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 Dringt de technocratie de passie voor het vak naar de achtergrond?

Onder invloed van centraal gedefinieerde kwa-
liteitseisen zijn opleidingen voor professionals in de 
sociale sector in hoog tempo aan het technocratise-
ren. Kennis en vaardigheden moeten toetsbaar – en 
dus meetbaar – zijn. ‘Gereedschapskisten’, evidence 
based methodieken en boeken als ‘wat/dit is onderzoek’ 
zijn ook de opleidingen in het sociale domein diep 
binnengedrongen. Als verdiepende aanvulling op het 
ambachtelijke ‘fingerspitzengefühl’ van sociaal werkers 
niet verkeerd, maar als het de plaats van deze ambachte-
lijkheid inneemt is het een slechte ontwikkeling. In de 
praktijk zien we studenten steeds meer intens worste-
len. Meer met de vraag hoe zij aan de vormvereisten 
van het een en ander voldoen dan dat zij hun hoofd 
breken over ethische, morele en/of sociale vraagstukken. 
De professionele passie staat op het spel!

Welzijn Nieuwe Stijl vraagt sociaal werkers die 
zich voor burgers inzetten en niet zozeer voor cliënten. 
Cliënten hebben een concrete, geproblematiseerde hulp-
vraag en zijn vervolgens ‘in behandeling’ of in begelei-
ding’. Mensen tot hun recht laten komen in hun sociale 
omgeving stijgt boven dit cliënt-denken uit. En dat is 
dan ook de grote kans van Welzijn Nieuwe Stijl. Het 
betekent evenwel dat sociaal werkers en de opleidingen 
het oude denken moeten laten varen en zich moeten 
bezinnen op een nieuw paradigma. 

Wat een professional  
echt moet leren  
laat zich maar moeilijk  
onderwijzen
Hogescholen zouden een nieuw  
lectoraat moeten inrichten: het  
bijzonder lectoraat voor professionele 
passie. Deze aanbeveling doen  
Jurja Steenmeijer en Marc Räkers*  
in een toegankelijk en prikkelend  
één-tweetje. ‘Goede vakmensen  
zonder passie voor hun vak bestaan 
immers niet, daar zijn we het wel  
over eens. Desondanks zijn de  
mechanismen die de passie voor  
het vak naar de achtergrond  
dringen nogal sterk.’ 
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Je betrokken voelen 
is een belangrijke 
voorwaarde voor 
goed werk.

Maar wat moet dat paradigma dan zijn? Ik denk 
ondersteunen, niet overnemen of ‘wij weten wel wat 
goed voor u is en zullen dit eens fijn in een behandelplan 
vastleggen’, maar ‘waar kunnen we u bij ondersteunen?’ 
Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen problemen, 
maar vooral ook voor hun eigen oplossingen. In die zin 
moeten we inderdaad af van de klassieke verzorgings-
staat, hoewel ik niet vind dat dit betekent dat mensen 
aan hun lot overgelaten moeten worden. Integendeel. 
We kunnen ze helpen met nadenken over oplossingen, 
we kunnen suggesties aandragen en met ideeën komen, 
maar mensen moeten uiteindelijk hun eigen plan maken. 
Zodat ze ook eigenaar worden van de oplossingen en 
vooral van het proces er naar toe. 

Je hebt gelijk, en dit vraagt andere vaardigheden 
dan technocratische excellentie. Veel minder denken 
vanuit het medische model van diagnose en gestan-
daardiseerde behandeling. 
Los van dat het andere vaardigheden vraagt, is het in 

de overgangsfase ook belangrijk om daarop als profes-
sional een eigen visie te ontwikkelen. Beleidsmakers, 
managers en burgers maken nu die overgang door. Bij 
burgers kan het weerstand opleveren als het aloude ‘u 
vraagt, wij draaien’ niet meer opgaat. Het recht- denken 
moet vervangen worden door krachtdenken. Daarvoor 
is veel meer vertrouwen nodig: in zichzelf, in de omge-
ving. Daaruit vloeit dan een ander appèl op de profes-
sional voort. Dus los van een nieuwe rol is ook de over-
gang naar die nieuwe rol een belangrijk aandachtspunt. 

We trekken op naar – alhoewel er ook nog felle tegen-
standers zijn – de ‘generalist’. Generalisme is wat mij 
betreft niet dat je van alle markten thuis moet zijn, of 
dat je een soort silly-putty barbapappa moet worden die 
al naar gelang de situatie de juiste vorm (lees kennis, 
competentie) aanneemt. Generalisme is een houding: 
Ik bekommer me om u, om jou. En je mag al je vragen 
en zorgen bij me neerleggen. Samen kijken we naar 
een goede onderverdeling in stukjes waar het kan, maar 
blijven de samenhang bewaken waar dat nodig is.
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heel relevant.  Dan wordt het ineens toch persoonlijk, 
terwijl al die ‘knippen’ dat probeerden te voorkomen. 
Is het niet veel zinniger om studenten en beroeps-
beoefenaren te leren omgaan met het ‘persoonlijke’ 
karakter van sociaal werk?

Ja, nou, ‘daar ga ik niet over’, er is maar weinig 
waar je mij bozer mee kunt krijgen. Een goede sociaal 
werker gaat eigenlijk over alles. Niet in de zin van for-
meel verantwoordelijk zijn voor alles, maar wel voor 
alles verantwoordelijkheid nemen. De mens is inder-
daad niet op te delen in stukjes, taakvelden of deelter-
reinen. Welbevinden is van heel veel afhankelijk. Dat 
gaat niet alleen over inkomen, over kunnen uithuilen, 
over empowered worden of mensen tot hun recht laten 
komen, over onderdak, over een sociaal netwerk, over 
het opvoeden van kinderen of over het hebben van werk. 
Het gaat over alles en in samenhang met elkaar. Daar 
heeft een goede sociaal werker oog voor. En op het zin-
netje ‘daar ga ik niet over’ komt een verbod.

Als je met professionals spreekt over persoon-
lijke betrokkenheid of passie wordt al snel gewezen op 
de professionele distantie. Ik kan daar helder over zijn: 
wat mij betreft trek je de grens tussen privé en werk zo 

‘Ik bekommer me om jullie’ zou ik hier nog 
graag aan toe willen voegen. Want wat we nog verder 
moeten ontwikkelen is het werken met mensen (onder-
steunen van) binnen hun sociale context. Op grond 
van ‘respect’ voor privacy hebben we deze lange tijd 
vermeden of slechts in beperkte mate willen zien. Maar 
als we af willen van het doorgeslagen individualisme 
en de enorme eenzaamheid waarmee dit gepaard gaat, 
dan kunnen we niet om (nieuwe) sociale gemeenschap-
pen heen. Die moeten ontstaan en gevormd worden; 
dat gaat niet vanzelf. Sociaal werkers moeten leren om 
min of meer van ‘buitenaf ’ bij te dragen aan het vormen 
en versterken van deze sociale gemeenschappen.

Veel sociaal werkers zijn grensbewakers gewor-
den. De eerste grens die getrokken wordt is die tussen 
werk en privéleven. En vervolgens wordt binnen het 
werkdeel nog een lijn getrokken tussen ‘wel mijn functie’ 
of ‘niet mijn functie’. Met deze ‘knippen’ wordt het deel 
waarover men denkt verantwoordelijk te zijn gedefini-
eerd. Dat is naar mijn gevoel heel kunstmatig, en ik 
hoor dat ook terug van deelnemers aan trainingen over 
beroepsethiek. Professionals voelen over het algemeen 
een sterk moreel appèl bij een ethisch dilemma. Dat 
gaat over alle grenzen en strak getrokken lijnen heen, 
en ineens worden persoonlijke normen en waarden 
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In de praktijk zien 
we studenten steeds 
meer intens worstelen. 
Meer met de vraag 
hoe zij aan de vorm-
vereisten van het een 
en ander voldoen 
dan dat zij hun hoofd 
breken over ethische, 
morele en/of sociale 
vraagstukken.
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strak als je maar wilt. Zet je telefoon uit na werktijd, 
zorg dat je nooit iemand tegenkomt bij de super die 
ook maar rudimentair met je werk te maken heeft en 
‘neem je werk niet mee naar huis’, wat dat ook moge 
betekenen. Maar wanneer je je – tijdens werktijd 
hoor, geen paniek – niet persoonlijk betrokken voelt 
bij de mensen waarvoor je het doet, vraag ik me af of 
je het juiste werk hebt gekozen. Het sociale werk is ge-
baseerd op een humanitaire missie. Als professional 
word je als het goed is geïnspireerd. Die missie of on-
derstroom maakt dat we van een professie spreken en 
niet uitsluitend van een vak of beroep. Professionele 
distantie vind ik dan ook een lastig begrip. Want je 
kunt ook heel professioneel nabij zijn. Je geeft dan op 
professionele wijze vorm aan het relationele karakter 
van het werk. Mensen tot hun recht laten komen als hu-
manitaire missie van het sociale werk, is gebaseerd op 
de menselijke maat.

Volgens mij is het dan goed om hier nog even op 
het door Hans van Ewijk in Nederland geïntroduceerde 
begrip ‘professional friend’ te wijzen. Verder triggert 
dat zinnetje ‘mensen tot hun recht laten komen’ me nog-
al, maar waarschijnlijk op een andere manier dan jij 
hier bedoelt. Een paar jaar geleden vroeg men mij of 
ik een college voor een grote groep 4e jaars studenten 

wilde overnemen. Er was een docent ziek of uitgeval-
len, dat weet ik niet meer. Ik mocht zelf het onderwerp 
kiezen en koos voor ‘mensenrechten’. Snel printte ik de 
Universele verklaring voor de rechten van de mens 
(UVRM) in honderdvoud en dit deed ik ook met de 
Europese verklaring voor de rechten van de mens 
(EVRM). Bij aanvang van het college vroeg ik de stu-
denten of ze hier weleens van gehoord hadden. Er sta-
ken er slechts een paar, ietwat weifelend, hun vingers 
op. Ten overstaan van deze groep ben ik vervolgens nog-
al boos geworden: niet zozeer op hen, maar vooral over 
het feit dat zij gedurende hun opleiding nog niet in-
dringend geconfronteerd waren met deze ultieme fun-
damenten onder het sociaal werk. Hoe kan het dat dit 
uit de opleidingen is weggelekt? Want wat is de opdracht 
van ons vak nou anders dan er voor zorgen dat men-
sen ook in de praktijk aan hun fundamentele rechten 
toekomen? Niets toch?

Hier klinkt de meer politiserende kant van de 
hulpverlening door, zullen sommigen beweren. Ik vind 
dat een vreemde term. Toen ik me aan het oriënteren 
was op de opleiding MWD raakte juist dat concept 
met: mensen tot hun recht laten komen in hun sociale om-
geving. Daarbij werd uitgelegd dat je je daarbij richt op 
het individu en de directe sociale omgeving, maar ook 
op de sociale omstandigheden. Belangenbehartiging zal 
officieel nog wel als kerntaak worden onderwezen, 
maar in de dagelijkse praktijk zie ik daarvan weinig 
terug bij sociaal werkers. Niet omdat ze het niet hebben 
geleerd of er niet voor geïnteresseerd zijn, maar de 
nadruk op Evidence Based Practice en de technisch 
instrumentele kanten van het vak hebben er ook voor 
gezorgd dat vooral de cliënt of zijn probleem ‘sleutel-
baar’ werd bevonden. In andere landen is er meer aan-
dacht voor het sleutelen aan de sociale basisrechten 
van mensen. Want als je daar meer oog voor hebt, dan 
zie je dat ‘iemand in zijn eigen kracht zetten’ in som-
mige gevallen niet alleen een loos begrip is maar ook 
geen recht doet aan mensen. 

Daar ligt dan ook nog een schone taak voor opleidingen 
en beroepsverenigingen. Die hebben zich weliswaar 
ingezet voor verdere professionalisering, maar dan wel 
vooral de klassieke professionalisering met een nadruk-
kelijke rol voor standaarden, ‘profielen’, beroepscodes 

Veel sociaal werkers zijn grensbewakers geworden. De eerste 

grens die getrokken wordt is die tussen werk en privéleven
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➽ en tuchtrecht. Terecht wordt door Kole en De Ruyter 
(2009) opgemerkt dat het expliciteren van de ge- en 
verboden van de ethische kant van het vak (doe dit – 
laat dat) veel meer voor de hand ligt dan de dimensie 
van deugden, waarden en idealen, die in de praktijk 
veel minder toetsbaar is. 

Onder het motto ‘beter goed gepikt dan slecht 
bedacht’ het volgende: ‘Fingerspitzengefühl is iets wat 
je alleen aanvoelt als je het zelf ook hebt. Het is niet 
alleen gevoel voor kwaliteit, maar ook gevoel voor de 
subtiliteiten die daarbij horen, de details die er toe doen, 
de juiste toon. Als iemand met het juiste fingerspitzen-
gefühl iets in elkaar gezet heeft kan dat tot grote te-
vredenheid en zelfs geluksgevoelens leiden bij ieder-
een die het ziet. Het probleem is alleen dat er heel 
veel mensen zijn die het niet zien, en die je ook met 
geen mogelijkheid kunt uitleggen waarom iets hele-
maal tot in de kleinste details deugt, of waarom iets 
nou juist precies helemaal niet deugt.’ Dit citaat komt 
van de blog ‘Moors magazine’ (http://www.moors-
magazine.com/). Een mooie omschrijving van dat waar 
goed vakmanschap toe zou moeten leiden. Beter kan 
ik het niet verwoorden. Wel moet misschien nog toe-
gevoegd worden dat echt fingerspitzengefühl in de 
praktijk ontwikkeld wordt. Bijvoorbeeld: de monteur 
die mijn motor in onderhoud heeft, zet een schroeven-
draaier tegen het blok en het andere uiteinde tegen 
zijn oor. Zo kan hij ‘horen/voelen’ welk lager aan ver-
vanging toe is. Ik betwijfel of de monteurs die een 
motor op de computer aansluiten en zo ‘uitlezen’ zich 
deze ambachtelijke kunde nog eigen maken. Zo is de 
‘zelfredzaamheidsmatrix’ best een bruikbaar – onder-
steunend – hulpmiddel, maar we moeten in het sociaal 
werk wel de schroevendraaier tegen het blok blijven 
zetten!

Je betrokken voelen is een belangrijke voor-
waarde voor goed werk, althans volgens The Good Work 
Project. Zij omschrijven Goed Werk met de begrippen 
uitmuntend vakmanschap (Excellence), morele verant-
woordelijkheid (Ethics) en persoonlijke betrokkenheid 
(Engagement). In Nederland is de Stichting Beroeps-
eer de belangrijkste vertolker van dit gedachtegoed. 
Uitmuntend vakmanschap heeft over gebrek aan aan-
dacht niet te klagen. De morele verantwoordelijkheid 
wordt gelukkig ook steeds meer benadrukt, ook omdat 
in de Jeugdzorg vrij recentelijk een beroepscode en 
tuchtrecht zijn ingesteld. Maar hoe zit het met een 
gezonde persoonlijke betrokkenheid? En wat mij be-
treft hebben we het dan niet alleen over individuele 
professionals, maar ook over opleidingen, werkgevers 
en beroepsverenigingen. Ik kan me er soms over ver-
bazen dat er uit die hoeken weinig respons komt op 
bijvoorbeeld de plannen voor de bijstand van staats-
secretaris Klijnsma. Staat het concept van ‘advocacy’ 
(voorspraak, verdediging) dan zover van het georgani-
seerde Sociale Werk af? En waarom zijn niet-gouver-
mentele organisaties daar – ook in Nederland – veel 
sterker in? 

Tot besluit een gezamenlijke alinea. Het 
volgende zouden we graag op de agenda van de ver-
eniging Hogescholen plaatsen. Tenminste voor alle 
opleidingen binnen het sociaal domein, en we zijn tot 
een toelichting bereid! 
Wij stellen voor dat de hogescholen in het sociaal do-
mein gezamenlijk een bijzonder en mobiel lectoraat 
inrichten. Het bijzonder lectoraat voor professionele 
passie. En de stichting Beroepseer is misschien wel 
de geschikte partij om dit lectoraat te ‘huisvesten’. De 
speciale opdracht van dit bijzondere lectoraat moet 
zijn om zich alleen, maar wel in de ruimste zin des 
woords, bezig te houden met het fenomeen ‘passie voor 
je vak’. Goede vakmensen zonder passie voor hun vak 
bestaan immers niet, daar zijn we het wel over eens. 
Desondanks zijn de mechanismen die de passie voor 
het vak naar de achtergrond dringen nogal sterk, soms 
zelfs onrustbarend dominant. Als tegenwicht moet 
dit bijzonder lectoraat voor de professionele passie 
onvoorwaardelijk ‘vrijgesteld’ zijn om ons hier telkens 
weer op te wijzen. Op alle mogelijke manieren: met 
colleges, publicaties, website, ludieke acties en wat er 
maar te verzinnen valt. Ook als het net even niet goed 
uitkomt. Juist dan! Als een luis die op verzoek van de 
pels regelmatig – en onverwacht – een tot nadenken 
stemmende jeuk veroorzaakt. ✤

* De alinea’s zijn als een ketting geregen: die met een  
‘J’ ervoor zijn van Jurja, die met een ‘M’ van Marc. 
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