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‘Wat is de positie van sociaal werk en sociale professionals, vraagt Marcel Spierts zich af. 
Sommigen vinden dat sociaal werkers een toontje lager moeten zingen. Anderen vinden juist 
dat ze wel een toontje hoger mogen zingen. Spierts verkent de grensstad waarover Henk 
Geertsema sprak en zoomt daarbij in op de professional, de organisatie en de politieke 
dimensie van sociaal werk.  
 
Marcel Spierts is onderzoeker en publicist. Hij helpt 
organisaties op het terrein van sociaal werk, educatie en 
cultuur om de rol van sociale en publieke professionals 
beter te begrijpen en te benutten. Zijn werk is gebaseerd op 
kennis van praktijk en wetenschap. 
 
De decentralisaties in 2015 kwamen neer op breken met het 
verleden. Sociaal werkers staan bij veel bestuurders en 
ambtenaren van gemeenten bekend als paternaliserend en 
betuttelend, al kan historisch onderzoek dat beeld niet 
bevestigen, en is het inmiddels misschien weer positiever 
geworden. 
 
Een tweede stem in het koor van degenen die vinden dat sociaal werkers een toontje lager 
moeten zingen wordt gevormd door de ‘uitvinders’ van burgerkracht, Nico de Boer en Jos van 
der Lans. Zij vinden dat de professionalisering van het sociaal werk burgerkracht heeft 
verdrongen. Sociaal werkers hebben volgens hen last van een overtrokken zelfbeeld.  
 
Zelfsturing 
 
Jan Custers, die lange tijd heeft gewerkt aan gemeenschapsontwikkeling door 
zelfsturing in de gemeente Peel en Maas, vormt een derde stem in het koor. Hij 
heeft daarover met anderen een zeer lezenswaardig boekje geschreven: 
Zelfsturing 3.0, 15 jaar gemeenschapsontwikkeling in de gemeente Peel en Maas. 
Volgens Custers moet het opbouwwerk in vitale gemeenschappen een stapje 
terug doen en alleen werken in opdracht van bewoners. 
 
Dat is een interessant geluid, maar feit is dat het jarenlange investering van betrokkenen in 
Peel en Maas heeft gevraagd om zelforganisatie van bewoners tot een succes te maken. 
Maurice Specht en Joke van der Zwaard, de initiators van de Leeszaal in het Oude Westen van 
Rotterdam getuigen ook telkens weer van het belang om duurzaam te investeren in de 
sociale infrastructuur. 
 
Een vierde stem komt van de pleitbezorgers van ervaringskennis. Daar is veel voor te zeggen, 
maar het is de vraag of ervaringskennis een antwoord is op alle maatschappelijke problemen. 
Moet je eerst zelf danig in de problemen hebben gezeten alvorens je adequaat hulp kunt 
verlenen? Ervaringskennis hoeft niet representatief te zijn en is niet per se beter dan 
wetenschappelijke kennis. 
 



Mensenrechten als uitgangspunt voor sociaal werk 
 
Dan degenen die vinden dat sociale professionals juist een toontje hoger moeten zingen. Een 
belangrijke stem komt uit Vlaanderen. Afgelopen mei vond in Brussel na 1,5 jaar 
voorbereiding de eerste sociaal werk conferentie van Vlaanderen plaats. De zaal bood plaats 
voor 1000 deelnemers, toch meldden zich maar liefst 1400 belangstellenden aan. De 
conferentie ging over sociaal werk als hoeder van mensenrechten. De universele rechten van 
de mens in de praktijk toepassen is in die opvatting de belangrijkste opdracht van sociaal 
werk. Het voelde als de opkomst van een beweging, vond Spierts. 
 
In Nederland is eveneens een manifest verschenen dat mensenrechten centraal stelt in het 
sociaal werk. Sociaal werk is een mensenrechtenberoep is de titel van dat manifest. Het is 
geschreven door Jeanette Hartman, Jeroen Knevel en Didier Reynaert en ondertekend door 
vooral lectoren en docenten van hogescholen. In oktober 2018 hield bovendien de 
Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) een symposium onder de titel 
‘Werk maken van mensenrechten’ ter gelegenheid van het afscheid van algemeen directeur 
Lies Schilder. 
 
Ook Margot Scholte past in het koor van mensen die vinden dat sociaal werkers een toontje 
hoger moeten zingen. Zij zal in haar presentatie straks ingaan op sociale actie nieuwe stijl en 
structuralisering. 
 
De politieke dimensie 
 
Dit is het krachtenveld en het landschap waarbinnen sociaal werkers zich moeten bewegen. 
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor ons vakgebied? 
 
Het staat buiten kijf dat de lokale politieke context van het werk belangrijker wordt. 
Tegelijkertijd zijn besluiten van de lokale politiek niet in beton gegoten. Sommige sociaal 
werkers voeren bestuurlijke programma’s uit, anderen voelen zich meer gehouden aan 
activistische doelstellingen. Opdrachten voor sociaal werk zijn vaak multi-interpretabel. Ze zijn 
niet onveranderlijk en beïnvloeden elkaar. 
 
De Britse sociaal wetenschappers Janet Newman en John Clarke pleiten ervoor om de relatie 
van sociaal werk tot politiek en beleid niet te interpreteren als in or against the state, maar als 
in and against the state. 
 
De organisatie 
Opereren in deze politieke context kunnen sociaal werkers niet alleen. Ze hebben steun nodig 
van organisaties en instellingen, die op hun beurt ook door die politieke context moeten zien 
te navigeren. Welzijnsorganisaties zitten ingeklemd tussen enerzijds de drang en dwang om 
effectief te zijn en anderzijds de noodzaak van onderop te werken, en zich dus in te laten met 
grassroots organisaties zoals burger- en bewonersinitiatieven. Ondertussen zijn instellingen 
en grote organisaties niet erg populair als werkgever van sociaal werkers. 
 
De vraag is hoe organisaties sociale professionals actiever bij het beleid kunnen betrekken. 
Een mooi voorbeeld vindt momenteel plaats bij de welzijnsorganisatie Divers in den Bosch. 



Onder de noemer ‘Frisse wind’ en ‘Windmee’ hebben een aantal wijkwerkers het initiatief 
genomen om van onderop in de organisatie aan vernieuwing te werken. Na onderhandeling 
met het management hebben ze de ruimte gekregen om een programma voor 
deskundigheidsbevordering te ontwikkelen en uit te voeren. Zo verwerven zij het 
eigenaarschap van hun eigen professionalisering.   
 
Complexiteit 
Van sociaal werkers wordt steeds meer gevraagd nu de samenleving complexer wordt: 
politieke sensitiviteit en bewustzijn, het vermogen om signalen goed te interpreteren en 
strategisch handelen. Sociaal werk vraagt ook om een realistisch zelfbeeld. Sociaal werkers 
moeten weerstanden en conflicten kunnen weerstaan. Als sociaal werker sta je met de poten 
in de modder, en de spanningen die daarbij horen, moet je uit kunnen houden. 
 
Lukt het om al die kennis bij studenten tussen de oren te krijgen? Het volstaat natuurlijk niet 
om alleen als individuele docenten aan het profiel Welzijn & Samenleving te werken. Het 
vormen van een goed profiel Welzijn en Samenleving vraagt om intensieve uitwisseling tussen 
docenten met verschillende (beroeps)achtergronden. Het vraagt het ook om een lange adem. 
De kunst is om ‘tijd nemen’ en ‘tempo maken’ te combineren en daar een subtiel evenwicht 
in te vinden. Dus zoek elkaar op en neem de tijd om met elkaar in gesprek te gaan! 


