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bewegingen sociaal domeinbewegingen sociaal domein

Is er sprake Is er sprake 
van eenvan een

trendbreuk?trendbreuk?

Achter de voordeur Achter de voordeur –– stadsmariniers stadsmariniers ––
huisbezoek huisbezoek –– vroegtijdige interventie vroegtijdige interventie 

–– jeugdveldwachter jeugdveldwachter –– straatcoaches straatcoaches ––
-- thuismentoren thuismentoren –– buddy’s buddy’s ––

outreachendeoutreachende hulpverlening hulpverlening ––
bemoeizorg bemoeizorg –– eigen kracht centraleseigen kracht centrales

-- wijkverpleging wijkverpleging -- buurtzorg buurtzorg 

leefwereld als spreekkamerleefwereld als spreekkamer

professionele mentaliteitenprofessionele mentaliteiten

tot 1960/65tot 1960/65 ER BOVENOP      ER BOVENOP      ▼▼

tot 1980/85tot 1980/85 ER NAAST         ER NAAST         ▄▄ ▄▄

tot 2002tot 2002 ER VANDAAN    ER VANDAAN    ◄►◄►

na 2002na 2002 ER OP AFER OP AF ►◄►◄

1945 1945 –– 19651965 ER BOVENOP ER BOVENOP ▼▼
MAATSCHAPPELIJK DECORUMMAATSCHAPPELIJK DECORUM

BESCHAVINGSOFFENSIEF / VERSTEDELIJKINGBESCHAVINGSOFFENSIEF / VERSTEDELIJKING
ONMAATSCHAPPELIJKHEIDSBESTRIJDINGONMAATSCHAPPELIJKHEIDSBESTRIJDING
VERZUILINGVERZUILING
WEDEROPBOUWWEDEROPBOUW
ONTLUIKENDE VERZORGINGSSTAATONTLUIKENDE VERZORGINGSSTAAT

PROFESSIONELE STIJLKENMERKENPROFESSIONELE STIJLKENMERKEN ▼▼

-- REGENTESK / HIERARCHISCHREGENTESK / HIERARCHISCH
-- PATERNALISTISCHPATERNALISTISCH
-- OP ZOEK NAAR METHODIEKENOP ZOEK NAAR METHODIEKEN



2

Jaren 60: de wereld op zijn kopJaren 60: de wereld op zijn kop
WELVAARTSEXPLOSIEWELVAARTSEXPLOSIE
DOORBRAAK NIEUWE GENERATIEDOORBRAAK NIEUWE GENERATIE
GRENSVERLEGGENDGRENSVERLEGGEND
GEESTVERRUIMENDGEESTVERRUIMEND

Lof der onaangepastheidLof der onaangepastheid (1961 + 1967)(1961 + 1967)
Normalisering van het abnormaleNormalisering van het abnormale
Romantisering van de afwijkingRomantisering van de afwijking

Bond van Bond van WetsOvertredersWetsOvertreders (BWO)(BWO)
afdeling Nijmegenafdeling Nijmegen

1965 1965 –– 19851985 ER NAASTER NAAST ▄▄ ▄▄

PROFESSIONELE STIJLKENMERKENPROFESSIONELE STIJLKENMERKEN

-- Horizontaal / gelijkheid / gelijkwaardigheid Horizontaal / gelijkheid / gelijkwaardigheid 
(je/(je/jijjij--enen))

-- AntiAnti--autoritairautoritair / / antianti--paternalistischpaternalistisch
-- Solidariserend Solidariserend 
-- Vermaatschappelijking Vermaatschappelijking 

De markt van welzijn en geluk De markt van welzijn en geluk 
(1980)(1980)

Aanbod bepaalt vraagAanbod bepaalt vraag

Professionals scheppen hun Professionals scheppen hun 
eigen werkeigen werk

Gevolg: Gevolg: paternalismepaternalisme--
syndroomsyndroom en het en het geitengeiten--wollenwollen--
sokkensokken--syndroomsyndroom

omgekeerde bewegingomgekeerde beweging
Privé wereld = Privé wereld = nono--gogo--
areaarea
Privacy = heiligPrivacy = heilig
De beweging wordt De beweging wordt 
omgedraaid: omgedraaid: 

-- Vroeger: naar Vroeger: naar 
mensen toemensen toe

-- Moderne tijd: mensen Moderne tijd: mensen 
naar de professionals naar de professionals 
toetoe
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Statuut moderne professionalsStatuut moderne professionals
Van bemoeizuchtig naar afwachtendVan bemoeizuchtig naar afwachtend
Van Van aanbodgestuurdaanbodgestuurd naar naar vraaggestuurdvraaggestuurd
Van dwingend naar Van dwingend naar privacyprivacy--respecterendrespecterend
Van Van outreachendoutreachend naar naar officebasedofficebased
Van Van leefwereldleefwereld--georiënteerdgeoriënteerd naar naar 
systeemwereldsysteemwereld--gerichtgericht
Van Van intuitiegestuurdintuitiegestuurd naar naar 
protocol/protocol/productgestuurdproductgestuurd
Van persoonlijke passie naar organisatorische Van persoonlijke passie naar organisatorische 
professionaliteitprofessionaliteit

BELEIDSWOORDENBELEIDSWOORDEN
overheidoverheid

Decentralisatie Decentralisatie 
Overheid op afstandOverheid op afstand
Kerntaken Kerntaken –– uitbesteden uitbesteden -- marktwerkingmarktwerking
Van aanbodsturing naar vraagsturingVan aanbodsturing naar vraagsturing
Efficiency (schaalvergroting) Efficiency (schaalvergroting) ––
prestatieafspraken / outputsturingprestatieafspraken / outputsturing
Burgers centraal Burgers centraal 

1985 1985 –– 20022002 ER VANDAANER VANDAAN ◄►◄►

PROFESSIONELE STIJLKENMERKENPROFESSIONELE STIJLKENMERKEN

HET INITIATIEF LIGT BIJ DE (GEMOTIVEERDE) KLANTHET INITIATIEF LIGT BIJ DE (GEMOTIVEERDE) KLANT
TERUGTREKKEN IN ORGANISATIESTERUGTREKKEN IN ORGANISATIES
VERZAKELIJKING / MANAGEMENT / ORGANISATIESVERZAKELIJKING / MANAGEMENT / ORGANISATIES
PROFESSIONELE ONDERSCHIKKINGPROFESSIONELE ONDERSCHIKKING
BUREAUCRATISCHBUREAUCRATISCH--BEDRIJFSMATIGE LOGICABEDRIJFSMATIGE LOGICA
GEMANKEERD PROFESSIONEEL ZELFBEWUSTZIJNGEMANKEERD PROFESSIONEEL ZELFBEWUSTZIJN

SYSTEEMWERELD GEORIENTEERDSYSTEEMWERELD GEORIENTEERD

FRONTVERWAARLOZINGFRONTVERWAARLOZING
Blauw op straatBlauw op straat
Afschaffen woonmaatschappelijk werk Afschaffen woonmaatschappelijk werk 
Verwaarlozing sociale psychiatrieVerwaarlozing sociale psychiatrie
Niet interveniëren opvoedingNiet interveniëren opvoeding
Stopwatchzorg / ThuiszorgStopwatchzorg / Thuiszorg
Uitbesteden contactwerkUitbesteden contactwerk
Junioren / senioren systemenJunioren / senioren systemen
Bewaken in de gevangenissenBewaken in de gevangenissen
Interventie is een projectInterventie is een project

SysteemwereldorientatieSysteemwereldorientatie 2002 FORTUYN2002 FORTUYN--REVOLUTIEREVOLUTIE

OPSTAND VAN DE LEEFWERELD TEGEN OPSTAND VAN DE LEEFWERELD TEGEN 
DE SYSTEEMWERELD DE SYSTEEMWERELD 

EINDE VAN HET PRUDENTEINDE VAN HET PRUDENT--
PROGRESSIEVE TIJDPERKPROGRESSIEVE TIJDPERK

1.1. Afwezigheid in leefwereldAfwezigheid in leefwereld
2.2. Behoefte aan sociale interventieBehoefte aan sociale interventie
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TrendbreukTrendbreuk NIEUWE FASE: EROPAF!NIEUWE FASE: EROPAF!

tot 1960/65tot 1960/65 ER BOVEN OP         ER BOVEN OP         ▼▼
vertrouwen verplichten vertrouwen verplichten –– gezaggezag

tot 1980/85tot 1980/85 ER NAAST              ER NAAST              ▄▄ ▄▄
vertrouwen veronderstellen vertrouwen veronderstellen -- identificatieidentificatie

tot 2002tot 2002 ER VANDAAN        ER VANDAAN        ◄►◄►
vertrouwen vragen vertrouwen vragen -- vraaggerichtvraaggericht

na 2002na 2002 ER OP AF               ER OP AF               ►◄►◄
vertrouwen verwerven vertrouwen verwerven -- empowermentempowerment

ER OP AF     ER OP AF     ►◄►◄

Achter de voordeur Achter de voordeur –– stadsmariniers stadsmariniers ––
huisbezoek huisbezoek –– vroegtijdige interventie vroegtijdige interventie 

–– jeugdveldwachter jeugdveldwachter –– straatcoaches straatcoaches ––
-- thuismentoren thuismentoren –– buddy’s buddy’s ––

outreachendeoutreachende hulpverlening hulpverlening ––
bemoeizorg bemoeizorg –– eigen kracht centraleseigen kracht centrales

--wijkverpleegsters wijkverpleegsters -- buurtzorg buurtzorg --

leefwereld als spreekkamerleefwereld als spreekkamer

Zelfs de belastingdienst….Zelfs de belastingdienst….

VWSVWS
Derde Derde voortgangsvoortgangs--
rapportage WMOrapportage WMO

Kort en goed luidt de Kort en goed luidt de 
conclusie dat we “Er conclusie dat we “Er 
op Af” moeten gaan. op Af” moeten gaan. 
De kernwoorden zijn: De kernwoorden zijn: 
“verbinden van “verbinden van 
nieuwe rollen en nieuwe rollen en 
posities”, durf, posities”, durf, 
integraliteitintegraliteit, , 
menselijke maat, menselijke maat, 
ruimte voor de ruimte voor de 
professional en nonprofessional en non--
vrijblijvendheid. vrijblijvendheid. 

ER OP AF  ER OP AF  ►◄►◄
Andere professionaliteitAndere professionaliteit

(meer mandaat, (meer mandaat, sturendersturender, dwingender, persoonlijker), dwingender, persoonlijker)

Andere organisatiesAndere organisaties
(het front is leidend, kantelen naar leefwereld)(het front is leidend, kantelen naar leefwereld)

Ander managementAnder management
(informatie, verantwoording, beloning, maatschappelijk rendement(informatie, verantwoording, beloning, maatschappelijk rendement) ) 

Andere kennisverzamelingAndere kennisverzameling
(levende kennis, namen en rugnummers, actiegericht)(levende kennis, namen en rugnummers, actiegericht)

Andere bestuurlijke sturingAndere bestuurlijke sturing
(frontliniesturing, duurzaam vertrouwen, profs als partners)(frontliniesturing, duurzaam vertrouwen, profs als partners)

leefwereld als spreekkamerleefwereld als spreekkamer
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www.eropaf.orgwww.eropaf.org

www.josvdlans.nlwww.josvdlans.nl


