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SAMENVATTING

Vanaf de jaren vijftig tot aanhet eind van de jaren zestigwerd het
maatschappelijkwerk in Nederlandgekenmerktdoor een sterke
tendens tot professionalisering.Daarna brak een periode van
deprofessionalisering
aan, die duurde tot het eind van de jaren
jaren
zeventig.Vanaf de
tachtigis eenfasevan reprofessionalisering ingetreden.Na dezeoscillerendebewegingenin de afgelopen
decenniais het bij de aanvangvan de jaren negentigvan belang
eenpasop de plaatste maken.
In dezestudiewordt een aantalkernthema'sin de discussies
over
reprofessionalisering
in het maatschappelijkwerk belichtvanuit
twee theoretischeperspectieven,die zijn ontleendaan het werk
vanHabermas.Vanuit eensysteemperspectief
beschouwd,
lijkt de
reprofessionalisering
vooral gevoedte worden door strategische
motieventer overlevingvan de werksoorten ter bestendiging
van
de machtspositiesvan professionalsen manageÍs.De vertegenwoordigers van deze stroming, dc 'nieuwe zakelijkheid', zijn
bereiddaartoevergaande
beroepsinhoudelijke
concessies
te doen.
De meestin het oog springendereductiesop de bandbreedtevan
het maatschappelijkwerk bestaan uit de toenaderingtot de
gezondheidszorg
(in sommigenotitieswordt zelfs gesprokenvan
'zorgmaatschappelijk
werker') en de heroplevingvan de sociale
technologie. Reprofessionaliseringbetekent hier vooral een
bedrijfskundigestroomlijningvanhethulpaanbodeneenmarktgerichte oriëntatie, waarbij openlijk de concurrentiestrijdmet
De
anderewerksoortenom het marktsegmentwordt aangegaan.
legitimatiebasisvoor het handelenvan dezestromingkunnenwe
benoemenalseenambtelijkelegitimatie,omdathetleidinggevend
kaderzijn oriëntatiein hoge mate heeft ontleendaan ambtelijke
en politieke topics, waarbij de voorstellen van de commissie
Dekker een sleutelrolhebbengespeeld.
Vanuit een leefwereldperspectief
komt een stromingbinnenhet
maatschappelijkwerk in beeld die reprofessionalisering
bepleit
vanuit een basislegitimatieen een nogal romantische leefwereldbenadering.Deze stroming oriënteert zich sterk op de
cultuuren de belangenvan de cliënten,en is geneigdde doelenvan
het professionelehandelendaaruit af te leiden.
'Tussen'dezetweestromingen'in' bevindtzich eenprofessionale
legitimatie,waarin vastgehouden
wordt aan de eigenmaatschappelijkepositievan het maatschappelijk
werk enveelwaardewordt
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gehechtaande onafhankelijkheidten opzichtevan zowelde cliënt
model probeertmen
In een professioneel
als de subsidiegever.
balanste vinden binnen een drieledigelegitimatieplicht:zich
makenvoorde overheidalsvoorde cliënten
zowelcontroleerbaar
zich tevensonderwerpenaan collegialetoetsing.
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bevattenpogingentot een
De drie genoemdelegitimatievormen
antwoordop tweeërleikritiek: enerzijdsde zakelijkekritiek op het
welzijnswerken anderzijdsde kritiek vanuit het gedachtengoed
vanauteursalsFoucault.Dezetwe€vormenvan kritiek vertonen
in de twijfel aan de maakbaarheidvan
grote eensgezindheid
Daarmee
houdtde overeenkomstechterop.
verhoudingen.
sociale
Op anderepuntenconfronterenze het maatschappelijkwerk met
boodschap:
terwijl door de nieuwezakelijkheidhet
eenparadoxale
in plaatsvanhet
wordtaangeprezen
handelingsmodel
strategische
van
handelingsmodel,
wordt door de aanhangers
communicatieve
aangetoonddat de communicatiein de
de disciplineringsthese
praktijk van de hulpverleningeen verborgen strategischhanrepresenteert.
delingsmodel
In dezestudiewordt de algemenekritiek op het maatschappelijk
werk herleidtot een legitimatieprobleem.Dat wil zeggendat het
wordt gesteld
werkerster discussie
vanmaatschappelijk
handelen
ten overstaanvan een (hypothetische)jury, bestaandeuit (verjtegenwoordigers
en de
van) cliënten,collega's,subsidiegevers
publiekeopinie.In dezegedachtengang
bestaatde professionele
legitimatieplicht
er uit aannemelijkte makendat de werkerin een
specifiekgeval zorgvuldig heeft gehandeld,uitgaandevan de
competentieswaarovereen regulier opgeleidemaatschappelijk
werkerdient te beschikken.
Daartoeworden <lriecriteria voor de kwaliteit van het handelen
van professionalscentraal gesteld: het dekkingsprobleem,de
van alkwaliteitvan de communicatieen de legitimeerbaarheid
of-niet ingrijpen.
'
Watbetrefthetdekkingsprobleemwordtdestellingverdedigddat
het in de hulpverleningniet alleengaat om technisch-instrumentele kwesties.Dat zou een reductie inhouden van het brede
ervaringsgebied
dat in de praktijk van de hulpverleningaan de
orde is, en dat zou de houdingvan de hulpverlenerbeperkentot
een objectiverendehouding. Daarom wordt voorgesteld het
dekkingsprobleem
op te lossenmet behulp van een 'drie-werelden-schema'.
Het gaat in de praktijk van de hulpverleningzowel
om het (instrumenteel)
van de waarheidvanfeitenin
vaststellen
de objectievewereld, om morele overwegingenomtrent de
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juistheidvan normenin de socialeomgang,en om een taxatievan
de waarachtigheid
van uitingenvan de eigenidentiteitwaar het
gaat om het subjectievedomein. Het eerste criterium voor
zorgvuldigehulpverleningluidt dan ook: er dient een soepele
overgangmogelijk te zijn tussendezedrie gebieden.
Het tweedekwaliteitscriterium
heeft betrekkingop de kwaliteit
van de communicatiein het kader van dezedrie formele wereldperspectieven:
hetgesprektussencliënten hulpverlener
dienteen
dialogischkarakter te hebben,in die zin, dat de geldigheidsvandecliënt,binneneengezamenlijke
aanspraken
definitievande
situatie,serieusgenomenworden.Hetgeenniet wegneemtdat ze
ter discussiegesteldkunnenworden.Voor dat laatsteis echter
geenovergangnaar een objectiverendehoudingnodig.
Een derdecriteriumheeft te makenmet het dilemmavan het alof-niet ingrijpen. Om bevoogdenden disciplinerendoptreden
z.oveelmogelijk te vermijden zijn maatschappelijkwerkers
i doorgaansnogal terughoudend met directe interventies. Dit
I brengtin de praktijk met zich meedat de kansop het ten onrechte
'ingrijpen
weliswaarwordt geminimaliseerd,
maar de kans op
nalatigheidevenredigwordt vergroot.Hoeweler geenbloeiende
praktijk vanklachtrecht,tuchtrechten toezichtbinnendeberoepsgÍoepvanmaatschappelijk
werkersbestaat,zietheter naaruit dat
nalatigheid
minder
zwaartilt dan binnende medische
aan
,men
beroepsgroep.
Nu kan de legitimeringvoor handelendoptredenniet altijd op het
momentzelfgegevenworden.Dikwijls zienwe dat er achterafeen
communicatieve
valideringplaatsvindt, of dat in onderhandelingen vooraf, in de pogingentot eengemeenschappelijke
definitie
van de situatie te geraken,een voÍm van overeenstemmingtot
label'meeloopt
standkomt die alseensoort'metacommunicatief
in het verderehulpverleningsproces.
De term 'metacommunicatie'verwijst
naar de gelaagdheid
in de
en
hulpverlener.
tussen
cliênt
Hiermee kan een
communicatie
onderscheidgemaaktworden tusseuhet strategischgebruik van
gebruik van
communicatievemiddelenen het communicatieve
rstrategische
middelen.De langestroomvan kritischepublikaties
over bet welzijnswerkin de jaren tachtig was gericbt op de
'onthulling'vande eerstevorm, het verborgen(latent)strategische handelen.Helaas is nauwelijksaandachtbesteedaan de
'mogelijkheid
van het communicatievegebruik van strategische
in hoeverre
middelen.Daaromis het van belangte onderzoeken
middelenkunnen
in de praktijkvan de hulpverlening
strategische
wcirdenaangewendom rationeel verantwoordbarevormen van
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