische onderbouwing
De interdisciplinaire benadering gaf meerdere handvaten om me te verdiepen in issues uit de

deelvragen over bovenstroom, onderstroom en interactieve samenwerking. Ik deel de visie van

De Man (2017) dat nieuwe theorieën de neiging hebben tot enige zelfoverschatting. Positieve
aspecten worden vaak overbelicht, terwijl de negatieve kanten onvoldoende zijn meegewogen.

Wat mij daarbij opviel was dat theorieën over dynamische organisaties en klantgericht werken
die de aandacht verplaatsen naar de onderstroom, vooral gebruik maken van meer vertrouwde
perspectieven uit de bovenstroom als het gaat om het verantwoorden van de werkresultaten.

De actualiteit van het onderwerp in dit onderzoek was een ander punt van aandacht.
Verkenningen in de literatuur liepen parallel aan vernieuwde inzichten en doorlopende

ontwikkelingen. Theorieën die in de onderzoekfase nog innovatief leken, waren soms in de
afrondingsfase inmiddels gedateerd dan wel aangevuld met nieuwe relevante publicaties. Het
was een voortdurende afweging tussen verdieping en afbakening van het onderzoek bij het
opnemen van nieuwe verwijzingen.

Het leveren van aantoonbare wetenschappelijke resultaten bleek geen sinecure. Niet

alleen omdat het niet eenvoudig was gefundeerde theorieën te vinden die uitgaan van de
vraagstukken van cliënten en het organiseren van professionele netwerken, maar ook omdat

het soms ontbrak aan de juiste onderbouwing. Het verwoorden van bevindingen die betrekking
hebben op de onderstroom bleken per definitie niet goed in aantoonbare resultaten uit te
drukken, terwijl dat in ons discours wel voorop stond. In de loop van het onderzoek omarmde

ik de opvatting dat wetenschap zoveel mogelijk gebaseerd is op evidence, maar dat voor
het belichten van verborgen dimensies het soms ook noodzakelijk was om ook speculatief,

intuïtief en explorerend te werk te gaan. Tot aan de afronding van het manuscript bleef ik
ontwikkelingen volgen die zich voordeden in het sociaal domein en op het interdisciplinaire

veld van de menswetenschappen. De vooropgestelde onderzoeksmethodologie met een
kwalitatieve benadering gaf ruimte om tussen bewijs en wijsheid te pendelen en steeds op
zoek te gaan naar nieuwe theorieën en ervaringen in de praktijk.
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9.2.2 Reflecties op het empirisch onderzoek
Vanuit de vraagstelling koos ik voor een interpretatieve onderzoekbenadering en daarbinnen

voor drie methodes, namelijk praktijkstudie, etnografische oriëntatie en levende verhalen. Deze

methoden maakten het mogelijk om de interactieve dynamiek in de boven- en onderstroom
te exploreren. Daarbij volgde ik een dialogisch proces door meerdere malen de zogenaamde

hermeneutische dialectische cirkels van Guba en Lincoln (1989) te doorlopen. Met deze

systematische en transparante aanpak van verzamelen en analyseren van gegevens werkte
ik volgens de gedragscode voor wetenschapsbeoefenaars (VSNU, 2012). Interpretaties van

professionals zijn verkend met behulp van participatieve observaties, documentenonderzoek
en diepte-interviews met professionals.
Toegang tot de praktijk
In de praktijk nam ik deel aan de levende verhalen van sociaal werk professionals. Tijdens

het verzamelen van gegevens maakte ik deel uit van deze onderzoeksgroep in de rol van
onderzoeker en projectmanager. Daarbij had ik toegang tot gemeentelijke en landelijke

ontwikkelingen in de voorbereidingsfase op de transitie van het sociaal domein. In deze
participatieve rol kon ik als onderzoeker betekenissen van binnenuit observeren en tegelijkertijd
ook een vertrouwensrelatie opbouwen met respondenten. Tijdens gesprekken op het werk
kwamen in verschillende gremia als vanzelf onderwerpen uit de deelvragen ter sprake. Door

het inplannen van diepte-interviews met respondenten, sociaal werkers en leidinggevenden
die een proactieve rol hadden in het project sociaal werk, werd het mogelijk in te gaan op
onderliggende betekenissen.

Respondenten reageerden over het algemeen positief en gaven te kennen dat ze graag

over mijn onderzoeksonderwerp wilden doorpraten. Met name uitvoerende professionals
maakten direct tijd vrij. De afspraken met twee leidinggevenden werden meerdere malen
verplaatst en konden uiteindelijk toch niet doorgaan door organisatieperikelen. Met de andere
respondenten vonden de diepte-interviews plaats binnen de planning.
Onbevangen betrokken
In een herkenbare rol van manager kreeg ik in de praktijk alle ruimte om de materie te

verkennen. In het werk lag de nadruk op het realiseren van (innovatie-)doelstellingen, terwijl

ik tussentijdens onderzoeksgegevens kon verzamelen. Deze aanpak gaf een inkijk in wat zich
op de werkvloer afspeelde.

Van binnenuit kon ik vraagstukken exploreren in de rol van projectmanager. In deze functie had

ik indirect contact met de uitvoerend sociaal werkers. Er was een projectleider aangesteld als

eerste aanspreekpunt voor het projectteam. In de periode dat de diepte-interviews gepland
stonden besloot deze projectleider echter zijn taken neer te leggen. Door deze samenloop

van omstandigheden kregen de diepte-interviews een extra lading. Respondenten deelden
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ook gezichtspunten op mogelijke verbeteringen in de organisatie van het werk, wellicht ook
in de verwachting, dat ik als projectmanager hier iets mee zou (kunnen) doen. Daarmee

stond niet het onderzoek centraal maar kwamen de actuele vraagstukken voorop te staan,
wat een rijkdom aan inzichten opleverde.

Ogenschijnlijk stond ik onverwacht in een wat meer hiërarchische positie ten opzichte
van het projectteam. Doordat ik nu zelf het projectteamoverleg organiseerde en hieraan

deelnam werden de lijnen in eerste instantie korter. Dit was van korte duur omdat ik een
inhoudelijk deskundige uit het werkveld wist aan te trekken die de rol van voorzitter van

het projectteamoverleg op zich nam. Daarbij bestond de projectleiding uit drie leden - de

projectleider, de projectmanager en de beleidsmedewerker van de gemeente. De gemeente
bleef bij het project betrokken in een zichtbare aansturende rol. Desondanks bleef ik me

gedurende het onderzoeksproject bewust van de impact van mijn verantwoordelijke rol,

zowel ten aanzien van de openhartigheid van respondenten als mijn eigen openheid voor
bevindingen tijdens het analyseren van gegevens.

Mijn persoonlijke betrokkenheid en gedrevenheid bij het werk gaf onvermijdelijk aanleiding
tot vertekening. Tegenover het risico van vervorming als gevolg van eigen overtuigingen,

belangen en emotionele banden met respondenten, stond het voordeel van mijn rol als insider
met ervaring, die bekend was met het jargon van professionals en de cultuur in organisaties in

het sociaal domein. Bovendien werd mijn verstrengeling met de praktijk enigszins ingeperkt

doordat ik een paar maanden na de diepte-interviews door ontwikkelingen binnen de
organisatie mijn rol in het project voortijdig moest afronden. Dat gaf weer veel ruimte om

ontwikkelingen in het sociaal domein vanuit verschillende perspectieven te volgen en een
kans om de gegevens meer op afstand te analyseren.

9.2.3 Reflecties op het onderzoeksproces
Met dit onderzoek beoogde ik een theoretische bijdrage te leveren aan het vraagstuk ‘Hoe
organiseren in de boven- en onderstroom’ toegesneden op de ontwikkeling naar sociaal

werk in de wijk. De onderzoeksmethodologie en onderzoeksactiviteiten waren afgestemd

op het onderkennen van meervoudige perspectieven door het exploreren van verdiepende
lagen. Om recht te doen aan de onderzochte context maakte ik gebruik van een triangulatie

van onderzoeksmethoden en zocht ik naar antwoorden in de theorie en empirie waarbij
methoden en analyse-instrumenten elkaar versterkten.

Vanaf de voorbereiding op de drie decentralisaties verzamelde ik onderzoekgegevens in de
ontwikkeling naar sociaal werk in de wijk, in een specifieke gevalsstudie die deel uitmaakte van

een leerproject, dat in het perspectief van actuele gemeentelijke en landelijke ontwikkelingen
nog steeds doorloopt. Vanuit mijn eigen deelname aan de empirie kwam ik tot een bijkans

onuitputtelijke verzameling van gegevens. In de loop van het proces werd duidelijk, dat de
hoeveelheid aan informatie moest worden ingeperkt.
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Praktijkstudie vanuit een etnografische oriëntatie:
Om me meer te verdiepen in de vooraf opgestelde vraagstukken had ik de onderzoekgegevens uit de
empirie afgebakend tot de diepte-interviews. Ik had besloten me te concentreren op deze respondenten
als primaire bron en aanvullend gebruik te maken van documentstudies en participatieve observaties.
In het iteratieve proces werden inzichten steeds meer verfijnd, met behulp van Atlas-ti en door steeds
nieuwe inzichten uit literatuur en empirie erbij te betrekken. Hiermee kreeg ik voldoende handvaten om de
praktijkverhalen van respondenten en de theorie uit te werken en te verdiepen
Kader 9.8 Bewerking uit hoofdstuk 2

Doordringen tot de verdiepende lagen werd mogelijk doordat ik de kern van de

onderzoeksgegevens inperkte tot de diepte-interviews met respondenten. In dialoog met

de literatuur en door het aangaan van gesprekken met ervaringsdeskundigen - zowel met
burgers, professionals, als sociaal werkers in de wijk - kwam ik tot het verwoorden van

onderliggende betekenissen. Mijn eigen interpretaties en subjectiviteit werden gaandeweg

bijgestuurd tijdens deze verdiepende verkenningen. Gedurende het onderzoeksproces zocht
ik steeds opnieuw contact met insiders met wie ik bevindingen deelde.

Tijdens het onderzoek volgde ik een experiment in de voorbereidingsfase op de transformatie.
Dit onderzoek maakte deel uit van een reeks kwalitatieve studies in het sociaal domein

waarvan verschillende in de huidige afrondingsfase nog lopen.1 Mijn onderzoeksuitkomsten
sluiten redelijk aan bij al afgerond onderzoek en meest recente bevindingen met aanvullend

de hierboven aangegeven eigen accenten (hoofdstuk 9.1). In deze verkenning beoogde ik
van binnenuit inzicht te geven in het werk van sociaal werkers in de wijk en hoe dit werk te
organiseren.

9.3 Verankeren van theorie
In de afronding van dit onderzoek ga ik in op enkele waardevolle elementen die ik vanuit
de onderzoeksvraag relevant vind voor het organiseren van het werk van sociaal werkers en
nog eens wil benadrukken. Ik sluit af met een korte theoretische reflectie door inzichten uit
dit onderzoek te verbinden met recent uitgekomen literatuur.

‘Betekenisvol werk’ is het vertrekpunt van deze paragraaf. Het tweede deel gaat in op het
vraagstuk over het organiseren van samenwerking dat ik omschrijf als ‘cross-disciplinair

werken’. Hoe het betekenisvolle werk van professionals te verantwoorden volgt tot slot in
het derde deel.

1
De impact van de drie decentralisaties heeft onder andere de aandacht in onderzoek van (i) Tonkens en Duyvendack in
het project ‘De beloften van nabijheid’ - een onderzoeksproject van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor
Humanistiek, (ii) Scholte en Sprinkhuizen met publicaties door Movisie, (iii) de Academische Werkplaats Sociaal Werk (Tilburg
University) en (iv) de leerwerkplaatsen mede georganiseerd door het hoger beroepsonderwijs.
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9.3.1 Betekenisvol werk
‘Mijn werk is van betekenis voor de samenleving’. Op basis van wereldwijd onderzoek komen

Dur en Van Lent (2018) tot de conclusie dat ruim de meerderheid van de ondervraagden bijna 75% - deze stelling positief heeft beantwoord. In de publieke sector - gezondheidszorg,
politie en onderwijs - ligt de score nog hoger. Economen die het belang van betekenisvol

werk onderkennen zien hierin een taak voor werknemers en de overheid (Dur & Van Lent,
2018). Boonstra (2012) benadrukt de importantie van een motiverende, verbindende visie
en legt daarmee de verantwoordelijkheid ook bij organisaties. MVO Nederland vestigt de
aandacht van ondernemers op het belang van betekenisvol werk en hoe dit te organiseren.
Vijf succesfactoren van betekenisvol werk:
“We horen veel dezelfde geluiden en ontdekken een paar rode draden in de verhalen. We pakken
bestaande onderzoeken erbij en bestuderen de visies van experts. Zo komen we op vijf succesfactoren
voor betekenisvol werk:
1.
Weten waarom je het werk doet
2. Aandacht en betrokkenheid ‘van bovenaf’
3. Ontwikkeling vakmanschap
4. Plezierig samenwerken
5. Goede randvoorwaarden”
Kader 9.9 MVO Nederland (2018) (website)

‘Weten waarom je het werk doet’ is volgens MVO Nederland (2018) een belangrijke
succesfactor voor het organiseren van werk in deze tijd. Professionals willen werk doen

‘dat iets voorstelt’ in de zin van ‘de wereld een beetje beter maken’ (Mulder en Lankhorst,
2014). Deze verwoording sluit naadloos aan op de beroepsintenties van sociaal werkers
(hoofdstuk 3).

9

Vakmanschap en Kunstmanschap
Hulpverlenen betekent het ondersteunen, begeleiden en stimuleren van mensen
(hoofdstuk 3). De sociaal werkers waren er op gericht mensen zo te ondersteunen dat
ze als het ware zelf hun mogelijkheden doorontwikkelden (hoofdstuk 4 en 5). Deze

beroepsgroep werkt eclectisch en cliënt gericht met zowel actuele kennis van methoden

en technieken als met doorontwikkelde improviserende vermogens: sensitief, reflectief,
co-creërend en adaptief. Eerder in dit hoofdstuk (in paragraaf 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3) ben

ik uitvoerig ingegaan op de betekenis van vakmanschap en kunstmanschap en hoe
professionals aandachtig werken.

Bij het ondersteunen van cliënten in het onderkennen en leren omgaan met versterkende
en ondermijnende factoren - thuis, in de (leef )omgeving en de systeemwereld - heeft

de beroepsgroep ook een signalerende taak (Klaase, 2017). Het is een taakopvatting
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die op gespannen voet staat met verwachtingen van de overheid (hoofdstuk 6). In het

gemeentelijk beleid werden sociaal werkers eerder gezien als beleidsuitvoerders dan als
kritische meedenkers.

De sociaal werkers waren enthousiast over de ingeplande casuïstiek besprekingen in het
bestuurdersoverleg en de klankbordgroep. Professionals benutten deze uitnodiging om
met bestuurders en de leidinggevenden van gedachten te wisselen over obstakels die zij

tegenkwamen in het project (hoofdstuk 8). Daarnaast kwam een uitgesproken behoefte

aan deskundige en daadkrachtige leiders tot uitdrukking die als een soort verlengde arm
de in- en externe belangen zouden weten te verbinden.

9.3.2 Cross-disciplinair samenwerken
Generalistische en specialistische professionals werken steeds meer samen in een web
van relaties (hoofdstuk 4). Waar voor de transformatie het verhaal rondging dat in het

sociaal domein soms meer dan dertig professionals een directe relatie onderhielden

met één gezin, zouden sociaal werkers in het project deze kennis in één plan van
aanpak integreren (hoofdstuk 6). Het was de bedoeling dat de sociaal werkers in het

project zich zouden doorontwikkelen tot generalisten om het werk en de kennis van
specialisten zoveel mogelijk over te nemen, hoewel hoofdstuk vier verduidelijkt dat het
in deze tijd niet goed mogelijk is om alle specialistisch kennis te omvatten (hoofdstuk 4).
Bovendien liepen respondenten aan tegen belemmeringen. Schotten tussen overheden,

organisaties en beroepsgroepen begrenzen de samenwerking tussen professionals,
terwijl mensen met complexe problemen juist kampen met vraagstukken op meerdere

leefgebieden (hoofdstuk 3). Voor het uitwisselen en samenvoegen van deze opgedeelde
kennis moeten professionals als het ware naar elkaar over steken, wat ik omschrijf als
cross-disciplinair samenwerken.

Het organiseren van samenwerking tussen professionals werk ik, vanuit de eerdere

conclusies in dit onderzoek, uit in drie condities: co-creërende ruimte, leiderschap en
het onderhouden van professionaliteit.
Co-creërende ruimte
De Waal (2018, p. 54 - 62) benoemt uiteenlopende succesfactoren die bijdragen aan

het bestendigen van de onderlinge samenwerking zoals: leg de focus op de cliënt,
formuleer doelen, organiseer audits, zorg voor een lerende instelling, onderling
vertrouwen, erkenning en betrokkenheid. In hoofdstuk acht kwamen respondenten met

aanbevelingen als minder projecten met overlappende doelstellingen, minder de eigen
specifieke beroeps- en organisatierichtlijnen vooropstellen en meer ruimte voor het
opbouwen van wederzijds vertrouwen.
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Vertrouwen is een belangrijk fundament onder de samenwerking tussen professionals.
Dit is iets anders dan blindelings uitgaan van de goede intenties van professionals

zoals de voorbeelden in de media verduidelijken (hoofdstuk 3). Het opbouwen van een

vertrouwensrelatie is essentieel voor het verkennen van onderliggende waarden, het

opzoeken van de ‘plekken der moeite’ om tot onderlinge afstemming te komen (hoofdstuk
4). Volgens respondenten ging het om het organiseren van fysieke en mentale ruimte

(hoofdstuk 8). Dit betekent zowel het toekennen van formele ruimte als de erkenning van bestuurders en leidinggevenden - van de toegevoegde waarde van reflectie en het
delen van verhalen. Onderling vertrouwen is minder gebaseerd op heldhaftige daden

of zichtbare acties, maar komt juist tot wasdom op de kleinste momentjes (Brown, 2019,
p. 53). Volgens Brown (ibid) zijn het de momenten waarop we naar elkaar luisteren en
aandacht en verbinding ervaren.

In de interprofessionele samenwerking delen professionals in hoge mate een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid (Kanne, 2016, Van den Broek, 2018, De Waal,

2018). In de praktijk was het de bedoeling dat sociaal werkers als generalisten de regie

hulpverlening zouden gaan voeren vanuit vraagstukken van cliënten (hoofdstuk 6 en 8).
In mijn bevinding is dat een andere rol dan als enige de verantwoordelijkheid dragen

voor het verloop de samenwerking tussen professionals (hoofdstuk 4). Sociaal werkers
stellen in een cliëntoverleg kritische vragen aan collega’s die de eigen voorkeuren
(organisatiedoelstellingen, werkwijzen of methodieken) vooropstellen in plaats van
de hulpvraag van de cliënt (Klaase, 2017). Sociaal werkers die als generalist vanuit

de signalerende taak de belangen van de cliënt centraal stellen creëren ruimte voor

specialisten om zich te focussen op de eigen expertise. Zonder afbreuk te doen aan de
eigen professionaliteit kunnen professionals elkaar aanvullen en versterken.
Leiderschap
De rol van leiders verandert mee met de werkinzet van professionals (hoofdstuk 4). De
sociaal werkers in dit onderzoek hadden behoefte aan een leidinggevende met ervaring
in de praktijk (hoofdstuk 7). Het gaat ging om een senior die toegankelijk en betrokken

is, visie heeft, besluiten neemt en in- en externe belangen weet te verbinden (hoofdstuk
8). Quinn (2008) beschrijft dat leiders - afgestemd op de situatie - verschillende rollen
vervullen. In taken van de (midden) managers in de publieke sector ziet De Waal (2014)
een accentverschuiving naar bemiddelaar en innovator.
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Managementrollen volgens Quinn (2008):
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Kader 9.10 Bewerking van de website: hgmr-box.nl (bewerkt in drukwerkversie)

Leiders zijn professionals die interne en externe doelen weten te verbinden, door in afstand en
nabijheid de dialoog te voeren tussen professionals en burgers. Het gaat om het organiseren
van het samenspel binnen en over de grenzen van horizontale en verticale relaties, door

leiders met specifieke competenties (hoofdstuk 4). Schilder (2013, p. 271) legt nadruk op de

opstelling van een leermeester die belangstelling toont en waardering geeft aan resultaten
en leerprocessen. Van der Meulen (2009) motiveert waarom het belangrijk is dat managers
in de publieke sector ook reflectieve vermogens ontwikkelen. Daarbij komt Van der Meulen

(ibid) tot de conclusie dat het bij managers ontbreekt aan een eenduidig competentieprofiel,
opleidingseisen en een beroepsgroep. Met het verplicht stellen van beroepsregistratie zou
het beter mogelijk zijn de expertise te borgen.
Professionaliteit bestendigen
Om te werken in de levendige netwerkdynamiek en hierin te overleven is het noodzakelijk
dat professionals de eigen expertise doorontwikkelen (hoofdstuk 4). Schilder (2013) komt

tot de conclusie dat sociaal werkers hierin een eigen verantwoordelijkheid hebben. Voor

de overdracht van kennis en het aanleren van vaardigheden is ruimte nodig voor scholing

(hoofdstuk 3 en 5). Professionals blijken echter vooral te leren tijdens de uitvoering van het
werk (hoofdstuk 3 en 4). In de theorie ligt een nadruk op een open leercultuur en tijd voor
reflectie. Respondenten verduidelijkten de noodzaak van tijd voor overleg en het beschikbaar
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stellen van een fysieke locatie voor spontante gesprekken (hoofdstuk 4, 5 en 7). In mijn

bevinding gaat het in essentie om erkenning van het belang van reflecteren en co-creëren

door bestuurders en leidinggevenden. Daarbij sluit ik aan bij van Van der Meulen (2009) die
beschrijft hoe een beroepsregister professionals kan ondersteunen en stimuleren in het tijdig
en aantoonbaar onderhouden van de professionaliteit.

9.3.3 Werk verantwoorden
Hoe het werk van sociaal werkers verantwoorden? Het is een actueel vraagstuk, stelt
Burgerhout- van der Zwaan (2014), omdat professionals in het sociaal domein vooral hun

meerwaarde moeten (kunnen) aantonen. Sociaal werkers weten zich als beroepsgroep echter
niet goed te profileren (hoofdstuk 3 en 4). Sociaal werkers schrijven de effecten van hun

werk niet aan zichzelf toe maar aan de inzet van cliënten. Klaase (2017) vult aan dat sociaal
werkers vooral kritische vragen stellen - aan collega’s en cliënten - in plaats van oplossingen

aan te reiken. Het werk van deze professionals ligt verborgen in dynamische interacties. Het
duiden van de improviserende vermogens van professionals is nog niet zo eenvoudig in de
logica van deze tijd. De effectiviteit ligt in de kracht van de inzet van sociaal werkers, die aan

waarde verliest in verantwoordingsvormen die gefundeerd zijn op het aanleveren van harde
gegevens over de effectiviteit van het werk (Gulikers, 2016). Gulikers komt tot de bevinding

dat de verantwoording in eerste instantie betrekking zou moeten hebben op het proces: de
wijze waarop de co-creërende interactieve inzet van sociaal werkers gestalte krijgt bij het
ondersteunen van cliënten, in de samenwerking met collega’s als in een beroepsattitude
die erop gericht is dat mensen zelf hun kracht versterken. In de onderstroom komen we

dichterbij de kwaliteit van het werk, maar dat neemt niet weg dat we resultaten willen zien

die zichtbaar worden met de inzet van bedrijfsmatige instrumenten uit de bovenstroom.

Dit heeft nogal eens geleid tot de reflex om verantwoordingsvormen te integreren door de
dynamiek in de onderstroom met instrumenten uit de bovenstroom in beeld te brengen,
zoals beschreven in hoofdstuk vier.

Het onderkennen van het goede werk, de misstanden en het begrijpen respectievelijk
verwoorden van waar het werkelijk omgaat, is mogelijk door onze vermogens te gebruiken en

een taal te ontwikkelen die recht doet aan de meervoudige perspectieven van verschillende

betrokkenen. Hierbij sluit ik aan bij de conclusie van Gulikers (2016, p.224) dat wij ons moeten
richten op (het ontwikkelen van) formele en informele verantwoordingsvormen die recht
doen aan bijdragen van de lokale overheid, professionals en burgers. Daarmee komen we bij
de importantie van het organiseren van co-creërende verantwoordingsprocessen.

Werkvormen als dialogische onderzoekprocessen met professionals en het organiseren

van ‘gelijkwaardige gesprekken’ met cliënten, professionals en bestuurders zijn beschreven
in hoofdstuk vier en vijf. Het organiseren van een dialoog om cijfers met alle betrokkenen

te interpreteren in de vorm van interpretatief onderzoek, worden ook verkend in het
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accountmanagement (Jansen, 2018; Lowe, De Loo en Nama, 2016). Verantwoording
organiseren in de vorm van interactieve processen biedt een beoordelingskader waarvan
iedereen kan leren (hoofdstuk 5).

Het verkrijgen van inzicht in de betekenis van het werk van sociaal werkers is mogelijk door

aandachtig te kijken naar het proces en naar bereikte effecten in de samenwerking, zowel
effecten die cliënten zelf ervaren - ook nadat de hulpverlening is afgerond - als effecten voor

de samenleving. Daarbij kom ik tot de conclusie dat de inzet van verantwoordingvormen
waarmee we het proces en het eindproduct ‘tegelijkertijd’ kunnen waarnemen een oplossing
is, berust op een illusie.
Optische illusie:

Kader 9.11 Dubbelzinnige diertekening van een eend en konijn (website)

Voor het onderkennen van zowel de eend als het konijn moeten we wel in actie komen: we

krijgen deze twee dieren niet tegelijkertijd in beeld. Professioneel werk waarderen betekent
actief waarnemen met alle vermogens en dus niet het toepassen van bovenstroominstrumenten
door deze aan te passen aan onderstroom en ook niet een keuze voor één van beiden. Ik
kom uit op een dubbelperspectief waarin we recht doen aan de bovenstroom door zoveel

mogelijk meetbaar en aantoonbaar maken en bewust recht doen aan de onderstroom wat
vooral vraagt om sensitiviteit, verhalen en begrijpen.

Tegenover de neiging om resultaten in de boven- en onderstroom vanuit hetzelfde perspectief
te beschouwen pleit ik ervoor om de vermenging van bovenstroom en onderstroom te
doorbreken door beide meer los van elkaar te beschouwen en te waarderen.

Tot slot
Het belichten van de veelzijdige kanten in het werk van professionals vergt een actieve inzet.

De bedrijfsmatige en improviserende benaderingen komen beter tot hun recht als we de
boven- en onderstroom kantelen in gelijkwaardige perspectieven
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Onder- en bovenstroom kantelen:
Onderstroom

Bovenstroom
systemen
structuur
werkprocessen

Professionele &
bedrijfsmatige
methoden en
instrumenten

registratie
evidence based
vakbekwaam

aanvoelen
ervaren
reflecteren

meervoudige
perspectieven
verbinden
vertrouwen

Improviserende
vermogens

Kader 9.12 Eigen bewerking gebaseerd op onderzoeksuitkomsten

In complexe netwerkverbanden ontbreekt een boven- en onderkant. Professionals werken

in een krachtenveld samen in tijdelijke eenheden waar alles met elkaar samenhangt en
op elkaar van invloed is. Het onderhouden en doorontwikkelen van professionaliteit vergt
continue aandacht, dat geldt niet alleen voor generalisten en specialisten maar ook voor
leidinggevenden.

Het werk van sociaal werkers met cliënten komt tot uitdrukking in de relatie, in nabijheid en

afstand met de cliënt. De professionele inzet komt vanuit het hoofd en het hart, gebaseerd
op vakmanschap en kunstmanschap.
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Bijlage 1: Vacature tekst generalist in het project

Het project
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Bijlage 2, Registerreglement Sociaal werkers [z/w]

Bijlage diploma’s

De diploma’s van de opleidingen die deze bijlage worden relevant geacht voor de beroepsuitoefening van de Sociaal
Werker. De volledige lijst met crebo/croho nummers en EQF niveaus kan door Registerplein op verzoek verstrek worden.
naam opleiding
Activiteitenbegeleider (AB)
Activiteitenbegeleiding
Activiteitenleidersopleiding (Mikojel)
Agogisch medewerker GGZ
Agogisch Werk
Arbeidstherapie (AT)
Bejaardenwelzijnswerk
Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie
CIOS algemeen sportleider/ster
Contextuele Benadering
Contextuele Hulpverlening
Coördinator buurt, onderwijs en sport
Coördinator sport- en bewegingsagogie
Coördinator sport, bewegen en gezondheid
Coördinator sportinstructie, training en coaching
Counselling
Creatieve Therapie / Kreatieve Therapie
Cultureel Werk
Cultureel Werk (CW) / Kultureel Werk (KW)
Culturele en maatschappelijke vorming
Educatieve therapie (Mikojel)
Ervaringsdeskundige in de Zorg
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Godsdienst-pastoraal werk
Hoger Pedagogisch en Sociaal - Agogisch Onderwijs
Hogere kaderopleiding pedagogiek
Hogere sociaal pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en
volksontwikkeling
Imam/Islamitisch Geestelijk Werker
Innovatie in Zorg en Welzijn
Inrichtingswerk
Inrichtingswerk (MBO-IW)
Jeugdpsychologie
Jeugdwelzijnswerk
Jeugdwerker
Jeugdzorg
Kinderbescherming A
Kinderbescherming B
Kinderverzorging en Opvoeding
Kinderverzorging en Opvoeding
Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
Kreatief Educatief Werk
Kunstzinnige Therapie
Lichamelijke Opvoeding en Sportpedagogiek
Maatschappelijk Werk
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Maatschappelijke Dienstverlening
Maatschappelijke Zorg Gehandicaptenzorg
Maatschappelijke Zorg Volwassenenwerk
Master in Toegepaste Psychologie voor professionals
Master Social Work & Innovation
Muziektherapie
Opbouwwerk
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onderwijstype

soort opleiding

mbo

Middenkaderopleiding

hbo

Bachelor

hbo

Bachelor

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

hbo

Bachelor

hbo

Bachelor

mbo

Middenkaderopleiding

hbo

Master

hbo

Master

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

hbo

Bachelor

hbo

Bachelor

hbo

Bachelor

mbo

Middenkaderopleiding

hbo

Bachelor

hbo

Bachelor

hbo

Associate Degree

mbo

Middenkaderopleiding

hbo

Bachelor

hbo

Bachelor

hbo

Master

hbo

Bachelor

hbo

Bachelor

hbo

Master

hbo

Bachelor

mbo

Middenkaderopleiding

hbo

Bachelor

hbo

Bachelor

hbo

Associate Degree

hbo

Master

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

hbo

Bachelor

mbo

Middenkaderopleiding

hbo

Bachelor

hbo

Bachelor

hbo

Master

hbo

Bachelor

hbo

Bachelor

hbo

Bachelor

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

hbo

Master

hbo

Master

hbo

Bachelor

hbo

Bachelor
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Pedagogiek
Pedagogiek
Pedagogisch Management Kinderopvang
Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg
Pedagogisch Werker
Pedagogisch Werker Jeugdzorg
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Physical Education and Sport Pedagogy
Psychologie
Psychomotorische Therapie
Rehabilitation Counselor
Residentieel werk (RW)
Service, Welzijn & Zorg
Sociaal agogisch II (MBO-SA-II) richting (semi)residentiele hulpverlening
Sociaal Cultureel Werk
Sociaal Cultureel Werker
Sociaal Dienstverlener (SD)
Sociaal Financiële Dienstverlening
Sociaal Juridische Dienstverlening
Sociaal kunstzinnige therapie
Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener
Sociaal Pedagogisch Werk
Sociaal Pedagogisch Werker
Sociaal Pedagogisch Werker 4
Sociaal Pedagogische hulpverlening
Sociaal Werk
Sociaal Werk in de Zorg
Sociaal-Agogisch II (MBO SAII)
Sociaal-cultureel Werker (SCW)
Social Work
Social Work
Social Work (joint degree)
Sociale arbeid (SA, SA II of SA 2)
Sociale Dienstverlening (MBO-SD)
Sport en Bewegen
Sport en bewegen
Sport en Bewegingseducatie
Sport- en bewegingscoördinator
Sport- en bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog
Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker
Sport- en bewegingscoördinator/ Operationeel sport- en bewegingsmanager
Sport- en bewegingscoördinator/ Trainer/coach
Sport, Gezondheid en Management
Sport, Gezondheid en Management
Sportkunde
Thuisbegeleider
Toegepaste Gerontologie
Toegepaste Psychologie
Verpleegkundige in de Maatschappelijke Gezondheidszorg
Vrije studierichting HBO Maatschappij
Vrije studierichting Maatschappij
Vrouwen en welzijnswerk
Welzijn en zorg voor ouderen
Welzijnsbeleid

hbo

Bachelor

hbo

Master

hbo

Bachelor

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

hbo

Master

hbo

Bachelor

hbo

Master

hbo

Master

mbo

Middenkaderopleiding

hbo
mbo

Associate Degree
Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

hbo

Associate Degree

hbo

Bachelor

hbo

Bachelor

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

hbo

Bachelor

hbo

Bachelor

hbo

Associate Degree

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

hbo

Bachelor

hbo

Master

hbo

Master

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

hbo

Bachelor

mbo

Middenkaderopleiding

hbo

Bachelor

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

mbo

Middenkaderopleiding

hbo

Associate Degree

hbo

Bachelor

hbo

Bachelor

mbo

Middenkaderopleiding

hbo

Bachelor

hbo

Bachelor

hbo

Bachelor

hbo

Bachelor

hbo

Bachelor

hbo

Bachelor

hbo

Associate Degree

hbo

Bachelor

B
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Dit proefschrift over het organiseren van sociaal werk in de wijk beschrijft de boven-

en onderstroom. De bovenstroom heb ik gekenmerkt als bedrijfsmatig benaderen met
transparantie en effectiviteit als belangrijke doelen. De onderstroom gaat over complexe

contexten en inspelen op wat opkomt tijdens de hulpverlening. Interactie - als derde
perspectief in dit onderzoek - gaat in op de complexe dynamiek die ontstaat tussen
hulpverlener en hulpvrager en tussen professionals onderling.

De theoretische verkenning gaat in op het werk van dienstverlenende professionals in

netwerkorganisaties. Daarbij beschrijf ik zowel het belang van organiseren van inzet van

middelen en het leveren van prestaties, als de erkenning van de complexiteit, onzekerheid
en ambiguïteit in onze samenleving. Bovendien komt naar voren dat professionals in het
sociaal domein werken met mensen in kwetsbare levensfasen aan taaie vraagstukken die
niet goed zijn te herleiden of te duiden.

In het empirisch onderzoek exploreer ik ervaringen van sociaal werkers in het project

‘Sociaal werk in de wijk’. Het project was gericht op multiprobleemgezinnen in een

specifieke woonwijk waar sociaal werkers als generalisten hulp verleenden aan cliënten
en tegelijkertijd nieuwe werkwijzen ontwikkelden in samenwerking met gespecialiseerde

collega’s. Dit project was een voortraject op de dan nog komende drie decentralisaties in
het sociaal domein.

Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding van dit onderzoek.
Voorop staat dat het in onze dynamische samenleving niet eenvoudig is een eigen

weg te vinden. Het vergt veel van mensen om zich in kwetsbare levensfasen staande te
houden in een dynamiek, waarbij belemmeringen die ze ervaren niet goed te verwoorden

zijn. Vraagstukken waarmee mensen kampen bestaan vaak uit meerdere lagen die
op elkaar ingrijpen en niet goed zijn op te delen in werkdomeinen als de jeugdzorg,
gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

In het sociaal domein zien we al decennialang een toenemende vraag naar gespecialiseerde
professionals terwijl het maatschappelijk draagvlak voor extra financiering van zorg en

welzijn vermindert. Professionals moesten hun inzet in toenemende mate aantonen in
rapportages, die gebaseerd waren op een bedrijfsmatige prestatietaal. In deze modellen

komt de kern van het werk niet goed tot zijn recht. Sociaal werkers zijn gericht op het leveren
van maatwerk. Daarbij komt dat onderkennen van complexe problematiek alleen mogelijk
is met inbreng van specialistische expertise. Het is vaak onvermijdelijk dat verschillende
professionals samenwerken met en voor kwetsbare mensen, wat de organisatie van het
werk, de transparantie en verantwoording lastiger maakt.

Deze probleemstelling ligt ten grondslag aan de centrale vraag:
Hoe professioneel (generalistisch) sociaal werk te organiseren in de onder- en bovenstroom
van organisaties?
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Het vraagstuk over ‘hoe organiseren’ is uitgewerkt in drie thema’s:
I.

Doelgericht werken in de bovenstroom

III.

Interactief werken.

II.

Waarden van betekenis in de onderstroom

Hoofdstuk 2 gaat in op de onderzoeksmethodologie.
Voor het leren begrijpen van de dynamiek in het werk en de denkbeelden van professionals
is gekozen voor een interpretatieve benadering. Naast het exploreren van theoretische
perspectieven met betrekking tot organiseren en professionaliseren, vond onderzoek plaats

vanuit een etnografische oriëntatie met behulp van levende verhalen in een afgebakende
praktijkstudie.

In de praktijkstudie heb ik de onderzoeksvragen van binnenuit verkend door als

onderzoeker interactief deel te nemen in het werkveld. Dit was mogelijk in een formele
rol als projectmanager bij het project ‘Sociaal werk in de wijk’. Als insider had ik toegang
tot meervoudige contexten in de bovenstroom, de onderstroom en wat zich afspeelde in
onderlinge interacties. Onderliggende betekenissen zijn diepgaand verkend met behulp van

participatieve observaties, documenten en diepte-interviews. De ingeplande responsieve
gesprekken vonden plaats met sociaal werkers en hun leidinggevenden, waarmee in de loop
van het project een vertrouwensband was opgebouwd.

Empirische en theoretische gegevens zijn in dialoog geëxploreerd met behulp van een
interpretatieve analyse, waarbij de hermeneutische cyclus meerdere malen is doorlopen.

Hoofdstuk 3 bevat een theoretische verkenning over professionalisering.
Hoewel burgers zich steeds kritischer uitlaten over de hulp- en zorgverlening, is de vraag
naar zorg en welzijnsprofessionals de afgelopen decennia significant toegenomen. Dit is een
van de paradoxen die kenmerkend zijn voor de organisatie van het werk van professionals
in zorg en welzijn.

Een probleem is dat schotten tussen werkdomeinen de professionals belemmeren om samen

te werken. Organisaties en gevestigde beroepsgroepen zijn medeverantwoordelijk voor het
ontwikkelen van kennis, externe legitimering en het borgen van de professionele kwaliteit.
De grote verscheidenheid aan beroepsverenigingen, beroepsopleidingen en functienamen

geven een diffuus beeld van sociaal werkers, wat niet wegneemt dat de oorspronkelijke
kernwaarden van deze beroepsgroep door de jaren heen onveranderd zijn gebleven.

Aansluiten op wat bij mensen leeft en het bevorderen dat mensen tot hun recht komen, zijn
doelen die impliceren dat sociaal werkers mensen zowel ondersteunen en begeleiden als
aanspreken op eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden.

Door de verworven professionele vakkennis, gebaseerd op instrumentele en intrinsieke kennis,
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ervaring en ethische waarden, weten vakbekwame professionals adequaat te handelen. Het

dagelijkse werk is de basis voor reflexiviteit en continue leerprocessen. Professionals ontwikkelen
een eigen vakmanschap door het volgen van (bij)scholing, door het opdoen van ervaring in de

praktijk en door te reflecteren zowel tijdens en na het werk als buiten het eigen werkveld. Dit
zijn fundamenten voor professionaliteit die om voortdurende en structurele aandacht vragen.

Hoofdstuk 4 beschrijft theorieën over het organiseren van professionals.
In het eerste deel zien we dat organisatietheorieën evolueren van het realiseren van
productie in de bovenstroom naar benaderingen voor het stroomlijnen van horizontale

werkrelaties in de onderstroom. De wat statige pyramide organisaties kantelen naar levendige
netwerkorganisaties.

Deel twee beschrijft dat professionals in netwerkorganisaties inspelen op complexe
vraagstukken die modificeren waardoor ook de behoefte aan specifieke expertise steeds
verandert. Het ontwikkelen van adaptieve vermogens is essentieel voor professionals die
werken in netwerkteams waar vaak meervoudige en strijdige belangen spelen en die

bovendien voortdurend van samenstelling wisselen. Dit dynamische werk organiseren
betekent het creëren van interactieve verbindingen tussen professionals. In dit hoofdstuk zijn

enkele handreikingen uitgewerkt, zoals regels die ruimte geven, co-creatie, de rol van leiders
en ruimte voor inbreng van cliënten.

Het derde deel van dit hoofdstuk gaat in op verantwoordingsvormen in het publieke domein.

Eerst ga ik in op klassieke bedrijfskundige theorieën in het sociaal domein beschreven als ‘new

public management’. Hierop volgt een beschrijving van cyclische verantwoordingsprocessen.

De nadruk ligt op het onderhouden van dialogen, vertrouwen en professionele
verantwoordelijkheid. Dit resulteert in verantwoordingsvormen die een aanzet geven tot
het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal waarbij opbrengsten tot uitdrukking
komen in kwantitatieve gegevens. Wel komt meer aandacht voor het verbinden van strijdige

doelstellingen ‘in de arena van belangen’. Het organiseren van macht en tegenmacht werk ik
uit met voorbeelden, waarin de overheid verantwoordelijkheden opschuift en ruimte creëert
voor burgers en professionals.

Hoofdstuk 5 benadert het werk van professionals als improviseren.
De samenleving doet een steeds groter appèl op vermogens van mensen om zich staande te
houden in de complexe dynamiek, terwijl ondersteunende structuren die een houvast geven

- religie, cultuur, familienetwerken - steeds verder afbrokkelen. Mensen die met problemen
kampen hebben behoefte aan professionals met oog voor hun vragen en kwaliteiten en die
daar adequaat en sensitief op inspelen. In het sociaal domein is vaak vraag naar professionals
die de ervaren problematiek van mensen holistische benaderen.
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Voor dit werk is een vertrouwensrelatie nodig waarbij professionals de juiste spanning weten

te creëren, zodat mensen als het ware zelf in beweging komen. Het is werk dat tot stand
komt in ontwerpprocessen, waarin professionals op basis van hun vakbekwaamheid en
ontwikkelde sensitieve vermogens werken met co-creërende interventies en voortdurende
improvisaties.

De toenemende maatschappelijke waardering van deze improviserende inzet van professionals

leidt tot andere legitimeringsvraagstukken. Dynamische processen in complexe situaties laten
zich niet vangen in cijfers of simpele rapportages. Daarbij komt dat verschillende betrokkenen
het werk vanuit eigen perspectieven en belangen waarderen. Een verantwoordingssysteem

zal recht moeten doen aan meerdere perspectieven. Dat is bijvoorbeeld mogelijk door het
organiseren van lerende evaluaties. In dialoog tussen bestuurders, professionals en cliënten

komt ruimte om elkaar openheid te geven. Daarvoor ontwikkelen alle betrokken kennis en
vaardigheden om elkaars bedoelingen beter te leren begrijpen.

Hoofdstuk 6 verduidelijkt de context van de praktijkstudie: ‘Sociaal werk in de wijk’.
In dit project ondersteunden sociaal werkers multiprobleemhuishoudens in een woonwijk die

werd gekenmerkt als een pluriform geheel aan bewoners met een concentratie van problemen.

Een eerdere pilot had met succes gewerkt aan een verbetering van de leefomgeving, maar
professionals constateerden dat de problematieken van multiprobleemhuishoudens achter
de voordeur meer continue en integrale aandacht vroegen.

Voor multiprobleemhuishoudens was een verscheidenheid aan professionals voorhanden die

vanuit verschillende werkdomeinen en beroepsspecialisaties werkten volgens eigen kaders,
regels en protocollen. Vaak waren meerdere professionals uit verschillende domeinen bij een
gezin betrokken zonder dat van elkaar te weten, terwijl in andere situaties professionals elkaars

deskundigheid niet inschakelden waar dat wel nodig was totdat de problematiek escaleerde
en crisisinterventies nodig waren. Dit moest anders vond de gemeente. Organisaties in
welzijn en zorg ondertekenden een convenant, waarmee ze aangaven te willen bijdragen
aan het project ‘Sociaal werk in de wijk’.

Het project is georganiseerd in een matrixorganisatie met twee managers. De projectleider

coördineert de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen in de wijk, terwijl de functionele
manager - van de organisatie - waar de sociaal werker in dienst blijft - verantwoordelijk is
voor het inhoudelijk werk.

De sociaal werkers die hadden gereageerd op een vacature bleken vanuit een intrinsieke

motivatie te willen bijdragen aan het uitwerken van de visie één gezin, één plan, één
hulpverlener. Naast het verlenen van hulp aan multiprobleemgezinnen in de wijk stonden

ze voor de uitdaging om al werkendeweg vorm te geven aan de beoogde generalistische
werkwijzen.
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Hoofdstuk 7 gaat in op praktijkverhalen over de organisatie van het sociaal werk.
Respondenten deelden hun ideeën over de inzet van leidinggevenden. Het ging voor

hen om een expert die projectdoelstellingen stroomlijnde en met wie je kon klankborden

over het inhoudelijke werk. Zij legden de nadruk op openstaan voor wat er in de praktijk
speelde, transparant zijn over organisatieontwikkelingen en met senioriteit bijdragen aan het
verminderen van de obstakels.

Faciliteiten die de netwerksamenwerking zouden bevorderen lagen met name op ondersteunende middelen. Minder dan het vastleggen van werkafspraken in mandaten, ging het
volgens respondenten om de noodzaak van het organiseren van fysieke en mentale ruimte
om tot onderlinge afstemming te kunnen komen.

Het projectteam kwam het eerste jaar nauwelijks toe aan het gezamenlijk uitwerken van
generalistische werkwijzen; het uitvoerende werk met cliënten stond voorop. Onderling had
het projectteam al werkendeweg inmiddels wel vertrouwen opgebouwd. Volgens de sociaal

werkers werd het tijd om inzichten te delen met behulp van interactieve leermethoden. Voor
deze deskundigheidsontwikkeling ontbrak het echter nog aan middelen zoals overlegtijd, een

overleglocatie en ruimte om spontaan ervaringen te delen. In verschillende bewoordingen
verduidelijkten respondenten de behoefte aan ‘co-creërende ruimte’.

Hoofdstuk 8 beschrijft verhalen van respondenten over hun werk in multiprobleemgezinnen.
Het opbouwen van een relatie met de cliënt stond voorop. De inzet van sociaal werkers
werd afgestemd op de specifieke situaties, zodat mensen beter ondersteund konden

worden om zelf stappen te nemen. In de onderstroom zien we hoe professionals finetunen
tussen nabijheid, betrokken afstand en vertrouwen. Daar draagt de bovenstroom aan bij
met verschillende transparante werkvormen die helpen voorkomen dat sociaal werkers

in de steeds veranderende problematiek van multiprobleemhuishoudens verzanden.

Respondenten verschilden van mening over het nut van voorgeschreven werkprocessen,
methoden en instrumenten zoals de zelfredzaamheidsmatrix.

Professionals waren eensgezind over de noodzaak van het afleggen van verantwoording over

het werk. Op de eerste plaats stond het afleggen van verantwoording aan cliënten, dat had
voortdurend de aandacht. Kanttekeningen hadden zij bij de vormen van maatschappelijke
verantwoording, omdat die onvoldoende inzicht boden in het interactieve werk tussen
hulpverlener en cliënt.

Een diversiteit aan inzichten en opvattingen speelde ook een rol in de samenwerking tussen
professionals, die daardoor soms moeizaam verliep en af en toe uitmondde in onbehaaglijke

conflicten. Opmerkingen en vragen over praktische zaken en de verscheidenheid aan
opdrachten vergden veel van tijd en inzet van sociaal werkers.

248

SAMENVATTING

Hoofstuk 9 reflecteert op de onderzoeksuitkomsten, het onderzoeksproces en de theorieontwikkeling.
In de conclusie komt het sociaal domein in beeld als een kluwen van relaties. Overheden,

werkdomeinen, organisaties, beroepsgroepen en professionals hechten aan eigen regels:

dit leidt tot knelpunten die zichtbaar tot uitdrukking komen in de bovenstroom. In de
onderstroom komt in beeld dat professionals het werk realiseren in ontwerpprocessen door
te improviseren.

Sociaal werkers vertelden over hun eclectische aanpak en het afstemmen van interventies
op wat er speelt door aandachtig te werken. Voorop staat de cliënt met (on)uitgesproken
taaie vaak hardnekkige vraagstukken, waarbij meerdere experts een eigen inbreng hebben.

Er is een toenemende vraag naar netwerkteams waarin generalisten en specialisten

samenwerken. Dit betekent het organiseren van fysieke en mentale ruimte voor cocreërende processen. Leidinggevenden dragen daaraan bij vanuit een flexibele inzet in een
steeds veranderende rol. Hoewel we in de onderstroom door het organiseren van integrale

verantwoordingsvormen een beter beeld krijgen van het interactieve werk van professionals,
komt naar voren dat verantwoordingsvormen per definitie nog zijn uitgewerkt in de
bovenstroom.

Het iteratieve onderzoeksproces gaf ruimte om diepere lagen te verkennen en te zoeken

naar onderliggende betekenissen. Door het afgebakende empirische onderzoeksveld zijn

echter geen generieke conclusies te trekken uit de onderzoeksuitkomsten. In een reeks
van kwalitatieve studies die het sociaal domein verkennen draagt dit onderzoek bij aan
theorieontwikkeling over het organiseren van professionals.

Dit onderzoek ging in op het organiseren van betekenisvol werk. Sociaal werkers zetten zich

in voor cliënten en de maatschappij door aandachtig te werken, het stellen van helpende
vragen en het co-creëren van onderlinge verbindingen. De improviserende werkinzet van

sociaal werkers in de onderstroom komt niet goed toe uitdrukking in de bedrijfsmatige taal
in de bovenstroom.

Ik kom tot de conclusie dat werkdimensies in beeld komen als we de boven- en onderstroom evenwaardig beschouwen. In het sociaal domein werken professionals in complexe

netwerkverbanden waar alles met elkaar samenhangt en op elkaar van invloed is. Voor de
organisatie van dit werk zijn belangrijke pijlers uitgewerkt als cross-disciplinaire samenwerking tussen professionals, de rol van leiders en het onderhouden van professionele deskundigheid. Professioneel werk is gefundeerd op vakmanschap en kunstmanschap. Recht doen
aan sociaal werk in de wijk betekent organiseren vanuit meervoudige perspectieven.
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This thesis describes an investigation into the organisation of social work in the community

with regard to its surface current and its undercurrent. I have defined the surface current
in terms of a corporate approach, targeting at transparency and effectiveness, and the

undercurrent as that particular part of social work that deals with the complex contexts of
the various social work situations and the response to these by social workers. Interaction the third variable in this investigation - is defined as the complex dynamics between social
worker and the person requesting help, and between the professionals themselves.

The theoretical investigation is focused on the interactive work of professionals in network
organisations. I describe both the importance of a well-planned organisation of the

allotted time and money in relation to the results to be achieved and the importance of the
recognition of the complexity of social work, and of its uncertainties and ambiguities. In our

present-day society, professionals in the social domain are dealing with vulnerable people,
faced with huge problems, difficult to interpret, and the causes of which may not be clear.

In the empirical investigation I explore the experiences of social workers in the project
called ‘Social work in the community’ The project aimed at multi-problem families in a

particular neighbourhood of the city where social workers provided generalist help while

at the same time developing work methods in co-operation with specialised colleagues.
This project percussed the at the time still future decentralisation of the social domain into
three areas.

Chapter 1 describes the motivation underlying this investigation.
It is first of all the fact that people in vulnerable situations have difficulty in finding their

way in our dynamic society. It requires much from them to cope with change, while they

cannot adequately express what their obstacles are. People’s issues often consist of various
interacting layers, difficult to assign to distinct domains such as youth care, care for the
disabled, or mental healthcare.

In the social domain there is a growing demand for specialised professionals, while at

the same time public support for the expenses involved in social care has decreased.
Professionals have to describe their actions in reports characterised by commercial
formatting focusing on results. These formats do not justice to the essential nature of social
work. Social workers are focused on working to measure.

In addition, the complexity of problems can only be recognised with the help of specialist

expertise. It is often the only option that various professionals should work together with
and for the sake of vulnerable people, which makes organising the work complex, and
stands in the way of transparency and accountability.

This issue underlies the central question of this thesis:
How should professional (generalistic) social work be organised in the surface current and in
the undercurrent of organisations?
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This central question on organisation has been split up in three themes:
I.

Working effectively in the surface current

III.

Working interactively

II.

Significant values in the undercurrent

Chapter 2 deals with the research methodology.
In order to come to an understanding of the dynamics of the work and ideas of professionals

I have chosen an interpretative approach. I have both explored theoretical perspectives with
regard to organisation and professionalisation, and conducted research from an ethnographic
point of view, with the help of real-life narratives in a limited practical study.

I have explored the research questions from the inside by taking part interactively in the field

of work. This was possible in my formal role as project manager of the project ‘Social work
in the community’, a prepatory phase of the at the time future decentralisation of the social

domain into three areas. Being an insider, I had access to multiple contexts in the surface
current as well as the undercurrent, and to personal interactions. The underlying significance
has been thoroughly explored, with the help of participative observations, documents and
depth interviews.

The scheduled responsive conversations were held with social workers and their managers
with whom a relationship of trust had been created. All this produced a wealth of research

data, which have been analysed in dialogue with the help of an interpretative analysis. To
analyse the narratives, the hermeneutic dialogical circle has been used several times.

Chapter 3 consists of a theoretical exploration of professionalisation in the social domain.
Even though citizens are expressing ever more critical views about social services, the
demand for help and specialised professional help-givers has risen significantly. This is one
of the paradoxes characteristics of the organisation of the work of professionals in the social
care domain.

It is problematic that the various work domains are still firmly separated, thus obstructing
co-operation.

The organisations and the established professions have a responsibility for the development

of knowledge, external legitimisation, and quality assurance. The great diversity of
professional associations, professional training institutions and of job titles contributes to the

unclear image of the expertise of social workers. Throughout the years the original values of
social workers, i.e. connecting to people’s interests and doing people justice, have remained

essentially unchanged. Implicit are the support and guidance of people as well as appealing
to the clients’ own potential and responsibilities.
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Professional skill is based on instrumental and intrinsic knowledge. Skilled professionals
function adequately on the basis of experience, knowledge and ethical values. Their
everyday work constitutes the basis for reflexivity and continuous learning processes. The

experience of everyday practice, extra training, scheduling time for reflection during working
hours, welcoming new insights from outside the field of work, all these are fundamental to
professionalism, all needing structural attention.

Chapter 4 deals with theories on the organisation of professionals.
It starts by describing how theories of organisation have evolved from being focused on

productivity in the surface current to streamlining horizontal work relations in the undercurrent.
The somewhat formal pyramidal organisations are changing into actively networking
organisations.

Part two describes how professionals in networking organisations can deal with complex
issues. The fact that needs change also modifies the need for specialist expertise. Developing
adaptive skills is an essential condition for professionals working in networking teams in

which often multiple and conflicting interests are at stake and, to add to this, the composition
of which changes all the time. In this dynamic field of work, it is important to enable cooperation between professionals. For this, some guidelines are laid down in chapter 4, such

as rules regarding allowing space, co-creation, the role of leaders, and space for what clients
contribute.

Part three of this chapter deals with the various kinds of accountancy in the public

domain. I start with the classical corporate theories, referred to in the social domain as
‘new public management’. Subsequently, cyclical accountancy procedures are described.
These accountancy procedures aim at interactive processes underlining the importance of
dialogue, trust, and professional responsibility. This has resulted in a form of accountancy

that stimulates the development of a communal language, in which results are expressed in
terms of quantitative data. In the ‘the arena of interests’ attention shifts to aligning conflicting

interests. I give examples of the organisation of forces and counter-forces, with the authorities
transferring responsibilities and creating space for professionals and civilians.

Chapter 5 deals with the improvising nature of the work of professionals.
Present-day society increasingly draws upon people’s strength to cope with its complex
dynamics, while supporting structures - religion, culture and family ties- are crumbling. People

faced with problems are in need of professionals who recognise their questions and qualities,
and respond to them adequately and sensitively. In the social domain there is a need for
professionals who take a holistic approach to the problems faced by their clients.

This work requires a relationship of trust, with professionals creating the right kind of pressure
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so that people will as it come into action themselves. This kind of work runs its course according
to design processes, in which, based on their professional skill and their trained sensitivity, the

professionals intervene in a co-creative manner, by improvising during their work with the
client. Society’s increasing appreciation of this commitment to improvisation by professionals

leads to other legitimisation issues. It is impossible to account for work in dynamic processes
in complex situations by means of figures or simple reports. Moreover, the various parties

involved in the work appreciate it from their own perspectives and on the basis of their own
interests.

A system of accountability will have to do justice to the variety of perspectives. This might
become possible by for example organising learning evaluations. Dialogue between managers,
professionals and clients creates the space to be open to each other. All those involved develop
the knowledge and skills to get a better understanding of each other’s intentions.

Chapter 6 explains the context of the practical study, called ‘Social work in the community’.
In this project social workers supported multi-problem households in a neighbourhood

characterised as unhabituated by a pluriform population, and as having a multitude of
problems.

An earlier pilot study had successfully achieved improvements in the living environment,
but professionals concluded that the problems of multi-problem households needed more
continuous and full attention behind the front door.

A diversity of professionals was called upon to help multi-problem households. They came
from various work domains and professional specialisations, working within their own

frameworks, and according to their own rules and protocols. It occurred frequently, however,
that a number of professionals from various domains worked for a family without knowing this

about each other. In other situations, professionals did not call upon each other’s expertise

even though this was much needed. While professionals worked in isolation in the one family,
in the other help would not be given until the problems had escalated and the need for crisis
intervention had arisen.

The town council decided that this would have to change. Welfare and care organisations
closed ranks in a covenant, demonstrating their wish to contribute to the project ‘Social work
in the community’. This project has been organized along the lines of a matrix organization,

with two managers. The project manager sees to the co-ordination of the help given to

multi-problem families, while the functional manager - from the organization employing the
social worker- is accountable for the actual content of the help given. The social workers who

had applied for the job were very clearly intrinsically motivated to contribute to the concept
of one family, one plan, and one social worker. They were faced with the challenge not only of

giving help to multi-problem households in the community, but also of finding out in practice
how the aim of a generalistic way of working should be achieved.
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Chapter 7 reports on the narratives about how the organisation of social work is executed
in practice.
The respondents were unanimous in their ideas on the role of managers. They stressed the

importance of an expert taking part who would streamline the objectives of the project and

would resonate issues with regard to the actual work. They valued highly that the expert

should have an open mind to what was going on in practice, communicating transparently
about developments in the organisation, and that his or her seniority should contribute to
the removal of obstacles.

The respondents stressed that co-operation within the networks could only improve with
supportive facilities. This did not mean so much that work commitments would have to be

laid down in formal agreements. The respondents stressed the need however for physical
and psychological space to be made available, to enable the harmonisation of objectives.

During the first year the project team did not have much opportunity to work together

on developing generalistic work methods. In the beginning the practical work with clients

was given priority. The mutual trust built up by the project team made the social workers
recognise the use of sharing insights with the help of interactive learning methods. However,

for this kind of training of expertise, there were still insufficient means such as time or an
office for consulting each other and for exchanging experiences. With a variety of comments,
the respondents made it clear that there was a need for ‘co-creating space’.

Chapter 8 reports on the narratives of the respondents about their work in multiproblem families.
A social worker’s first concern was with building up a relationship with the client. The efforts
took into account the specific situation, with the aim that the client would come into action

himself. It can be observed how in the undercurrent the professionals finetune between
remaining at the same time close ànd at an attentive distance, meanwhile keeping trust. The
surface current contributes positively by working transparently, thus preventing that social

workers get bogged down in the constantly changing problems of multi-problem families.

The respondents did not agree on the usefulness of the prescribed working processes,
methods and instruments such as the self-reliance matrix.

The professionals were unanimous in that the work activities should be accountable. Most

attention went to the fact that their clients were the first to be accountable to. They were
critical with regard to the ways in which accountability to society was required, as they did not
provide sufficient insight into the interactive work involving the professional and the client.

The diversity in insights and views on how the work should be done also played a role in the

co-operation between professionals, causing problems and at times uncomfortable conflicts.
Remarks and queries about practical matters and the great diversity in assignments required
much time and commitment of the social workers.
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SUMMARY

Chapter 9 reflects on the research results, the research process and on the development
of theory.
The concluding remarks make it clear that in the social domain the relationships are tightly

interwoven. The authorities, the work domains and the professionals firmly stick to their own
rules. This presents a very obvious problem to the surface current. In the undercurrent the

professionals successfully combine valid work methods and practical wisdom, while their
focus is on multiple forms of help.

Social workers make it clear that their approach is eclectic and that they are very attentive to
every particular situation during their interventions. The client with his problems comes first.

He may or may not have made these explicitly clear, and they may be tough and long-term,
requiring the input of several specialists.

When there is a growing demand for specialists and generalists to co-operate within the

context of a network, this implies the need to organize physical and mental space for co-

creating processes. The effective contribution on the part of the managers consists of
facilitating connections.

Besides forms of accountancy in the surface current the undercurrent also shows how
professionals perform interactively by organising integrated forms of accountancy.

The investigative process made it possible to explore deeper layers, and to search for
underlying significance. The fact that the empirical field of research was limited makes it
impossible to draw generic conclusions from the research results. This contributes to the

development of theory on the organisation of professionals, in a series of qualitative studies
exploring the social domain.

This investigation is about the organisation of meaningful work activities. Social workers
devote themselves to their clients and to society, by being focused on their client’s needs, by

asking helpful questions, and by co-creating mutual relations. The corporate language of the

surface current does not adequately describe the improvising work method of social workers
in the undercurrent.

Basing myself on the research results I conclude that we should consider the surface current
and the undercurrent as two equivalent entities, which makes it possible for hidden dimensions

to emerge too. In the social domain professionals work in complex network relations, where
everything interacts and has its own influence. To organise this work important standards

have been set, such as cross-disciplinary co-operation among professionals. I have stressed
the importance of the role of managers and adherence to professional expertise. Professional

work is founded on craftsmanship and artistry. Doing justice to social work in the community
means that the work should be organised on the basis of multiple perspectives.

257

S

ERKENNEN, als woord van dank

ERKENNEN, als woord van dank

Aanmoedigingen en strubbelingen tekenen het onderzoeksproces. Ik begaf me ‘in het
oog van de orkaan’ waarbij mijn professionele en persoonlijke waarden meerdere malen

kantelden. Onveranderd bleef mijn drijfveer gericht op het organiseren van betekenisvol
werk voor kwetsbare mensen. Bovenal beleefde ik veel plezier aan het doen van onderzoek.
De Universiteit voor Humanistiek, met name Rector Magnificus Gerty Lensvelt-Mulders,

maakte het mogelijk om meerdere wetenschappelijke disciplines te verkennen. Alexander
Maas wil ik bedanken voor zijn meelevende introductie. Alle lof voor Hans van Ewijk die
onvermoeibaar was in het geven van opbouwende feedback en mij bleef aansporen

om inzichten nauwgezet uit te werken. Deze dissertatie kreeg definitief vorm door zijn
professionele begeleiding.

Gedurende het onderzoekproces bevond ik me in een kring van netwerken en verrijkende
relaties. Openhartige gesprekken met collega’s maakten deel uit van de onderzoekresultaten.
Attje Schoemaker, Christian Sleurink, Hans Borger, Heidi Meulenbeek, Jeroen van Duijn,

Johanna Oenema, Joke Wisseborn-Remigius, Karin Otten, Marieke Wester, Paula Groten,
Vincent Lugtenberg wil ik met name dankzeggen voor de openhartige verhalen over hun
opinies vanuit ervaringen in de praktijk. Dat geldt ook voor de levendige inzet van Taco Bijlsma,
Astrid Bosman, Jacomien van der Bij, Erik Dannenberg, Herbert van Petersen, Hans Bonten

en vele anderen in zorg en welzijnsorganisaties als De Kern, de Landelijke Leernetwerken in

het Sociaal Domein en de Gemeente. Daarnaast voelde ik me gesteund in ontmoetingen

met collega’s en experts bij Hogeschool Windesheim, SIOO Onderzoekplatform, de

Onderzoekgroep Normatieve Professionalisering, Adviesraden Jeugdhulp - WMO Participatieraad, het Registerplein, de Beroepsgroep Professionals Sociaal Werk en de VVAO.
Het is echt onmogelijk om alle mensen die op velerlei wijzen inhoudelijk hebben bijgedragen
persoonlijk te bedanken.

Tijdens deze ontdekkingsreis kon ik een beroep doen op Els Jonker en Liza Groenendijk
die vanaf de eerste schreden behulpzaam waren. Aan Erik Jan Westra, Liesbeth Zandberg,
Margret van Diermen, Justus Bottenheft en vooral ook aan Charlene van der Hout - Versluijs,

Ineke Masselink en Saskia Verbeetens wil ik speciaal mijn dank uitspreken. Jullie hielpen mij op

koers te blijven en/of hierop terug te keren als ik het spoor geheel bijster was. Els Bertus en
Digna Samson ben ik bijzonder dankbaar voor hun inzet bij de afronding en bij de vertaling.
Verschillende taalduiveltjes werden tot op het laatste moment opgespoord en verwijderd.

Tot slot schieten woorden te kort voor het begrip, de actieve inzet en wijze inbreng van mijn
geliefde man: ‘Boréas zonder jou was ik nooit gekomen tot een afronding van dit boek’.
Arnhem, juni 2019
Coby Nell
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