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vraagt om andere vraagt om andere 

professionalsprofessionals
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en Welzijn Nieuwe Stijl 2010



Professionele mentaliteitenProfessionele mentaliteiten


 

tot 1960/65tot 1960/65
 

ER BOVENOP      ER BOVENOP      ▼▼


 

tot 1980/85tot 1980/85
 

ER NAAST         ER NAAST         ▄▄
 

▄▄


 

tot 2000/05tot 2000/05
 

ER VANDAAN    ER VANDAAN    ◄►◄►


 

na 2005na 2005
 

EROPAF! EROPAF! ►◄►◄



Van garagehouder naar wegenwachtVan garagehouder naar wegenwacht





Het nieuwe sociaal werkHet nieuwe sociaal werk

1.1.
 

Hernemen essentie van sociale Hernemen essentie van sociale 
professionaliteitprofessionaliteit

2.2.
 

Aanwezigheid in leefwereldAanwezigheid in leefwereld
3.3.

 
Andere (antibureaucratische) professionaliteitAndere (antibureaucratische) professionaliteit

4.4.
 

Verbinden als sociale professieVerbinden als sociale professie
5.5.

 
OntOnt--institutionalisereninstitutionaliseren

6.6.
 

Eigen kracht eerstEigen kracht eerst
7.7.

 
Open professionaliteitOpen professionaliteit



KlassiekKlassiek
 zachte waardenzachte waarden

DialoogDialoog
ToewijdingToewijding

RoepingRoeping
MededogenMededogen

Hartstocht/passieHartstocht/passie
Tijd nemenTijd nemen

Ruimte voor intuRuimte voor intuïïtietie
KwaliteitKwaliteit

KleinschaligKleinschalig
ZelfcontroleZelfcontrole

AutonoomAutonoom
PersoonsgerichtPersoonsgericht

ConsultConsult
Je werk doenJe werk doen
KundeKunde
DiagnoseDiagnose
Professionele (beroeps) codesProfessionele (beroeps) codes
Tijd schrijvenTijd schrijven
StandaardiseringStandaardisering
KwantiteitKwantiteit
GrootschaligGrootschalig
SysteemcontroleSysteemcontrole
ManagementManagement--gestuurdgestuurd
OrganisatiegerichtOrganisatiegericht

ModernModern
 harde waardenharde waarden



Buurtzorg...Buurtzorg...


 
…….zoekt naar oplossingen.zoekt naar oplossingen


 

…….maakt zichtbaar wat ze levert.maakt zichtbaar wat ze levert


 
…….werkt met de beste professionals.werkt met de beste professionals


 

…….werkt intensief samen met huisartsen.werkt intensief samen met huisartsen


 
…….werkt met kleine, autonome teams.werkt met kleine, autonome teams


 

…….kent de netwerken in de buurt.kent de netwerken in de buurt


 
…….houdt de organisatiekosten laag .houdt de organisatiekosten laag 

BuurtzorgBuurtzorg

klassieke wijkverpleging / presentiebenaderingklassieke wijkverpleging / presentiebenadering



Weg uit de systeemwereldWeg uit de systeemwereld
 Leefwereld als werkterreinLeefwereld als werkterrein



Achter de voordeur Achter de voordeur ––
 

stadsmariniers stadsmariniers ––
 stadscommandostadscommando’’s s --

 
huisbezoek huisbezoek ––

 vroegtijdige interventie vroegtijdige interventie ––
 

jeugdveldwachter jeugdveldwachter 
––

 
straatcoaches straatcoaches ––--

 
wijkcoaches wijkcoaches --

 interventieteams interventieteams --
 

bemoeizorg bemoeizorg ––
 

eigen eigen 
kracht conferenties kracht conferenties ––

 
gezinsmanagers gezinsmanagers ––

 frontliniewerkers frontliniewerkers 

leefwereld als spreekkamerleefwereld als spreekkamer

OutreachendeOutreachende  hulpverleninghulpverlening



Nieuw type sociale professionaliteit Nieuw type sociale professionaliteit 


 

tot 1965tot 1965
 

ER BOVEN OP         ER BOVEN OP         ▼▼
vertrouwen verplichtenvertrouwen verplichten

 
––

 
gezaggezag


 

tot 1985tot 1985
 

ER NAAST              ER NAAST              ▄▄
 

▄▄
vertrouwen veronderstellenvertrouwen veronderstellen

 
--

 
identificatieidentificatie


 

tot 2005tot 2005
 

ER VANDAAN        ER VANDAAN        ◄►◄►
vertrouwen vragenvertrouwen vragen

 
--

 
vraaggerichtvraaggericht


 

na 2005na 2005
 

ER OP AF               ER OP AF               ►◄►◄
vertrouwen geven vertrouwen geven --

 
empowermentempowerment



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

Tops: frontlijnsturing Tops: frontlijnsturing ––
 

ontsnappen aan controlefixatie ontsnappen aan controlefixatie ––
 sturen op vertrouwen sturen op vertrouwen 



Hoe ver gaat het?Hoe ver gaat het?



Verbinden als professieVerbinden als professie

In elk gezin gaat het wel eens een periode 
niet zo goed. Meestal kun je zulke 

problemen zelf oplossen, maar soms kan 
een luisterend oor of een helpende hand bij 

praktische zaken een opluchting zijn. 
Vrijwilligers van Home-Start

 
zijn zelf 

ervaren ouders en kunnen een steuntje in 
de rug bieden. 

Vraagverlegenheid,Vraagverlegenheid,
 

aanbodverlegenheid,aanbodverlegenheid,
 acceptatieverlegenheidacceptatieverlegenheid



De burger als sociale De burger als sociale 
(collega)professional (collega)professional 

gezond gezond ––
 

ongezondongezond
succesrijk succesrijk ––

 
succesarmsuccesarm

kennisoverschot kennisoverschot ––
 

kennistekortkennistekort
Veel tijd Veel tijd ––

 
weinig tijdweinig tijd

Ervaren Ervaren --
 

onervarenonervaren

CoachingCoaching, mentoren, stages, buddy, mentoren, stages, buddy’’s, s, 
buurtbemiddeling buurtbemiddeling ––

 
krachtbronnen en krachtbronnen en 

energiestromen op elkaar aansluitenenergiestromen op elkaar aansluiten



OntOnt--institutionalisereninstitutionaliseren

.Professionaliteit en sociale ecologieProfessionaliteit en sociale ecologie
Bronnen: Lambert, 1992; Miller, Duncan en Hubble, 1997,  Asay and Lambert, 1999.



Gegevens Gegevens 
Eigen Kracht ConferentiesEigen Kracht Conferenties

--
 

Sinds 2001: 3000 conferentiesSinds 2001: 3000 conferenties
--

 
75% komt ook daadwerkelijk tot een plan na een 75% komt ook daadwerkelijk tot een plan na een 
EKEK--conferentieconferentie

--
 

13% komt zelf in beweging zonder conferentie13% komt zelf in beweging zonder conferentie
--

 
12% lukt niet, te veel ellende, veiligheid12% lukt niet, te veel ellende, veiligheid

--
 

9 op 10 lukt wel9 op 10 lukt wel
--

 
Gemiddeld gaat het om 18 afspraken, 80% voor Gemiddeld gaat het om 18 afspraken, 80% voor 
rekening familie, 20% profsrekening familie, 20% profs

--
 

20% profs vaak oorzaak mislukken20% profs vaak oorzaak mislukken



Klassieke professionaliteit = afschermen, registreren, Klassieke professionaliteit = afschermen, registreren, 
verbijzonderen verbijzonderen 

Professional

Cliënt
Klant
Burger

Cliënt
Klant
Burger

Cliënt
Klant
Burger

Anders denken over Anders denken over 
professionaliteitprofessionaliteit



Democratische professionaliteit = Democratische professionaliteit = ontbijzonderenontbijzonderen, , 
veralgemeniseren, veralgemeniseren, passionerenpassioneren

◄◄

 

open professionaliteitopen professionaliteit

verantwoordelijk burgerschapverantwoordelijk burgerschap

 

►►

De burger als sociale professional De burger als sociale professional 
Kunde en kennis delenKunde en kennis delen



Sociaal werkers van de toekomst Sociaal werkers van de toekomst 
(WMO / AWBZ / (WMO / AWBZ / WopdJzWopdJz))

1.1.
 

Frontprofessionals / wijkcoaches / sociale Frontprofessionals / wijkcoaches / sociale 
huisartsenhuisartsen

2.2.
 

VerbindingsmakelaarsVerbindingsmakelaars
3.3.

 
Kanaliseren individuele solidariteitKanaliseren individuele solidariteit

4.4.
 

NetwerkNetwerk--
 

of systeembouwersof systeembouwers
5.5.

 
Dienstbare open professionaliteitDienstbare open professionaliteit

6.6.
 

Eigen kracht faciliterenEigen kracht faciliteren

Verlos ons van de welzijnswerker !!!Verlos ons van de welzijnswerker !!!



www.josvdlans.nlwww.josvdlans.nl

Congresaanbieding van Congresaanbieding van €€
 

12,50 12,50 
(i.p.v. (i.p.v. €€

 
16.50)16.50)
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