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Voorwoord

De getroffenheid door een onderwerp is dikwijls de beste garantie dat
een eenmaal begonnen werk ook tot een einde wordt gebracht, ondanks
de moeite die dit soms vraagt. Dat geldt ook voor dit proefschrift. De
ontmoetingen met professionals hebben zowel tot wrevel  als tot inte-
resse voor het thema professionalisering geleid. Daarbij stond niet zo-
zeer de bijdrage die professionals aan ons welzijn leveren, centraal.
Deze bijdrage is onmiskenbaar, en zonder (het merendeel van de) pro-
fessionals zou onze samenleving ondenkbaar zijn. Zoals alles, heeft ook
professionalisering haar schaduwkanten, en het is de confrontatie met
deze schaduwkanten die de aanzet tot deze studie heeft gevormd. Later
werd de wetenschappelijke interesse vooral gestimuleerd door het
duidelijker worden van de relaties tussen het studie-object en allerlei
meeralgemene verschijnselen (zoalsbijvoorbeeld macht).
Niettemin is het accent in deze studie blijven liggen op het begrijpen
(en verklaren) van de schaduwkanten van professionalisering. Dit doet
geen recht aan de positieve bijdrage die allerlei professionals leveren
aan ons welzijn - daarvan ben ik mij terdege bewust. Het is echter, naar
mijn mening, noodzakelijk dat er meer zicht komt op het machts-
gebruik van professionals en vooral professionele beroepsgroepen.
Door deze kennisvergroting is het hopelijk mogelijk, een tegenwicht
daartegen te vormen. De paradox is, dat ook ik door deze studie op dit
deelterreintje een professional (deskundige) ben geworden, waardoor
ook ik wellicht in staat ben macht uit te oefenen. Ik hoop dat deze
studie ertoe bijdraagt, dat deze macht door mij niet zal worden mis-
bruikt.

Een studie als deze is niet mogelijk zonder dat anderen daarbij behulp-
zaam zijn. Zonder het begrip van mijn vrouw en kinderen was het niet
mogelijk geweest, zoveel tijd en aandacht aan deze studie te besteden,
ook buiten werktijd. Ook de steun van mijn promotor, prof. dr. J. J. J.
van Dijck, is van groot belang geweest. Zonder zijn inspirerende com-
mentaar en zijn aanmoediging om er de vaart in te houden, zou dit boek
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erthansnietgelegen hebben.
Verder gaat mijn dank uit naar de vakgroep sociologie van de afdeling
Bestuurskunde van de Technische Hogeschool Twente, die mij in de
gelegenheid heeftgesteld deze studie afte ronden.
Tenslotte een woord van dank aan mejuffrouw A. de Bruijn en
mevrouw J. G. Schweig, die het manuscript snel en vaardig hebben
getypt, en talloze veranderingen geduldig hebben aangebracht.

Borne, november 1980
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Deel I

Uitgangspunten en
professionaliseringstheoriein

In dit deel worden achtereenvolgens de uitgangs-
punten van deze studie opgesomd. Allereerst
wordt aandacht besteed aan de maatschappelijke
en de theoretische relevantie van de studie. Hierna
wordt de doelstelling van de studie geformuleerd.
Hoofdstuk 1 wordt besloten met een opsomming
van de algemeen sociologische uitgangspunten die
zullen worden gehanteerd.
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving en evaluatie
gepresenteerd van een aantal professionaliserings-
theorieEn, die als minder geschikt worden beoor-
deeld op grond van de gekozen uitgangspunten.
In hoofdstuk 3 wordt een aantal auteurs behan-
deld die een belangrijke bijdrage hebben geleverd
aan de constructie van een adequaat conceptueel
kadervoorprofessionalisering.



1 Relevantie, doelstelling en uitgangs-
punten

Deze studie is niet de eerste die zich met het verschijnsel professionali-
sering bezighoudt, en zal ook wel niet de laatste zijn. Nog veel meer
geldt dit ten aanzien van het verschijnsel collectieve macht. Het is dan
ook nuttig dat eerst een antwoord wordt gegeven op de (kennistheore-
tische) vraag: Vanwaar deze aandacht voor professionalisering en col-
lectieve macht?
Hierop kan vanuit een theoretisch perspectief antwoord worden
gegeven. Theoretisch gezien is er voldoende aanleiding om aan het
thema 'professionalisering en collectieve macht' aandacht te besteden,
en deze theoretische relevantie zal hieronder ook aan de orde worden
gesteld.
Behalve een theoretische relevantie heeft het onderhavige echter ook
een grote maatschappelijke relevantie, en aan dit aspect zal nu eerst
aandacht worden besteed.

1.1 Maatschappelijke relevantie

Om de problemen waarvoor een moderne samenleving zich gesteld
ziet, te kunnen oplossen, doet deze steeds meer een beroep op gespecia-
liseerde deskundigen (Mok, 1978,1). Het terrein waarop 'de leek' nog
enige relevante kennis van zaken heeft, wordt steeds kleiner. Daarmee
wordt elk individu, en de samenleving als totaal, steeds afhankelijker
van deskundigen.  Vele van deze deskundigen worden, of willen graag
worden beschouwd als professionals.
Van Doorn stelt dat 'de verzorgingsstaat hoofdzakelijk functioneert
door middel van een groot aantal gespecialiseerde activiteiten, soms
toevertrouwd aan beroepsgroepen - professionele specialisten -, vaak
ook aan functionele organisaties, waarin overigens weer beroeps-
krachten overheersen' (Van Doorn, 1977,166 e.v.).
Het probleem daarbij is, volgens Van Doorn, dat er een'maatschappe-
lijk middenveld' is ontstaan; een relatiefautonoom gebied, 'waarop de
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overheid weinig greep heeft en waarvan de burger zich afhankelijk
weet' (Van Doorn, 1977,117). Als belangrijkste krachten waarmee dit
maatschappelijk midden zijn autonome positie weet te handhaven en
zelfs te versterken, noemt hij: de economische zelfstandigheid (vooral
bij de klassieke vrije beroepen), de professionele autonomie, die meer
en meer wordt geEist, en de neiging van formele of bureaucratische
organisaties zich te verzelfstandigen. Deze factoren kunnen afzonder-
lijk dn in combinatie voorkomen.
Als kern van het betoog van Van Doorn kan gezien worden, dat de
beheersbaarheid van de verzorgingsstaat mede afhangt van het inzicht
in de structuren en processen van het maatschappelijk midden. E6n
van de processen die hier een belangrijke rol spelen, is het professiona-
liseringsproces. Bestudering van het professionaliseringsproces kan
dus een nuttige bijdrage leveren aan dit beoogde inzicht.

Uit het bovenstaande zou de indruk kunnen ontstaan dat professionali-
sering een fenomeen is dat zich buiten het overheidsapparaat voltrekt.
Niets is echter minder waar. Ook door de overheid wordt op grote
schaal een beroep gedaan op professionals voor de vervulling van aller-
lei specialistische functies.
Professionalisering is dus ook voor de overheid een belangrijk feno-
meen, niet alleen omdat de professionalisering buiten de overheids-
organisatie problemen oplevert, zoals Van Doorn schetst, maar ook
omdat, ten gevolge van professionalisering binnen de overheidsorgani-
satie, daar eveneens een 'maatschappelijk middenveld' ontstaat, waar
de top van de organisatie (politiek en administratieD weinig greep op
heeft, of deze greep dreigt te verliezen, en waarvan de burger zich
afhankelijk weet.
Van de andere kant neemt echter ook het algemene kennisniveau en,
daarmee samenhangend, vooral ook het kritisch vermogen toe. Dit
komt onder andere tot uiting in een meer en meer voorkomende
kritische houding van leken tegenover professionals (bijvoorbeeld
patiEnt tegenover arts), en van cliEnten tegenover organisaties (bijvoor-
beeld werkzoekende tegenover arbeidsbureau).
Er kan een toenemend wantrouwen worden geconstateerd ten aanzien
van de bedoelingen van professionals (zie o.a. Halmos, 1973). Steeds
meer wordt een discrepantie gesignaleerd tussen de ideologie van de
professionals en hun feitelijk handelen (zie o.a. Daniels, 1971;
Rueschemeyer, 1972). Met name geldt dit de 'dienstbaarheidsoriEnta-
tie' van de professionele beroepen (Gyarmati, 1975,630). Een (lang-
zaam) op gang komende beweging naar meer sociale controle op de
professionele beroepen is hiervan een gevolg. Deze beweging naar meer
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sociale controle, veelal in de vorm van overheidsbemoeienis, heeft een
parallel in de roep om meer sociale controle op organisaties, ook over-
heidsorganisaties.
Hoe meer de oplossing van allerlei problemen buiten de directe macht
van de leek-client-burger valt en in handen van professionals-
organisaties-overheid komt te liggen, des te groter wordt de wens van de
'afhankelijke' partij om invloed uit te oefenen, of op zijn minst con-
trole.

Een volgend punt van belang is, dat ook het grote publiek meer en meer
de vraag stelt, die Mok (1978,2) als volgt verwoordt:'Hoe komt het dat
sommige beroepsbeoefenaren (denk aan artsen en advocaten) er in
slagen de autonomie in hun werk en de beheersing over hun arbeids-
taken te bewaren, terwijl bij anderen (denk aan handzetters in de
grafische nijverheid, aan bepaalde operators in de procesindustrie) de
eenheid tussen uitdenken en uitvoeren goeddeels is verbroken?' Waar-
aan ontlenen zij deze macht? Daarbij komt dat de beroepsbeoefenaren
van een aantal professionele beroepen behoren tot de top van de sociale
ongelijkheidspiramide, vooral in financieel opzicht (Mok, 1973b, 11).
Zoals Mok (1977b, 6) stelt: 'Professionalisme is een soms heel lucra-
tieve vorm van egoYsme.' Deze top komt meer en meer onder sociale
druk te staan, metals doel een herverdeling van het inkomen.
Verder kan geconstateerd worden dat, hoewel het vrije beroep nog
steeds een frequent voorkomende vorm van beroepsuitoefening is bij
een aantal professionele beroepen, er toch meer en meer professionals
in organisationele kaders werken (al dan niet in loondienst). Bovendien
wensen steeds meer beroepen die traditioneel niet tot de vrije beroepen
behoren, maar in loondienst werkzaam zijn, als professionele beroepen
erkend te worden.
Tenslotte moet in het kader van de maatschappeluke relevantie van het
thema 'professionalisering en collectieve macht' het feit worden ge-
noemd dat professionele beroepsgroepen een politieke factor van
belang in onze samenleving vormen. Van een aantal instituties was dit
al veel eerder bekend en erkend, maar naar mijn mening wordt dit ten
aanzien van de beroepsgroepen nog te weinig ingezien. Deze macht
komt vooral tot uiting op de terreinen van gezondheidszorg, welzijns-
werk en onderwijs, terreinen waar bovendien de organisaties voor het
merendeel zogenaamde professionele organisaties zijn. Volgens ver-
schillende schrijvers is op andere terreinen de situatie echter niet veel
anders. Zo stelt Gyarmati (1975,629): *the professions are among the
most important powergroups in almost every country in the world, and
particularly in the industrializing societies.'
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Op een studiedag over 'vrij beroep' van notarissen, advocaten en
belastingconsulenten. vatte de notaris prof. P. L. Dijk het beeld dat de
maatschappij van de professionele beroepsbeoefenaar' heeft, en dat
vooral 'via de sociologie, de docenten Maatschappijleer en de media
wordt geuit', als volgt samen:

'Uit al deze geschriften komt het volgende beeld naar voren: een
groep mensen die vanuit de traditie tot de notabelen van de maat-
schappij kunnen worden gerekend, en die met alle mogelijke oirbare
en misschien minder oirbare middelen hun eigen groep wensen te
handhaven, terwijl het autonome slechts te vinden is in het auto-
noom zijn in de vaststelling van hun eigen tarieven; iedere normale
concurrentieverhouding ontbreekt, iedereen is in principe even
goed of even slecht, en de invloed in regeringskringen van allerlei
niveau (met name bij de wetgeving) is z6 groot, dat men deze situatie
volstrekt ten eigen behoeve weet te handhaven.... dat de socio-
logische benadering in sommige opzichten lijkt uit te gaan van een
soort historisch materialisme: de vrije beroepsbeoefenaar zou de uit-
buiter bij uitstek zijn, en met de organisaties van deze vrije beroepen
zou nauwelijks te praten zijn over de werkelijk indringende vraag,
hoe het vrije beroep in de maatschappij van vandaag het beste kan
functioneren. Bovendien is het toch wel heel merkwaardig uit de
sociologische literatuur te constateren dat de vrije beroepsbeoefe-
naar wordt afgeschilderd als de Einzelmann die zich bepaald niet
wenst te organiseren, die precies in zijn eentje in zijn eigen bedrijfje
door wil gaan, die niet"bureaucratisch" wenst te werken, en die zich
niets aantrekt van zijn medemens en zich bij voorkeur zo weinig
mogelijk aantrekt van zijn collega's' (EifT-Klein Lankhorst, 1975,
326 e.v.).

Dijk concludeert daarna dat deze benadering tientallen jaren achter-
loopt, en dat'iedere objectieve beoordeling van de tijd van vandaag' het
inzicht met zich meebrengt dat het geschetste beeld 'volstrekt onjuist'
is, omdat 'het vrije beroep niet meer wordt uitgeoefend door de Einzel-
mann die zich met niets en niemand bezighoudt'.
Hoewel ik het met hem eens kan zijn dat het beeld van de Einzelmann
niet meer geheel strookt met de realiteit van vandaag, zal uit het voor-
gaande wel duidelijk zijn geworden dat voor het overige het door Dijk
geschetste beeld, naar mijn mening, nog niet zo achterhaald is. Hier-
mee wil ik overigens geenszins suggereren dat alle professionals per
definitie tot de 'nieuwe uitbuiters' behoren. Wel meen ik dat de dienst-
baarheid nogal eens als legitimering gebruikt wordt (met name door de

12



beroepsorganisaties) om andere doeleinden te bereiken.

1.2 Theoretische relevantie

De theoretische relevantie van het thema professionalisering en collec-
tieve macht ligt niet in het feit dat er geen theorieEn zijn over deze
problematiek. Integendeel. Macht als object van studie is zo oud als de
sociologiebeoefening zelf. En sedert de jaren dertig hebben talloze
sociologen zich met het verschijnsel professionalisering beziggehou-
den, en tot de jaren zestig ook vrijwel op gelijke wijze, ondanks de vele
disputen over details.  Pas aan het eind van de jaren zestig, begin jaren
zeventig, wordt de kritiek op de bestaande theoretische inzichten
luider. In het begin worden vooral vraagtekens gezet bij de overeen-
komst tussen theorie en praktijk (o.a. Rueschemeyer, 1972; Daniels,
1975), maar later wordt de gehele theoretische visie op het verschijnsel
professionalisering bekritiseerd (o.a. Mok, 19738; Johnson, 1972;
Gyarmati, 1975).
Wanneer hier dus gesteld wordt dat de 'oudere' theoretische benaderin-
gen (kenmerkbenadering en functionele benadering; meer hierover in
hoofdstuk 2) ondeugdelijk zijn gebleken, wordt daarmee niet iets totaal
nieuws gezegd. Toch zullen ook hier, en in het volgende hoofdstuk
uitgebreider, nog eens kort de argumenten voor de afwijzing van deze
oudere benaderingen aangegeven worden. Dit is te meer noodzakelijk,
daar enerzijds professionele groeperingen graag gebruik blijven maken
van deze benaderingen (zie o.a. Watson, 1977,116); anderzijds omdat
ook in de meer (sociologisch) wetenschappelijke literatuur deze bena-
deringswijzen een grote hardnekkigheid vertonen. Nog steeds verschij-
nen er studies (vooral beroepsmonografieEn) die vrijwel klakkeloos de
kenmerk- of functionele benadering als uitgangspunt nemen. Verder
wordt ook nog in vele inleidingsboeken het thema professionalisering
uitsluitend via deze theorieEn besproken (bijvoorbeeld Wentink,
1977).
De theoretische relevantie van een nieuwe benadering is meestal hierin
gelegen, dat zij pretendeert de verschijnselen die object van studie zijn,
beter te beschrijven en te verklaren dan een alternatieve theorie. Dat
wil zeggen dat, als hieronder de kritiek op andere benaderingen kort
wordt samengevat, tevens gesteld wordt dat de in deze studie te ont-
wikkelen theoretische benadering hierop een adequaat antwoord is.
De kritiek op de kenmerk- en functionele benadering concentreert zich
op een drietal punten. Allereerst bevestigen en bestendigen deze
benaderingen de gegroeide maatschappelijke verhoudingen, doordat ze
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een pre-theoretische en a-kritische reproduktie vormen van de
beschrijvingen die de professies van zichzelfgeven (Gyarmati, 1978,2),
en doordat ze bovendien gebaseerd zijn op slechts enkele professies
(Mok, 1978,7).
Een tweede punt van kritiek richt zich op het statische deterministische
karakter van deze benaderingen (Mok en Maimon, 1977,1). Er wordt
over het hoofd gezien dat beroepsgroepen bestaan uit handelende
personen die tezamen vorm geven aan een werkelijkheid, die daardoor
aan continue verandering onderhevig is.2
Ten derde moet erop worden gewezen dat geen van de bedoelde studies
zich bezighoudt met de 'societal role of the occupation and its
members' activities' (Watson,  1977, XIII). In de vorige paragraaf is
reeds gewezen op het onderschatte belang van de professies als machts-
factor. Deze onderschatting weerspiegelt zich ook in de theoretische
benaderingen. De professionele beroepen worden veelal geisoleerd
bestudeerd, en niet als participerend in een netwerk van machts-
relaties.
Er is vanuit theoretisch oogpunt echter nog een geheel andere dimensie
waaraan deze studie een bescheiden bijdrage hoopt te leveren. Watson
(1977, XIV) constateert een'continuation ofthe splitting ofsociologic-
al study of work into relatively discrete areas such as occupations,
organizations, industrial relations, industrialization and so on'. En wat
verderop: 'Both the splitting-ofthe sociology as well as the subsequent
subdividing of this study are seen as highly unfortunate ( . . . ) where
according to the very rationale ofsociological thinking, one expects to
be seeking connections and interrelations' (1977,7). Hij adviseert daar-
om de problemen, concepten en het niveau van theoretische 'sophisti-
cation' van de klassieke schrijvers weer op tenemen enzo weerdeaard,
structuur en dynamiek van de samenleving te begrijpen (1977, XIV).
Een studie over het verschijnsel professionalisering voldoet aan boven-
gestelde eisen, indien: a erkend wordt dat het verschijnsel geen margi-
nale plaats inneemt in diverse geYsoleerde benaderingen; b professiona-
lisering juist centraal gesteld wordt in de verklaring van het maat-
schappelijk bestel; en c getracht wordt de benaderingswijzen van de
diverse 'sociologieEn' (opnieuw) te integreren, gericht op deze thema-
tiek.
Het verschijnsel professionalisering heeft een plaats op het snijpunt
van macro-sociologie, organisatiesociologie, arbeidssociologie en poli-
ticologie. Vanuit macro-sociologisch perspectief vervullen profes-
sionals belangrijke functies in het maatschappelijk arbeidsbestel.
Vooral voor het functioneren van onze verzorgingsstaat zijn profes-
sionals en professionele arbeidsorganisaties; van enorm belang. Tevens
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bezetten professionals de meest bevoorrechte posities in de samen-
leving. Johnson (1976) kent de professies belangrijke posities in de
(handhaving van de) klassenstructuur toe. Professionele beroepen
dragen door hun werk bij aan de integratie (en bestendiging) van de
maatschappelijke orde (Watson, 1977, XIV). Ook bij de studie van de
toekomstige ontwikkeling van onze samenleving speelt de professional
een grote rol (Johnson, 1976). Gaan we naar een door professionals
beheerste samenleving (programmerende klasse; technocratie) (Freid-
son,  1973), of moeten we rekening houden met de proletarisering van
de middenklasse (Oppenheimer,  1973)?
Vanuit de organisatiesociologie zijn reeds vele studies verricht waarin
ingegaan wordt op de relatie tussen professional en arbeidsorganisatie.
Steeds meer wordt daarbij aandacht geschonken aan de wederzijdse
beinvloeding.
Een wat minder bestudeerd fenomeen is het feit dat van oudsher'vrije'
professionele beroepen in toenemende mate worden ingepast in orga-
nisatorische kaders. Daarnaast kan gewezen worden op beroepsvor-
ming en professionalisering(spogingen) bij bureaucratische functies.
Ook in de relatie tussen arbeidsorganisaties en afnemers, vooral in de
dienstverlenende sector, vervult de professional een belangrijke rol.
Verder vormt de professionele beroepsorganisatie zel fweer een organi-
satie die vanuit organisatiesociologisch oogpunt kan worden bestu-
deerd.

Arbeidssociologisch gezien ligt er allereerst het belang van het beroep
als identificatiekader voor de beroepsbeoefenaar (Mok, 1977b, 7).
Vooral bij de professionele beroepen speelt dit een grote rol. Verder is
de beheersing van de eigen taak htt grote strijdpunt van professionals
binnen arbeidsorganisaties, maar ook in de discussie over de maat-
schappelijke controle (overheidscontrole) op de vrije professionele
beroepen.
Vanuit politicologisch perspectief worden de professionele beroepen
met name interessant, wanneer we hun politieke rol nader beschou-
wen. Dat dit facet lang verwaarloosd is, hangt samen met het feit dat de
professionele beroepen zich op politiek niveau c.q. beleidsniveau niet
zo openlijk manifesteren als belangen-pressiegroep, maar als een
'boven de partijen verheven' behartiger van het algemene belang, dan
wel het individuele belang van de client.
De constatering dat professionalisering een plaats heeft op het snijpunt
van de macro-sociologie, organisatiesociologie, arbeidssociologie en
politicologie, heeft een tweetal implicaties. Allereerst betekent het, dat
het verschijnsel professionalisering een rol speelt (zou moeten spelen)
bij de bestudering van de terreinen die object zijn van deze deel-
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sociologiean. Ten tweede houdt het in, dat voor de bestudering van het
verschijnsel professionalisering wellicht met succes gebruik gemaakt
kan worden van theoretische inzichten die op de vier deelterreinen hun
nut hebben bewezen.

Tot op dit punt is in deze inleiding uitsluitend over professionals en (in
veel mindere mate) over professionalisering gesproken. Niettemin
luidt de titel van deze studie 'professionalisering en collectieve macht',
hetgeen enige nadere uitleg vraagt.
In deze studie gaat de aandacht vooral uit naar de processen die ten
grondslag liggen aan het ontstaan en de voortdurende 'ontwikkeling'
van 'professionele' beroepen. Het zoeken is gericht op een verklaring
van de dynamische aspecten van het verschijnsel, een verklaring van
professionalisering dus. Bovendien zal in deze studie vooral aandacht
worden besteed aan de collectieve aspecten van professionalisering. Dit
wil niet zeggen dat toch weer wordt teruggegrepen op een reYficatie van
de beroepsgroep. Zoals uit paragraaf 1.4 zal blijken, zal in deze studie
primair vanuit een anascopische benadering wordt geredeneerd, waar-
bij de individuele actor vooropstaat. Niettemin hoop ik aan te tonen,
dat het voor professionalisering essentieel is dat een aantal actoren de
krachten bundelen en gezamentijk het proces in gang zetten en
draaiende houden. Professionalisering is voor mij dan ook primair een
door collectieve actie gedragen proces.
Tenslotte vraagt de verbinding in de titel van professionalisering met
collectieve macht nadere toelichting. Hierv66r is al aangegeven dat
professionele beroepsgroepen een machtsfactor van belang vormen.
Ook is al gewezen op het collectieve karakter van professionalisering.
In de benadering van professionalisering die in deze studie zal worden
ontwikkeld, staat de visie centraal dat professionalisering vooral geken-
merkt wordt door pogingen (al dan niet succesvol) om collectieve
macht te verwerven. Macht dus voor het collectief van beroeps-
beoefenaren. In de hoofdstukken 4 tot en met 6 zal aan de verwerving,
institutionalisering en legitimering van deze collectieve macht uit-
gebreid aandacht worden besteed. Macht is een centraal sociologisch
concept. Door een relatie te leggen tussen professionalisering en collec-
tieve machtsuitoefening, hoop ik een relatie te leggen tussen een 'deel-
sociologie' en de 'algemene sociologische theorie'.

1.3     Doeistelling van de studie

Het uiteindelijke doel van elke wetenschappelijke studie is, het begrij-
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pen en verklaren van de empirische werkelijkheid. Wetenschap heeft
(in de opvatting van Weber, waarbij ik mij graag aansluit) niet de pre-
tentie, de werkelijkheid in haar volle omvang te kennen. Er is sprake
van 'noodzakelijk eenzijdige gezichtspunten, die gebaseerd zijn op
belangstelling voor bepaalde aspecten van de oneindige veelheid van
gedragingen' (Vroom, 1979,3).
Zoals in de vorige paragraaf al betoogd is, gaat de aandacht in deze
studie vooral uit naar de processen die ten grondslag liggen aan het
ontstaan  en de voortdurende ontwikkeling van professionele beroe-
pen. Daarnaast is er reeds op gewezen dat aan pogingen tot het verwer-
ven, institutionaliseren en legitimeren van collectieve macht een cen-
trale rol in het professionaliseringsproces wordt toegedacht. Het gaat
hier dus primair om de schets van een specifiek proces van pogingen tot
machtsverwerving en machtsuitoefening. Het proces als te verklaren
fenomeen staat centraal, en niet het resultaat.
Door dit proces loopt 'macht' als een rode draad. Soms kan dit zelfs
lijken op een te sterke beklemtoning van macht. De schets van profes-
sionalisering die hier ontwikkeld zal worden, moet dan ook eerder
gezien worden als een ideaaltype in weberiaanse zin. 'It is not a descrip-
tion ofreality but it aims to give unambiguous means of expression to
such a description....An ideal type is formed by the one-sided accen-
tuation  of one  or more points of view and by the synthesis of a great
many diffuse, discrete, more or less present and occasionally absent
concrete individual phenomena, which are arranged according to those
one-sidedly emphasized viewpoints into a unified analytical construct
(Gedankenbild)' (Weber, 1971,63).
'Het ideaaltype in de sociologie is een gedachtenconstructie, waarin op
koherente en adekwate wijze een relatie wordt gelegd tussen zin-
gevingen van mensen en hun gedrag' (Vroom, 1979,3). Aan een ideaal-
type moet een aantal eisen worden gesteld: het moet logisch-coherent
zijn, zin-adequaatheid bezitten, causaal adequaat zijn, en een heuris-
tisch nut hebben. De zin-adequaatheid van het ideaaltype heeft
betrekking op twee aspecten. In het ideaaltype moeten de typische
handelingen en zingeving En het gedrag op een instrumenteel-rationele
manier aan elkaar gekoppeld zijn. Hoewel het ideaaltype geen weer-
gave van de werkelijkheid pretendeert te geven, moet toch de eis van
causale adequaatheid worden gesteld. Dit betekent dat de opeenvolging
van gebeurtenissen in het ideaaltype ook feitelijk waargenomen moet
kunnen worden. Isdit niet hetgeval, dan moet dezin-adequaatheid van
het ideaaltype aan hernieuwd onderzoek onderworpen worden. Als het
concrete gedrag van actoren anders is dan in het ideaaltype beschreven,
zijn er kennelijk belangrijke zingevingen buiten beschouwing geble-
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ven. Het heuristisch nut van het ideaaltype staat dan ter discussie. Hoe-                       
wel niet alle gedrag precies verklaard behoeft te worden, is het toch wel
van belang dat een belangrijk deel van de verschijnselen met behulp
van het ideaaltype verklaard kan worden (de reikwijdte van het ideaal-
type) (Vroom, 1979,6 e.v.). Er moet dus sprake zijn van generaliseer-
baarheid, zij het een beperkte.
Aan de hand van de diverse eisen die aan een ideaaltype gesteld moeten
worden, is het mogelijk de doelstelling van deze studie te verduidelij-
ken. In deze studie zal een conceptueel kader worden ontwikkeld waar-
mee professionalisering te beschrijven is; met andere woorden: er zal
worden beschreven welke typische handelingen en zingevingen van
individuele en collectieve actoren naar onze mening een plaats moeten
krijgen in een ideaaltype van professionalisering. Bovendien zal aan-
gegeven worden op welke wijze deze zingevingen en handelingen aan
elkaar gekoppeld zijn. Verder dan deze zin-adequaatheid reikt de pre-
tentie van deze studie niet. Voordat van een ideaaltype van professio-
nalisering gesproken kan worden, is controle op de causale adequaat-
heid door middel van empirisch onderzoek nodig. In deze studie
worden weliswaar twee empirische cases gepresenteerd, maar deze
hebben meer ten doel, de zin-adequaatheid van het conceptuele kader
te onderzoeken. In paragraaf9.1 wordt op de noodzaak van empirisch
onderzoek teruggekomen. Omdat slechts een eerste stap wordt gezet in
de opbouw van een ideaaltype van professionalisering, is in deze studie
gekozen voor de term 'conceptueel kader' om de doelstelling aan te
geven. Deze term is ontleend aan Adriaansens, die aan theorie een sub-
stantieel (inhoudelijk), een conceptueel, een methodologisch en een
wetenschapstheoretisch aspect onderkent. Het conceptuele aspect van
een theorie heeft betrekking op de taal, de begrippen waarmee een
theorie kan worden geformuleerd. Het conceptuele aspect omvat, vol-
gens Adriaansens, allereerst een referentiekader, dat de definitie van
het object van studie en de belangrijkste dimensies en concepten bevat
waarmee de voor de bestudering van het object relevante verschijnselen
kunnen worden geselecteerd uit het totaal van verschijnselen. Verder
bevat het een categoriaal systeem, dat een uitwerking vormt van het
referentiekader.
Het methodologische aspect van een theorie verwijst naar de funda-
mentele visies op het menselijk handelen (bijvoorbeeld: ofde actor, dan
wel de structuur als uitgangspunt bij de theorievorming moet worden
genomen) die ten grondslag liggen aan het conceptuele aspect. In para-
graaf l.4. zalik trachten mijn methodologische uitgangspunten duide-
lijk te maken. Er is daarbij sprake van een keuze voor een actie-
sociologische optiek, welke verder niet wordt afgeleid.

18



Het is echter op grond van de bestaande literatuur niet mogelijk, reeds
een conceptueel kader voor de beschrijving van professionalisering op
te stellen. Dit is het gevolg van twee factoren: in sommige theorieen op
dit terrein is wel sprake van een min of meer uitgewerkt conceptueel
kader, maar dit is gebaseerd op een methodologisch aspect waar ik het
niet mee eens ben. Dit geldt met name voor de theorie8n uit de func-
tionalistische benadering (paragraaf2.4). In andere theorieEnben ik het
met het (veelal impliciete) methodologische aspect wel eens, maar is er
sprake van een onvoldoende uitgewerkt conceptueel aspect. In hoofd-
stuk 3 zal ik een aantal auteurs behandelen die belangrijke aanzetten
hebben geformuleerd waarop een conceptueel kader van een theorie
over professionalisering te formuleren is. In hoofdstuk4 tot en met 6 zal
ik een poging tot formulering van dit conceptuele kader wagen.
Op de ontwikkeling van dit conceptuele kader ligt in deze studie het
accent. Pas wanneerdit is ontwikkeld kan verder vorm worden gegeven
aan het substantiEle aspect van een theorie over professionalisering.
Dit aspect 'verwijst naar de inhoudelijke kennis van relaties tussen
verschijnselen', waarbij naast functionele en causale ook logisch-
betekenisvolle relaties worden gerekend (Adriaansens, 1976,20). Hier-
door is het mogelijk het theoriebegrip van Adriaansens ook op het
ideaaltypevanWebertoetepassen.

Ten slotte noemt Adriaansens nog het wetenschapstheoretische aspect.
Dit heeft betrekking op de verhouding van theorie en werkelijkheid.
Ten aanzien hiervan neem ik het standpunt in dat theorie een subjec-
tieve constructie van de menselijke geest is, en geen directe afbeelding
van de werkelijkheid (cfr. Weber). Aan dit aspect wordt hier verder
geen aandacht besteed.
Van een theorie over professionalisering kan pas sprake zijn, indien
naast het wetenschapstheoretische, en het methodologische aspect
(waarvoor in deze studie keuzen worden gedaan) dn het (in deze studie
te ontwikkelen) conceptuele aspect, ook het substantiEle aspect is in-
gevuld. In deze studie wordt dus geen theorie over professionalisering
gepresenteerd, maar wordt een onderdeel ervan ontwikkeld.

Rest nog 66n opmerking. Zoals uit de hoofdstukken 4 tot en met 6 zal
blijken, heeft professionalisering in deze context een andere betekenis
dan in de meeste studies en het algemeen spraakgebruik. Er is een groot
aantal betekenissen van het begrip professionalisering. In de literatuur
wordt professionalisering 'in de zin van "wording tot een professie",
dat wil zeggen, het proces waarbij een beroep zodanig verandert dat het
de attributen van "het" professionele model gaat vertonen, het meest
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gebruikt' (Mok, 1973a, 72). Deze definitie is afkomstig uit de kenmerk-
benadering van professies (zie paragraaf 2.2). Het is een voordeel, dat
daarbij de'graad van professionalisering' kan worden gemeten door het
'tellen' van de attributen. Ook in het algemene spraakgebruik is deze
betekenis van professionalisering sterk ingeburgerd. Uitspraken als 'de
medicus is professionelerdan de maatschappelijk werker' kunnen veel-
vuldig worden gehoord.
Bij professionalisering zoals in deze studie opgevat, kan niet analoog
van een 'graad van professionalisering' worden gesproken. Hiermee
zou men in dezelfde fout vervallen als bij de metingen van de graad van
bureaucratisering met behulp van Webers ideaaltype van bureaucratie.
Het gaat hier om het professionaliseringsproces, los van het resultaat.
Het resultaat van professionalisering is dan ook veelvormig (inkomen,
status, maar ook invloed op een bepaalde beslissing, etc.), en tijdelijk
van aard. Soms is het resultaat gunstig in het licht van de belangen van
de beroepsbeoefenaren, soms ongunstig. In deze context vragen naar de
graad van professionalisering, wordt niet zinnig geacht.

1.4 Algemeen sociologische uitgangspunten

TheorieEn over deelverschijnselen in onze samenleving dienen zo
mogelijk gebaseerd te zijn op meer algemeen geldende theorieEn. In
deze paragraaf wordt dan ook aangegeven, welke conceptuele elemen-
ten van meer algemeen sociologische aard zouden kunnen dienen als
uitgangspunt voor de opstelling van een adequaat referentiekader voor
het verschijnsel professionalisering.
Vooraleer daarmee begonnen wordt, is het noodzakelijk, aan te geven
vanuit welke theoretische uitgangspunten hierbij wordt geredeneerd.
Door explicitering van deze uitgangspunten is het voor de lezer een-
voudiger om na te gaan wat de consequenties zouden kunnen zijn van
Andere uitgangspunten. Het is opvallend, hoe weinig - in studies over
professionalisering - uitgangspunten door auteurs worden geexplici-
teerd. De relatie tussen (ontwikkelingen in) de algemene sociologische
theorie en de theorie over professionalisering wordt daardoor verduis-
terd, wat mijns inziens niet bijdraagt aan de ontwikkeling van de
laatste. In een aantal gevallen ontstaat zelfs de indruk dat studies over
professionalisering gebaseerd zijn op algemeen theoretische uitgangs-
punten die reeds lang 'achterhaald'zijn.
Bij de presentatie van de door mij te hanteren uitgangspunten moet wel
bedacht worden dat het hier om een (nauwelijks gemotiveerde) keuze
gaat. Een fundamentele bijdrage op methodologisch terrein, ofeen bij-
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drage aan het'stromingen-debat', is van deze studie niet te verwachten.

Sedert de jaren vijftig kan er in de sociologie gesproken worden van een
tweetal'stromingen'. Enerzijds is daar de structureel-functionalistische
benadering, waarvan Parsons en Merton de bekendste vormgevers zijn,
en anderszijds is daar een conglomeraat van anti-structureel-
functionalistische modellen. Onder deze laatste groep van 'tegen-
modellen' kunnen gerekend worden: de conflictmodellen, de ruil-
modellen, de speltheoriemodellen, het symbolisch interactionisme, en
de symbolisch-structurele modellen. Wat deze, voor het overige zeer
verschillende modellen verenigt, is dat ze ontwikkeld ofherontdekt en
uitgewerkt zijn als reactie op het structureel functionalisme. Elk van de
modellen valt het structureel functionalisme aan op 66n of meer van de
uitgangspunten van dat model (Eisenstadt en Curelaru, 1976,194 e.v.).
De kritiek op het structureel functionalisme heeft echter niet geleid tot
de ontwikkeling van complete andere modellen van de samenleving.
Eisenstadt en Curelaru constateren dat de discussies hebben geleid tot
een 'verbreding van de sociologische traditie', waarbij het structureel
functionalisme en de verschillende tegenmodellen elkaar over en weer
bevruchten (1976,245 e.v.). Meer en meer kan dan ook gesignaleerd
worden dat auteurs gebruik maken van elementen uit verschillende
benaderingen, en ook de onderhavige studie is daarvan een voorbeeld.
Voorop echter staat een actiesociologische optiek, die vooral is geYnspi-
reerd door het symbolisch interactionisme. De conceptuele elementen
van algemeen sociologische aard die uit deze traditie worden over-
genomen, hebben vooral betrekking op de actor als primaire bron van
handelen, inclusief de creatie van structuren. De actor wordt in de
symbolisch-interactionistische visie gekenmerkt door vrijheid en
rationaliteit. Een ander belangrijk aspect is, dat het handelen van de
actor niet een gevolg is van objectieve feiten en omstandigheden, maar
een gevolg van de perceptie door de actor van die feiten en omstan-
digheden.
De tweede traditie waaruit voor de opstelling van een conceptueel
model wordt geput, is de ruiltheorie. De conceptuele elementen die
hiervan worden overgenomen, betreffen vooral de motieven voor het
handelen van actoren. Uitgangspunt is daarbij, dat het vooral de
belangen van de actor zijn - dn het afwegen van deze belangen tegen
elkaar-die het handelen kunnen verklaren.
Tenslotte zijn elementen uitgeput uit de structureel-functionalistische
traditie. Ondanks alle kritiek op het structureel functionalisme (66k in
deze studie, waar het gaat om toepassingen van deze traditie op het
verschijnsel professionalisering), blijft naar mijn mening een aantal
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essentiEle onderdelen van deze traditie overeind. Het betreft hier aller-
eerst het uitgangspunt dat een eenmaal gecreeerde structuur een
'sociaal feit' is, dat als zodanig een beperking voor individuen vormt. In
feite moet dit gezien worden als een relativering van de 'overbewuste'
actor uit het symbolisch interactionisme, en het 'hyperrationele' indi-
vidu uit de ruiltheorie.
Verder zijn het belang van socialiseringsprocessen en het integratieve
effect van gedeelde waarden en normen, elementen uit de structureel-
functionalistische traditie die worden overgenomen.

Tot zover deze summiere opsomming van de 'vindplaatsen' van mijn
uitgangspunten. In het navolgende zullen deze elementen in hun
onderling verband iets uitgebreider worden behandeld, in de vorm van
een viertal algemene conceptuele uitgangspunten. Deze zullen de basis
vormen voor een meer specifiek referentiekader voor het verschijnsel
professionalisering. Hierbij zal hier en daar worden terugverwezen
naar de onderliggende methodologische uitgangspunten.
Voordat hiermee begonnen kan worden, is het echter noodzakelijk, het
begrip beroepsgroep nader te definiEren. In de meeste studies is
beroepsgroep niet meerdan een sociale categorie, met andere woorden,
een verzameling individuen waarop door een buitenstaander (meestal
de onderzoeker) het etiket van een bepaald beroep wordt geplakt. Mok
(1977b, 4) gaat in zijn definitie van beroep verder, en stelt dat beroep
een bepaald deel van de maatschappelijke arbeidsverdeling is, dat een
aantal mensen beschouwen als het domein dat bij uitstek van hen is.
Als we nu een aantal 'categorieEn arbeidskrachten' bekijken, die in het
algemene spraakgebruik als beroepen worden gezien, dan is aan deze
voorwaarde niet altijd voldaan. Als voorbeeld kunnen de sociologen
dienen. Hoewel een groot aantal van de mensen met een sociologie-
opleiding (waaronder ikzelt) van zichzel fvindt dat ze sociologie als een
beroep uitoefenen, kan toch niet van een duidelijk domein worden
gesproken. De verscheidenheid van functies is te groot, en de relatie
met wat in de opleiding is geleerd, is sterk wisselend. De cabaretier
Wim Kan spreekt dan ook over een 'regerings-middenstandsdiploma'.
Zonder een duidelijk domein is bewustzijn en erkenning ervan ook niet
te verwachten. Met de definitie van Mok is de beroepsgroep al meerdan
een zuiver statistische categorie geworden, maar behalve dat de
beroepsbeoefenaren het domein waarop ze werken, als bij uitstek van
hen moeten beschouwen, is er echter n6g iets nodig, voordat er van een
beroepsgroep als collectieve actor gesproken kan worden. In de profes-
sionaliseringsliteratuur wordt de beroepsgroep dikwijls te gemakkelijk
als zodanig beschouwd, omdat men de beroepsorganisatie als syno-
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niem van de beroepsgroep ziet. Verwonderlijk is dit niet, omdat de
woordvoerders van dergelijke beroepsorganisaties zich gemakkelijk
opstellen als woordvoerders van de totale beroepsgroep. Bij sommige
beroepen met een hoge participatiegraad is dit wellicht gerechtvaar-
digd, maar bij andere beroepen zeer zeker niet. Het kan dan ook geen
uitgangspunt voor theorievorming zijn. Wil de beroepsgroep ook als
collectieve actor een rol spelen in het professionaliseringsproces, dan is
eerst een collectiviseringsproces noodzakelijk. Dit punt zal in hoofd-
stuk 5 de nodige aandacht krijgen, omdat het een essentieel onderdeel
van het professionaliseringsproces vormt.

De relatie individu - structuur
Een belangrijk verschilpunt tussen de diverse modellen in de sociologie
ligt in de anascopische versus de katascopische benadering van ver-
schijnselen in de samenleving. De katascopische benadering begint bij
de macro-structuren en kijkt van daaruit naar het individuele gedrag.
Centraal staat de studie van de overkoepelende structuur. De anasco-
pische benadering begint echter juist bij de acties en interacties van
individuen en kijkt van daaruit naar de macro-structuren, zoals die
door menselijk handelen ontstaan en betekenis krijgen (Zijderveld,
1966,14/15; 1974,57). Deze verschillende benaderingswijzen worden
ook wel aangeduid met de termen systeembenadering en actorbenade-
ring.
De meningen over de verenigbaarheid van beide perspectieven zijn
sterk verdeeld. Zo stelt bijvoorbeeld Dawe: 'There are, then, two socio-
logies: a sociology of social system and a sociology of social action.
They are grounded in the diametrically opposed concerns with two
central problems, those of order and control. And, at every level, they
are in conflict. They posit antithetical views of human nature, of
society and ofthe relationship between the social and the individual. In
summary, one views action as the derivative ofsystem, whilst the other
views system as the derivative of action' (1971,550). Anderen daar-
entegen zien beide benaderingen als elkaars complement. Zo stelt
Zijderveld dat er sprake is van een dialectisch proces. 'De "objectieve"
structuur is ontstaan uit, en bestaat voort bij de gratie van het "subjec-
tieve" ("individuele") handelen van enkelingen' (1966,187). Beide
benaderingen kunnen elkaar op zinvolle wijze aanvullen. Het gaat om
een denkvorm die'het"individuele" voor de geest houdt waar sprake is
van het "structurele" en aan het "structurele" denkt waar het om het
"individuele" gaat' (1967,398). Ook Van Dijck legt de nadruk op de
complementariteit van beide benaderingswijzen, maar voegt eraan toe
dat het naar voren halen van de ene dan wel de andere benadering af-
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hangt van het typedynamiekdat men wil verklaren (1972,35).
In deze studie is gekozen voor een primair anascopische benadering
van het verschijnsel professionalisering. Het gaat er allereerst om, te
verklaren hoe individuele acties leiden tot ontstaan en instandhouding
van professionele structuren. Hiermee is bewust gekozen voor 66n zijde
van de 'maatschappelijke medaille'. Het accent ligt hier op het ver-
klaren van de wijze waarop uit individuele handelingen in een objecti-
veringsproces collectieve handelingspatronen (sociale structuur) ont-
staan, en het aangeven van de condities waaronder dit gebeurt (Zijder-
veld, 1966,184). De andere zijde van de medaille, de wijze waarop de
sociale structuur het individuele handelen beYnvloedt en determineert,
staat in deze studie in de marge. Dat wil niet zeggen dat dit niet belang-
rijk is, integendeel; het gaat slechts om een keuze van aandachtsveld.
Essentieel voor de structureel-functionalistische benadering van de
wisselwerking tussen individu en structuur is, dat institutionalisering
wordt geleid door systeembehoeften (patroonhandhaving, integratie,
doelbereiking en aanpassing). Het hierbij behorende waardensysteem
is universeel, en wordt door middel van socialisering aan de individuen
overgedragen. Verandering is altijd een gevolg van veranderingen in dit
universele waardensysteem, en dit waardensysteem wordt beschouwd
als exogeen aan het sociale systeem.
Op deze zienswijze is vanuit verscheidene tegen-modellen kritiek uit-
geoefend. Zowel in het symbolisch interactionisme als in de ruiltheorie
wordt er de nadruk op gelegd, dat het actoren zijn die structuren vorm
geven en ook weer veranderen.
Het onderscheid tussen individu en structuur is slechts een analytisch
onderscheid. Structuren bestaan niet op zichzelf. Onze samenleving is
er een van mensen. Organisaties worden bevolkt door mensen, ook al
hebben sommigen van hen verlengstukken gekregen in de vorm van
machines, automaten en dergelijke. Structuren bestaan slechts in het
handelen van individuen. Elke structuur moet dan ook ieder moment
door individuele acties worden'bevestigd'. Hiermee is een structuur in
wezen problematisch, omdat er geen inherente garanties zijn dat indi-
viduen deze structuur ook morgen in hun acties zullen bevestigen. Wel
bestaat er in het algemeen een vrij grote zekerheid dat individuen dit (in
grote lijnen) zullen doen. Op de oorzaak daarvan (belangen en sociali-
sering) wordt verderop nog teruggekomen.
Omdat de structuur niet buiten de handelingen van individuen bestaat,
is een verandering in het gedrag van individuen dus een verandering
van die structuur (en niet: wordt gevolgd door een verandering in die
structuur). Afhankelijk van het'dfaagvlak' van de structuur (het aantal
individuen dat tezamen de structuur bepaalt) en de plaats van het
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individu dat zijn gedrag verandert, is deze individuele gedragsverande-
ringeen meer ofmindergrote (belangrijke) verandering in de structuur.
Individu en structuur vormen dus twee zijden van dezel fde medaille. In
de professionaliseringsliteratuur zijn beide aspecten te herkennen. In
een deel van de literatuur, vooral van recente datum, ligt het accent op
het ontstaan van professies als gevolg van bewust menselijk handelen.
Het overgrote deel van de literatuur besteedt echter vrijwel uitsluitend
aandacht aan de wijze waarop institutie en structuur vorm geven aan
het handelen van individuen (i.c. professionals). Eensdeels betreft het
hier studies die zich bezighouden met de socialisering van professionals
(vooral door middel van opleidingen), anderzijds vallen hieronder alle
professionaliseringsstudies die professies beschouwen als instituties die
'notwendigerweise' ontstaan als gevolg van functionele vereisten, die
bepaalde universele kenmerken gemeen hebben, en waaraan profes-
sionals zich op grond van hun waarde-orientatie vrijwillig onderwer-
pen. In hoofdstuk 2 zal met name aan deze laatste categorie theorieEn
en studies aandacht besteed worden. Aan de studies die zich vooral
bezighouden met de socialisering van professionals in opleidingen, zal
in het kader van deze studie geen aandacht worden geschonken, hoewel
op een deel van deze studies ongetwijfeld een soortgelijke kritiek kan
worden geformuleerd. Wel zal bij de presentatie van mijn eigen visie op
het professionaliseringsproces hier en daar aangegeven worden wat
belangrijke consequenties van deze zienswijze zijn voor de bestudering
van socialisering bij professionele beroepen.
In een sociologische analyse kan alleen gebruik worden gemaakt van
'reale sociale feiten', van werkelijke actoren, die kunnen handelen dus.
Op het terrein waarmee we ons hier bezighouden, is in feite alleen de
individuele beroepsbeoefenaar zo'n actor. De individuele beroeps-
beoefenaar is echter een empirisch feit met een aantal 'eigenschappen',
en 66n daarvan  is, dat hij zichzel f beschouwt als deel-uitmakend van
een bepaalde beroepsgroep (zijn referentiegroep). De beroepsgroep - al
is het zelf geen actor - kan dus, via de ideeen van de beroepsbeoefena-
ren, wel degelijk een rol spelen.
Volgens de meeste theoretici van de actiebenadering komen in feite
alleen de individuele beroepsbeoefenaar, de client (indien dit althans
een individu is) en andere beroepsbeoefenaren voor het predikaat
'actor' in aanmerking. Organisaties als actor aanmerken, leidt tot het
gevaar van reificatie van sociale systemen. Slechts wanneer voor ogen
wordt gehouden dat het steeds individuen zijn die handelen, motieven
en doeleinden hebben, situaties definiEren etc., mag voor een globale
analyse, bij wijze van parafrase, aan eenheden als organisatie of over-
heid de term actor worden gegeven.
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Ik kan mij met deze zienswijze volledig verenigen, maar wil er wel een
uitbreiding aan geven. Hoewel inderdaad slechts individuen kunnen
handelen en denken, kan er toch een onderscheid worden gemaakt (zij
het een analytisch) tussen het handelen van individuen op zichzelf, en
het handelen van dezelfde individuen als representant van een collec-
tief.
Hiervoor is reeds gesteld, dat de actorbenadering het gevaar van een
atomistische beschouwingswijze in zich heeft, omdat gesuggereerd
wordt dat het individu een grote mate van handelingsvrijheid kent. De
actor heeft een plaats in de sociale structuur van maatschappij en
organisatie(s), en andere actoren om hem heen hebben bepaalde rol-
verwachtingen ten aanzien van zijn handelen. Deze rolverwachtingen
zijn van belang, maar determineren het handelen van de actor niet
volledig. Zijn interpretatie van de situatie, alsmede zijn doeleinden,
spelen een minstens zo belangrijke rol. Toch kan de mate van stringen-
tie van de rolverwachtingen belangrijk verschillen, wat tot uitdrukking
kan komen in de sancties die op het afwijken van rolverwachtingen
staan.
Verder ontstaat door interactie en institutionalisering daarvan een
groepscultuur, die een zekere autonomie heeft ten opzichte van de
individuele leden. Deze groepscultuur (inclusiefstructuren en proces-
sen) wordt vervolgens, zeker door een volgende generatie leden, erva-
ren als een realiteit, en beinvloedt daardoor in meer ofmindere mate de
handelingen van de afzonderlijke leden. Doordat deze groepscultuur
echter alleen in de handelingen van de leden tot uiting komt, en door-
dat de leden een zekere mate van vrijheid hebben in hun rolvervulling,
verandert de cultuur onder invloed van de handelingen van de leden
voortdurend.
De hiervoor genoemde rolverwachtingen zijn vooral van belang, wan-
neer we het handelen van individuen analyseren die namens een col-
lectivum handelen. Natuurlijk maakt het verschil ofmeneer X dan wel
meneer Y voorzitter is van een medische beroepsorganisatie, maar toch
zijn de marges waarllinnen de voorzitter ongestraft kan handelen niet
zo groot. Leden van een vereniging wensen invloed op het beleid van de
organisatie. De top die namens deze organisatie handelt en spreekt,
heeft dus een bepaalde taakopdracht en een bepaald mandaat, en daar-
buiten is het handelen 'ongeldig'. Binnen de marges van het mandaat en
de rolverwachtingen is er ruimte voor de eigen visie van het individu,
en deze ruimte kan hij aanwenden voor het bereiken van eigen doel-
einden.4
Ook moet erop gewezen worden dat organisaties als zodanig besluiten
kunnen nemen. Hierbij kan gedacht worden aan de besluiten van

26



beleidsbepalende vergaderingen (raad van bestuur, ledenraad, raad van
afgevaardigden, etc.), die niet in alle gevallen kunnen worden terug-
gebracht tot de besluiten van 66n individu. Er is bijvoorbeeld sprake
van een compromis tussen de diverse opvattingen, en er zijn wellicht
tegenstemmers. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat alle leden een even
grote invloed hebben op zo'n besluit. Soms is het duidelijk dat 66n of
meer leden hun opvatting hebben weten door te drukken (dominante
coalitie). Er kunnen dus best vele tegenstanders van een beleid zijn; een
organisatie of een beroepsvereniging is niet per definitie een 'gelijk-
gestemd' geheel. Ondanks de inperkingen door mandaat en rolver-
wachtingen, heeft een individu in de top van een organisatie door zijn
centrale positie natuurlijk wel een zekere macht om de gang van zaken
te beYnvloeden.

De vrijheid van het individu
De vrijheid van het handelende individu is vooral beklemtoonddoorde
auteurs die schrijven vanuit een symbolisch-interactionistische bena-
dering. Het gevaar bestaat echter, dat de mate van vrijheid van het
individu overschat wordt, en dat er te weinig oog is voor de grenzen die
aan het individuele handelen worden gesteld. De mogelijkheid tot vrij
handelen van individuen is 'afhankelijk van de positie die zij in
bepaalde relatiesystemen innemen, waaraan ze bepaalde rechten en
verplichtingen en bepaalde materiele en immateriele hulpbronnen
ontlenen. In elke situatie begrenzen bovendien de interactiepartners
elkaars mogelijkheden, waarbij machtsverschillen een belangrijke rol
spelen. In elke situatie zijn dus beperkingen aanwezig, beperkingen die
voor sommige interactiepartners meer gelden dan voor anderen' (Van
Hoof, 1977,140; zie ook Simon, 1979 en Perrow, 1973). Deze relati-
vering van de individuele vrijheid is ongetwijfeld terecht. Vooral de
verschillen in macht zijn in het symbolisch interactionisme te weinig
aan de orde gesteld. Geinstitutionaliseerde machtsverschillen zullen,
vooral als de legitimiteit ervan door het individu niet wordt aangevoch-
ten, een belangrijke beperkingzijn voor het handelen.
Toch kan ik het niet zonder meereens zijn met Van Hoofs uitspraak dat
de beperkingen de belangrijkste determinanten van gedrag zijn. Met
name voor de bestudering van de dynamiek van de samenleving is een
genuanceerde benadering noodzakelijk. Het belang van de vrijheid van
het individu lijkt te schuilen in de volgende twee aspecten:

a Essentieel is dat het individu in principe een vrijheid van handelen
heeft, en dat er dus geen sprake is van een absoluut determinisme door
beperkingen van buitenaf. (Overigens zijn niet de beperkingen op zich-
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zel f relevant, maar de wijze waarop het individu deze percipieert; hier-
op wordt nog teruggekomen.) Zoals Mead heeft gesteld, is denken een
proces van zelfinteractie, waarin het 'I' (dat de wensen en behoeften
van het individu representeert) en het 'Me' (de representant van de-
ander-in-mij, of de gepercipieerde verwachtingen) de te volgen
gedragslijn in onderlinge wisselwerking bepalen (Zijderveld, 1973,79
e.v.). Ook in organisatiesociologische studies over rolgedrag zien we
een soortgelijke opvatting, als er onderscheid gemaakt wordt tussen de
rolverwachting (zoals door anderen of door een organisatie gedefi-
nieerd), de rol-oriEntatie (de interpretatie van de rot door het individu)
en het rolgedrag (de feitelijke uitoefening van de rol) (Levinson, 1973,
221 e.v.). De constatering dat vele individuen in de meeste situaties het
'I' ofde eigen rol-orientatie weinig ruimte laten (bewust ofonbewust),
doet niets afaan de principiEle mogelijkheid tot non-conformistisch en
vernieuwend gedrag. Een groot aantal moderne psychotherapeutische
methoden (ook doorwerkend in bepaalde organisatie-ontwikkelings-
methoden) is er juist op gericht, het 'I' weer vrij te maken, zodat het
individu bewust stelling neemt ten opzichte van de beperkingen uit zijn
omgeving (o.a. transactionele analyse, Gestalttherapie en dergelijke).
Ook allerlei andere bewustwordingsbewegingen hebben als uitgangs-
punt, dat het individu meer is dan de som van de rollen die hij op zich
heeft genomen ofdie hem zijn opgelegd.

b Bij de discussie over de verhouding tussen 'vrijheid' en 'beperkingen'
ten aanzien van het handelen van individuen wordt te veel gekeken
naar de directe reactie van het individu in een bepaalde situatie die
gekenmerkt wordt door vele beperkingen. Het individu en de beperkin-
gen worden daardoor in feite geYsoleerd uit een sociale situatie (waarin
andere individuen meespelen) en uit een (ontwikkelings)proces. Het is
op zichzelfjuist, dat in vele gevallen de beperkingen voor een individu
zo groot zijn dat de kosten van non-conformistisch (vrij) gedrag te hoog
zijn. Er is weliswaar in vrijwel alle gevallen sprake van een zekere rol-
marge die een individu 'ongestraft' kan benutten, maarditzal niet altijd
tegemoet komen aan de behoeften van het individu. Constateert het
individu een discrepantie tussen de eigen behoeften en de rolverwach-
ting, dan zal dat in de meeste gevallen niet onmiddellijk tot ander
gedrag leiden. Wanneer er voor het individu geen alternatieven zijn, zal
hij zich 'aanpassen'. In een enkel geval zal het resultaat deviant gedrag
zijn, met alle gevolgen van dien voor het individu. Hiermee zijn echter
de menselijke mogelijkheden niet uitgeput. De mens als pro-actief
wezen kan vooruit denken, wat de mogelijkheid van strategisch gedrag
opent. Niet alleen kan hij door middel van 'role-taking' de reacties van
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anderen op zijn eventuele gedrag voorspellen, en zijn gedrag daarop af-
stemmen; ook kan hij een weg uitstippelen waarlangs hij zijn doel (de
bevrediging van de eigen behoeften) toch kan bereiken. E6n van de
belangrijkste sociale mogelijkheden daarbij is, dat het individu in con-
tact kan treden met anderen in gelijke omstandigheden en met gelijke
(afwijkende) behoeften, om gezamenlijk actie te gaan ondernemen om
veranderingen aan te brengen in de rolverwachtingen. Bovendien kan
het  individu  of de groep van individuen in contact treden met andere
individuen en groepen die dit streven naar verandering van rolver-
wachting zouden kunnen en willen ondersteunen (om welke reden dan
ook). Door middel van collectieve actie heeft een individu een veel
grotere mogelijkheid, zeker op langere termijn, om de beperkingen die
zijn handelen bepalen, te wijzigen, zodat ze meer in overeenstemming
komen met zijn behoeften. Op deze wijze is de individuele vrijheid toch
een belangrijke factor in het veranderingsproces van de structuren van
de samenleving. In wezen is er sprake van een continu proces van
institutionalisering van menselijk handelen, wat leidt tot structuren die
vervolgens voor individuen beperkingen vormen. Wanneer deze leiden
tot frustratie van de behoeften, kan dit aanleiding geven tot een proces
van 'contra-institutionalisering', wat weer leidt tot nieuwe structuren
of verandering van bestaande structuren. Het individu (meestal teza-
men met andere individuen) blijft echter de motor achter dit continue
proces.

Dejinitievan de  situatie
Het menselijk handelen mag niet worden beschouwd als een respons op
een uiterlijk waarneembare stimulans, maar is, zoals hierboven al werd
aangestipt, een gevolg van de interpretatie van de stimulus door het
individu. 'De definitie van de situatie welke de betrokkenen hanteren,
bepaalt welke betekenis zij aan welke elementen van de situatie toeken-
nen. Hun gedrag wordt daarom uiteindelijk niet bepaald door de
situatie zelf, maar door de manier waarop de situatie door hen wordt
gedefinieerd' (Van Hoof, 1977,124). Dit element van het symbolisch
interactionisme is met name door Thomas verwoord in de bekende zin:
'If men define situations as real, they are real in their consequences'

(Zijderveld, 1973,92). Thomas maakt onderscheid tussen twee soorten
definities: de individuele en de collectieve. De individuele definities
komen volgens Thomas voort uit het temperament van het individu, en
zijn de oorzaken van individuele verschillen in definities. Van groter
belang zijn echter de collectieve definities, die'tot het traditionele goed
van groepen behoren'. Socialisering is dan het proces waardoor de
individuele definities afgestemd worden op, ofgevormd worden door
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de traditionele sociale definities (Zijderveld, 1973,93). Ook Parsons
heeft zich in zijn vroege werk (o.a. 1951) beziggehouden met de
situatiedefinitie. Volgens Parsons is een handeling het produkt van een
'verwachtingssysteem', dat een gevolg is van de ervaringen van de actor
in het verleden (Eisenstadt en Curelaru, 1976,266; Silverman, 1974,
142 e.v.). Parsons legt dus de nadruk meer op de ervaringen van het
individu, terwijl Thomas de socialisering noemt als belangrijkste bron
van situatiedefinities. Beide lijken mij van belang. Een belangrijk in-
strument via hetwelk situatiedefinities worden overgedragen, is de taal.
De sociale realiteit wordt in de taal gepredefinieerd in de vorm van
'typificaties' die het individu een referentiekader bieden voor het eigen
handelen en dat van anderen. De term typificaties is ontleend aan
Schutz. In Schutz' begrip van de 'world-taken-for-granted' vinden we
beide elementen van socialisering en levenservaring terug (Coenen,
1977,101 e.v.).
Een voor de onderhavige studie belangrijk vervolg op de ideeEn van
met name Schutz is te vinden bij Berger en Luckmann (1967), die een
relatie leggen met institutionaliserings- en legitimeringsprocessen. In
de opvattingen van Berger en Luckmann is de definitie van de situatie,
of, zoals zij het noemen, de 'construction ofreality', naast een indivi-
dueel, vooral ook een sociaal proces, een collectieve prestatie. Typifi-
caties en situatiedefinities ontstaan uit interactie. Naarmate deze vaker
voorkomen, raken ze geYnstitutionaliseerd en gaan ze de (rol)verwach-
tingen beheersen. Voor een volgende generatie actoren worden deze
constructies als objectieve structuur ervaren. Toch bestaan ze slechts
bij de gratie van de bevestiging in het handelen. 'The realization ofthe
drama depends upon the reiterated performances ofits presented roles
by living actors' (Berger en Luckmann,  1967,92).
Hoewel taal-typificaties en situatiedefinities vooral verschillen tussen
culturen, is het van belang, te constateren dat er eveneens verschillen
bestaan tussen groepen binnen een samenleving. Het is zelfs mogelijk
dat 66n individu participeert in verschillende groepen met verschil-
lende, rivaliserende situatiedefinities (Zijderveld, 1973, 93). In een
aantal recente professionaliseringsstudies (met name Freidson, 1970a
en Gyarmati, 1978) is aandacht geschonken aan de 'construction of
reality' zoals die plaatsvindt in beroepsgroepen, en de (grote) invloed
die dit heeft op de gehele samenleving. Aan dit aspect zal ook in deze
studie aandacht worden besteed.

Motieven en doeleinden van het handelen
In de opvatting van Weber en van de symbolisch interactionisten is een
handeling van een individu pas verklaard wanneer we aan waarneem-

30



bare, logische actie een motief kunnen toevoegen; wanneer we de zin
kennen die de actor aan zijn handeling toekent. 'A motive is a complex
of subjective meaning which seems to the actor himself or to the
observer an adequate ground for the conduct in question' (Weber,
1971,132).
Een belangrijke aanvulling op bovengenoemde visie van Weber wordt
door Schutz geformuleerd. Deze stelt namelijk, dat het gedrag van een
individu tevens wordt bepaald door het feit dat het individu van zich-
zelf vindt dat hij zich met dit soort handelingen kan bezighouden. Dit
wit echter niet zeggen dat de handelingen worden verricht 6mdat het
individu in kwestie een zus-of-zo persoon is (drager dus van bepaalde
rollen). Dit zou reificatie van actie zijn (Silverman, 1974, 153/154).
Met betrekking tot het sociale handelen (handelen voor zover het
georienteerd is op anderen) kan (ideaaltypisch) volgens Weber een vier-
taitypen worden onderscheiden:
a'Wertrational' handelen: handelen dat rationeel georiEnteerd is op de
absolute waarde van bepaald ethisch, esthetisch, religieus of ander
gedrag, geheel 'for its own sake' en onafhankelijk van enige verwach-
ting omtrent extern succes.
b 'Zweckrational' handelen: handelen dat rationeel georienteerd is op
bepaalde individuele doelstellingen, waarbij de doelstellingen, midde-
len en bijkomende gevolgen rationeel worden afgewogen.
c Affectief handelen: handelen gebaseerd op bepaalde affecten of
emoties van de actor.
d Traditioneel handelen: handelen op basis van gewoonten.
Weber merkt daarbij op, dat het sociale handelen in de praktijk niet op
een van deze typen is georiEnteerd, maar op een combinatie van typen.
Hij wijst vooral op de relatie tussen het 'wertrationale' en het 'zweck-
rationale' handelen. Zo kan bijvoorbeeld de keuze tussen twee concur-
rerende doelstellingen 'wertrational' zijn, en dan is het handelen alleen
wat zijn middelen betreft'zweckrational' (Weber, 1971,138 e.v.). Voor
de onderhavige studie is dit van groot belang, omdat - vooral met
betrekking tot het handelen van professionals - door sommige theoreti-
ci en door vrijwel alle (woordvoerders van) beroepsgroepen wordt
gesteld dat het primair 'wertrational' georiEnteerd is. In hoeverre dit
metde werkelijkheid overeenkomt, zullen we nogbezien.
In de sociologie heeft vooral het 'zweckrationale' handelen veel aan-
dacht gekregen. In eerste instantie heeft men daarbij een objectief
rationeel doel-middelen-denken voor ogen gehad, maar reeds in  1957
heeft Simon gewezen op de onhoudbaarheid daarvan. Essentieel is
namelijk, dat er rekening wordt gehouden met het waarnemings- en
kennisniveau van de actor. Het gaat dus steeds om een subjectieve
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rationaliteit - rationaliteit gezien vanuit de actor (iets dat voor Weber
een vanzelfsprekendheid was). In deze zin kan rationeel handelen dan
worden gedefinieerd als: 'uit de door de actor waargenomen alternatie-
ven wordt door de actor zo gekozen dat zijn keuze in overeenstemming
is met zijn voorkeuren voor de uitkomsten van de verschillende alter-
natieven en met zijn opvattingen omtrent de waarschijnlijkheid van het
optreden van de uitkomsten van de verschillende alternatieven' (Koch,
1976, 348). Hieraan kan nog worden toegevoegd: 'op een bepaald
moment', om aan te geven dat zowel de voorkeuren als de schattingen
van de waarschijnlijkheid van de uitkomsten, in de tijd kunnen ver-
anderen.

Een actor heeft overigens altijd veel doeleinden tegelijkertijd, waar-
tussen soms een hiErarchie bestaat. Deze hiErarchie kan ontstaan door
een verschil in waardering; doordat het ene doel middel is tot het
andere; en omdat in bepaalde omstandigheden sommige doeleinden
onhaalbaarzijn (Cohen, 1971,74).
Een belangrijke uitwerking van het'zweckrationale' handelen is te vin-
den in de individuele ruiltheorieEn van met name Homans (1961) en
Blau (1964). Volgens Homans is gedrag een vorm van goederenruil,
waarbij zowel materiEle als immateriBle goederen een rol spelen. Uit-
gangspunt zijn de behoeften van mensen. Bevrediging van behoeften
vormt een beloning. De mens streeft naar een zo groot mogelijke
behoeftenbevrediging tegen zo gering mogelijke kosten. De mens zal
alleen dan in contact treden met anderen, wanneer hem dat iets op-
levert. Voor Homans is er alleen sprake van psychologisch gefundeerde
behoeften die voor alle individuen gelijk zijn. Zowel Homans als Blau
richten hun theorieEn echter voornamelijk op de interacties tussen
twee individuen, waarbij beiden beloningen ruilen ('mutual recipro-
city'). Bij Homans lijkt ergeen tegenstelling te bestaan tussen het indivi-
duele en het algemene belang. Belangrijk is verder dat, volgens
Homans, een groep alleen dan controle over haar leden kan uitoefenen,
wanneer zij iets tegenover deze conformiteit kan stellen, met andere
woorden, als erook tussen groep en groepslid een ruilrelatiebestaat.
Met het hiervoor genoemde is uiteraard niet de gehele ruiltheorie
gekenschetst, maar wel de voor deze studie relevante zaken. Essentieel
is niet, zoals Homans stelt, dat alle gedrag op ruil is georianteerd, maar
dat veel gedrag op deze wijze kan worden beschouwd. En mijns inziens
geldt dat in het bijzonder voor gedrag dat met werk te maken heeft, om-
dat in onze samenleving voor de meeste mensen werk de enige of
belangrijkste bron van inkomsten is.
Een belangrijke aanvulling op de individualistische ruiltheorie is
gepresenteerd door Vanberg (1978). Vanberg geeft aan, dat de indivi-
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dualistische ruiltheorie niet alleen toepasbaar is in gevallen van bilate-
rale ruilrelaties, maar ook voor collectieve acties. Het verschil tussen
beide vormen is, dat de eerste een marktrelatie is, en de tweede juist
niet. Bij de tweede is er namelijk sprake van een gemeenschappelijke
beslissing (en dus het probleem, hoe deze beslissing tot stand komt) en
de verdeling van de gemeenschappelijke opbrengst (en dus het pro-
bleem van de regels voor deze verdeling). Maar ondanks deze verschil-
len is het volgens Vanberg mogelijk, dezelfde individualistische theorie
toe te passen, waarin wordt uitgegaan van de individuele afweging van
kosten en opbrengsten.
Op basis van de ideeen van Vanberg is onderscheid te maken tussen de
individuele actor en de collectieve actor. Vanberg ontleent deze laatste
term op zijn beurt aan Coleman: 'In combining resources and using
them jointly individuals create social structures ofa special kind, social
structures that Coleman proposes to call "corporate actors-' (Van-

berg, 1978,272). Vanberg onderscheidt onder de'corporate actors', of,
zoals ze hier verder genoemd zullen worden, collectieve actoren, twee
typen: het monocratisch-hiErarchistische type en het coBrdinatieve-
democratische type. Het eerste type (hier verder aan te duiden als het
hierarchische type) wordt gekenmerkt door het feit dat er 66n centrale
figuur is aan wie door individuen de rechten worden overgedragen om
gebruik te maken van de bronnen en middelen waarover zij beschikken
(kennis, arbeid, kunde, talent, etc.), in ruil voor bepaalde, in onder-
handelingen vastgestelde tegenprestaties. Een en ander gebeurt op basis
van bilaterale contracten, en de centrale figuur kan, binnen de grenzen
van de specifieke gebruiksrechten die aan hem gecedeerd zijn, beschik-
ken over de op deze wijze gecombineerde bronnen en middelen. Het
(codperatieve-)democratische type daarentegen wordt gekenmerkt
door het feit dat het gebruiksrecht van de bronnen en middelen wordt
overgedragen aan de groep van 'investeerders', zodat (via de mechanis-
men die worden vastgesteld voor het bereiken van groepsbeslissingen)
de oorspronkelijke eigenaars tot op zekere hoogte blijven beschikken
overde gecombineerde bronnen/middelen (Vanberg, 1978,273).
Voor de onderhavige studie is dit van belang, omdat er bij beroeps-
groepen dikwijls sprake is van organisaties van het democratische type.
In hoofdstuk 5 en 6 zal ik hierop terugkomen.
In een studie van Ekeh (1974), waarin de ruiltheorieEn van Homans en
Blau vergeleken worden met die van Levi-Strauss (belangrijkste ver-
tegenwoordiger van de collectivistische ruiltheorie), wordt aangetoond
dat de nadruk in de individualistische ruiltheorie op 'mutual recipro-
city', een beperking inhoudt van de bruikbaarheid van deze ruiltheorie.
Levi-Strauss daarentegen richt zich juist op de 'univocal reciprocity':
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ruilgedrag waarbij de ene actor iets geeft aan de andere actor, niet om
een directe tegenprestatie, maar omdat hij een tegenprestatie in de toe-
komst ofvan derden verwacht. Dit kan volgens Levi-Strauss alleen als
er sprake is van algemeen geldende rechten en plichten, wat weer
gemeenschappelijke waardepatronen veronderstelt. Levi-Strauss stelt
dan ook dat het ruilgedrag van actoren geheel 'wertrational' georiEn-
teerd is. Ook dit is mijns inziens een te eenzijdige visie. Er kan beter
gesteld worden dat het gedrag van individuen zowel georienteerd kan
zijn op vervulling van de eigen behoeften als op de vervulling van
bepaalde waarden.

Leden van beroepsgroepen hebben, evenals alle individuen, belangen
en doeleinden van velerlei aard. Individuen hebben verschillende
belangen en doeleinden, en zeker verschilt de prioriteitstelling van
individu tot individu. Hier wordt ervan uitgegaan dat leden van
beroepsgroepen 66n of meer gemeenschappelijke belangen en doel-
einden hebben, omdat dit veelal de drijfveer tot groepsvorming (col-
lectivisering) is. Tevens moet er echter op gewezen worden, dat het on-
waarschijnlijk is dat de leden van de beroepsgroepen volledig parallelle
belangen en doeleinden zullen hebben, en dat dus rekening moet
worden gehouden met belangrijke verschillen tussen de individuele
leden. Naast belangen-parallelliteit tussen de leden onderling, zal er
een belangenconflict zijn met niet-groepsleden. We zien dus beroeps-
groepen als belangencoalities. Daarbij is het de vraag, welke belangen
doorberoepsgroepen worden gediend, en op welke wijze.
Het handelen van leden van een beroepsgroep in en buiten de directe
werksfeer, moet begrepen worden vanuit het subjectieve rationaliteits-
concept. Door het ontstaan van een beroepsgroep vindt er echter uit-
wisseling plaats over de subjectieve interpretatie van belangen, doel-
einden en belangenhierarchie, de situatie van het moment en de uit-
komsten van handelingsalternatieven. Er ontstaat dan in meer of
mindere mate een groepsinterpretatie, die door socialisering ook wordt
overgebracht op de nieuwe leden. Bij het creEren en in stand houden
van groepsinterpretaties spelen niet alle leden een even belangrijke rol.
Bepaalde individuen kunnen een belangrijk stempel op het geheel
drukken, onder meer afhankelijk van hun positie in de groep.
De plaats die een beroepsgroep zich in de samenleving weet te verwer-
ven, brengt metzich mee dat het interpretatiekader van vele individuen
binnen en buiten de beroepsgroep, wordt beYnvloed. Vooral wanneer
deze plaats relatief stabiel is, zullen velen deze status als gegeven aan-
vaarden.

Elk lid van de beroepsgroep kan, afhankelijk van zijn positie (machts-
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positie), de beroepsgroepcultuur in meerdere of mindere mate bein-
vloeden, bijvoorbeeld door het aangaan van coalities met anderen bin-
nen of buiten de groep. Zo kan ook de beroepsgroep de omgeving
beYnvloeden en de eigen belangen behartigen. De wijze waarop dit
geschiedt, en het opsporen van de consequenties die dit heeft voor - en
de reacties erop van - (andere groepen in) de samenleving, is een
belangrijk onderwerp van theorievorming.
Beroepsgroepen zullen, zoals alle andere sociale groeperingen, trach-
ten hun belangen te behartigen en hun doeleinden te bereiken. Hiertoe
zullen ze de hun ten dienste staande machtsmiddelen hanteren. Wat
deze machtsmiddelen zijn en op welke wijze (individueel of door col-
lectieve actie) dit proces verloopt, is onderwerp van studie.
Tenslotte zij nogmaals vermeld dat het hier steeds om dynamische
processen gaat. Het is een continu spel van krachten die op elkaar in-
werken. Ook een ogenschijnlijk stabiele situatie moet door voort-
durende krachtsinspanning in stand worden gehouden; er is hoogstens
sprake van een labiel evenwicht van krachten.
Zoals al gezegd: de beroepsgroep mag niet worden gereificeerd. Ook de
beroepsgroep zel f kan worden gezien als een krachtenspel van indivi-
duen, waarbij echter de invloed per individu verschilt.
Maar ook de samenleving mag niet worden gereTficeerd. In het voor-
gaande heeft de samenleving slechts gefigureerd voor het totaal van alle
andere groepen (belangengroepen). De relatie en de interactie tussen
beroepsgroep en samenleving is dan ook de totaliteit van relaties en
interacties tussen de beroepsgroep en de relevante andere groepen, die
tezamen een krachtenveld in de samenleving vormen.

35



2      Professionalisering en theorie

2.1 Theoretische visies op professionalisering

In het voorgaande hoofdstuk is, aan de  hand van de in paragraaf 1.4
geformuleerde algemeen sociologische uitgangspunten, in grote en
grove lijnen een aantal uitgangspunten voor een theoretische visie op
het verschijnsel professionalisering gegeven. Voordat ik deze visie
nader ga uitwerken, wordt eerst een overzicht gegeven van de reeds
bestaande visies op professionalisering. Voor een deel zijn dit visies die
niet overeenkomen met de door mij gehanteerde methodologische uit-
gangspunten (en deze zal ik in de navolgende paragrafen van dit hoofd-
stuk behandelen). Voor een decl betreft het'verwante' visies. Aan deze
laatste zal uitgebreid aandacht besteed worden in het volgende hoofd-
stuk. Dit is noodzakelijk, omdat een groot deel van de visie op profes-
sionalisering die ik hier wil ontwikkelen, geTnspireerd is door deze
auteurs.

Globale indeling
Een aantal auteurs heeft in het verleden reeds een indeling in benade-
ringen van professies gegeven (o.a. Habenstein, 1963; Johnson, 1972;
Mok, 1973a; Gyarmati, 1978). De indelingen van deze auteurs zullen
in het navolgende met elkaar vergeleken worden. Hierbij doet zich
echter een complicatie voor. De hier genoemde auteurs geven een
indeling naar verschillen in het gebruik van de term 'professies' door
diverse auteurs, terwijl hier het doel is, te komen tot een indeling van
professionaliseringstheorieEn. De bedoelde indelingen zijn dus niet
zonder meer bruikbaar. Eerst moet worden bezien of bij de diverse
categorieEn van het begrip professie bijpassende opvattingen over pro-
fessies te vinden zijn. Bij de meeste omschrijvingen van het begrip pro-
fessie bleek dit goed mogelijk, zodat de genoemde indelingen als lei-
draad kunnen dienen.
Habenstein (1963) geeft een viertal definities van professie. Hij
bespreekt achtereenvolgens 'professie' als een verzameling van ken-
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merken, als een sociaal symbool, als functie, en als een ideologie. Deze
indeling vinden we deels terug bij Johnson (1972), die onderscheid
maakt tussen 'kenmerkmodellen' en 'functionalistische modellen' van
de professies, terwijl zijn eigen opvatting over professies gezien kan
worden als wortelend in eenbenadering van beroepsgroepen alsactoren
in een krachtenveld van maatschappelijke groeperingen, waarbij de
relaties tussen deze groeperingen gekenmerkt worden door geYnstitutio-
naliseerde controle. Gyarmati (1978), die zijn indeling baseert op John-
son, noemt dit een machtsbenadering. Gyarmati noemt overigens de
functionalistische benadering een subcategorie van de kenmerk-
benadering.
Ook Moks indeling (19738) toont overeenkomsten. Deze onderscheidt
een viertal benaderingen van het begrip professie, en wel: de conti-
nuum-benadering en de ideaaltypische benadering (beide door Haben-
stein en Gyarmati bijeen genomen in hun kenmerkbenadering), de
gemeenschapsbenadering (overeenkomend met de functionalistische
benadering) en de segmentenbenadering. Deze laatste komt als zodanig
niet bij de andere genoemde schrijvers aan de orde. Mok noemt deze
benadering de 'conflictsociologische branche van de beroepensociolo-
gie' (1973a, 64) en geeft aan dat in deze benadering de conflicten en
machtsprocessen binnen beroepsgroepen centraal staan.
Bezien we nu deze indelingen, dan komt alleen Habensteins categorie
'professie als sociaal symbool' slechts 66nmaal voor. Hij vat hieronder
de studies samen die 'professie uitsluitend zien als een statussymbool'.
Daarnaast noemt hij nog Durkheims 'professie als een collectieve
representatie' (1963,294). Verder wordt het echter niet geheel duide-
lijk, hoe belangrijk ofomvangrijk deze categorie van studies is. Ik heb
dan ook geen reden gezien om deze categorie apart op te nemen in mijn
indeling, want er wordt voldoende recht aan gedaan in de machts-
benadering. Het gebruik van de term professie als legitimerend begrip
speelt in deze benadering namelijk een belangrijke rol.
Kan de hiervoor gesignaleerde indeling van verschillen in gebruik van
de term professie nu ook worden gebruikt als indeling van verschillen
in professionaliseringstheorieEn? Dit is mogelijk, wanneer de verschil-
lende definities van 'professie' die gebruikt worden, gezien worden als
embryo van zo'n theorie, als een theorie in een notedop.
Bij de kenmerkbenadering wordt uitgegaan van de kenmerken van dt
professie (als ideaal, ofwerkelijk bestaand, namelijk de medische pro-
fessie), en wordt professionalisering gezien als het proces waarbij beroe-
pen mdtr kenmerken van dd (ideale) professie verwerven.
Bij de functionalistische benadering is de overstap naar professionali-
sering iets gecompliceerder, omdat in de functionalistische benadering
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niet zozeer wordt gesproken over het ontstaan van professies, maar
over het functioneren van bestaande professies. Essentieel is, dat de
professies een aantal voor de samenleving zeer wezenlijke taken ver-
vullen. Hiervan uitgaande, zou gesteld kunnen worden dat in de func-
tionalistische benadering professionalisering wordt gezien als het
proces waarbij - doordat een beroep een taak gaat vervullen die essen-
tieel wordt geacht in de samenleving - dit beroep bepaalde kenmerken
gaat vertonen, die zorgen voor een goede vervulling van deze taken.
Om te garanderen dat deze taken goed worden verricht, hebben deze
beroepen een aantal specifieke kenmerken, en ontvangen daarvoor van
de samenleving bepaalde beloningen. De machtsbenadering tenslotte
stelt dat professionele beroepen gekenmerkt worden door macht en
controle (beheersing). Controle over de eigen werksituatie, macht over
andere groepen (andere beroepen, cliEnten, en dergelijke). De machts-
benadering ziet professionalisering dan ook als het proces waarbij een
beroepsgroep tracht de eigen machtspositie te beheersen; meer zeggen-
schap tracht te verwerven over de eigen werksituatie, over andere
beroepen, overcliEnten, endergelijke.
Hiermee is de indeling in typen benadering van het verschijnsel profes-
sionalisering gegeven, die in het volgende gehanteerd zal worden. Om
de relatie met de definities van professie aan te geven, zullen deze drie
te onderscheiden professionaliseringsbenaderingen aangegeven wor-
den met (vrijwel) dezelfde termen: de kenmerkbenadering, de functio-
nalistischebenadering en de machts- ofbeheersingsbenadering.
In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk zal allereerst ingegaan
worden op de kenmerkbenadering en de functionalistische benadering
van professionalisering. Zoals in het begin van deze paragraaf is aan-
gegeven, acht ik deze benaderingen niet te verenigen met de door mij
gehanteerde theoretische uitgangspunten. Deze opvatting is ook terug
te vinden in de kritieken op de beide benaderingen zoals die geformu-
leerd zijn door auteurs die ik zal behandelen bij de machtsbenadering,
al wordt daarbij veelal niet gerefereerd aan theoretische uitgangs-
punten.
Na een beknopte presentatie van de betreffende benadering zal eerst de
kritiek op de benadering zoals die in de literatuur is te vinden, worden
weergegeven. Daarna zal ik een eigen evaluatie van de benadering
geven in het licht van de door mij gehanteerde conceptuele uitgangs-
punten. Daarbij zal tevens aangegeven worden, welke aspecten van de
betreffende benadering naar mijn mening toch aandacht verdienen in
een 'alternatieve' benadering.
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2.2    De kenmerkbenadering

De essentie van de kenmerkbenadering is, dat deze de professies ziet als
beroepen die een aantal basiskenmerken gemeen hebben, die hen van
de andere (en dus niet-professionele) beroepen onderscheidt. Daarbij
staat de auteurs veelal 66n ofeen zeer beperkt aantal 'volwaardige' pro-
fessies voor ogen (i.c. de langst bestaande), dan wel een (dikwijls weer
door deze oudste professies geYnspireerd) ideaalbeeld van de 'volwaar-
dige' professie. Het eerste dat opvalt wanneer een aantal studies in deze
traditie wordt geraadpleegd, is, dat sommigen stellen dat er een grote
mate van consensus is over deze kenmerken (bijvoorbeeld Ben-David,
1963; Barber, 1967; Leggatt, 1970; Pavalko, 1971), terwijl anderen stel-
len dat er geen twee schrijvers te vinden zijn die een zelfde mening over
de basiskenmerken van de professies hebben (o.a. Johnson, 1972;
Maurice, 1972). Het is een feit dat het aantal kenmerken dat genoemd
wordt, sterk verschilt. Millerson vergelijkt 21 auteurs en signaleert niet
minder dan 23 verschillende kenmerken, waar de meeste auteurs vier
ofvij fkenmerken noemen (1964,5).
Edn van de bekendste (en 66n van de eerste) is de opsomming van ken-
merken van Greenwood (1957). Deze bevat de volgende kenmerken:
1    er is een basis van systematische theorie, die onder meer dient om
het domein afte bakenen;
2    de autoriteit van de professional wordt erkend door de cliEnten; de
professional bepaalt de behoeften van de cliant;
3     de samenleving keurt deze autoriteit goed en sanctioneert deze;
4  er is een ethische code om misbruik van de autoriteitspositie te
voorkomen, die er mede op gericht is, de samenleving ervan te over-
tuigen dat het belang van de client voorop staat;
5     er is een professionele cultuur, die wordt ondersteund door formele
professionele verenigingen.
Vele auteurs hanteren deze indeling(zoalsbijvoorbeeld Hall, 1975).
Anderen komen met aanvullingen of nuanceringen (bijvoorbeeld
Gross, 1958). Goode geeft weer een enigszins andere reeks kenmerken.
Hij betrekt zijn kenmerken meer op de professionele gemeenschap, en
onderscheidt dan:
1 eris identiteitsgevoel;
2     het beroep is een terminale status;
3     er zijn gemeenschappelijke waarden;
4 erzijn aanvaardbare roldefinities;
5     er is een gemeenschappelijke taal;
6    de groep heeft macht over haar leden;
7     er zijn duidelijke sociale grenzen;
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8     de groep produceert de volgende generatie door selectie, training en
socialisatie(1972,17 e.v.).
Hall maakt onderscheid tussen kenmerken die deel uitmaken van de
structuur van het beroep (opleidings- en toelatingscriteria), en hou-
dingskenmerken (roepingsgevoel en gebruik van collega's als referen-
tiegroep). Dat, ondanks dit onderscheid, de kenmerken elkaar niet
geheel uitsluiten, blijkt uit het feit dat Hall autonomie beschouwt als
een kenmerk dat zowel structureel als attitudineel is, zij het op verschil-
lende niveaus (dat van de beroepsgroep en van de individuele profes-
sional). Uit zijn onderzoek blijkt dat de structurele en de houdings-
kenmerken onafhankelijk van elkaar kunnen varieren, afhankelijk van
de wijze van socialisatie, de plaats van het beroep in de samenleving, en
dewerk-setting(1972,292).
Harries-Jenkins onderscheid maar liefst 21 (sub)elementen, verdeeld
over zes hoofd-elementen (structurele, contextuele, activiteits-, oplei-
dings-, ideologische, en gedragselementen), waarbij ze opmerkt dat,
omdat haar studie betrekking heeft op professionals in organisaties,
enkele (activiteits)elementen die betrekking hebben op de professional
als vrije ondernemer, zijn weggelaten(1970,58 e.v.).
Een belangrijke bijdrage aan (en verbetering van) de kenmerkbenade-
ring is die van Goode (1969). Goode maakt onderscheid tussen kern-
elementen of genererende elementen, en afgeleide elementen.  In zijn
opvatting zijn er slechts twee genererende kwaliteiten die kenmerkend
zijn voor professies: 1 een geheel van abstracte kennis; 2 het dienstbaar-
heidsideaal (1969,277). Alle andere kenmerken zijn hiervan afgeleid of
zijn er (min of meer automatisch) het gevolg van. Onderscheid tussen
kernelementen en afgeleide elementen zijn ook te vinden bij andere
auteurs, die ik reken tot aanhangers van de machts- ofbeheersingsbena-
dering. Verschil van mening is er echter ten aanzien van de rol die
gespeeld wordt door de twee kernelementen, en de relatie tussen de
afgeleide kenmerken en deze basiskenmerken. Van de afgeleide ken-
merken van professies wordt algemeen autonomie in taakdefinitie en
taakuitvoering het belangrijkste geacht - reden waarom diverse
schrijvers autonomie tot de basiskenmerken rekenen, ofzelfs autono-
mie tot hBt centrale kenmerk verheffen (Hall, 1975; Toren, 1975;
Haug, 1973). Bij de bespreking van de machts- of beheersingsbenade-
ring zal blijken dat met name dit (afgeleide) kenmerk een zeer belang-
rijke rol speelt.

Varianten
Binnen de kenmerkbenadering kan een tweetal varianten worden on-
derscheiden: de continuum-benadering en de ontwikkelingsbenade-
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ring. Hoewel het onderscheid tussen deze varianten niet zo groot is (en
een aantal schrijvers ze dan ook als 66n geheel behandelt), worden ze
hier voorde volledigheid afzonderlijk vermeld.

Continuum-benadering
De continuum-benadering stelt, dat de diverse basiskenmerken moe-
ten worden opgevat als continua, en dat de positie van elke professie
kan worden aangegeven op elk van deze continua. Het professionali-
seringsproces wordt dan omschreven als het 'klimmen' van professies
ofberoepen op deze continua in de richting van de 'echte' of 'volwaar-
dige' professies (medici, advocaten en religieuzen) (Vollmer en Mills,
1966, viii).
Door sommige auteurs wordt niet gerefereerd aan een daadwerkelijk
bestaande professie, maar aan een abstractie daarvan, die dan soms met
de term 'ideaaltype' wordt aangeduid. Het gebruik van de term ideaal-
type hier mag echter niet verward worden met de betekenis die Weber
eraan heeft gegeven. Deze verzameling kenmerken (die weer meer of
minder uitgebreid kan zijn) wordt dan als een ideaaltype beschouwd
waaraan dus geen enkel beroep helemaal zal voldoen. De mate waarin
dit ideaal wordt benaderd, geeft de mate van professionalisering aan. In
deze benadering wordt onderkend dat beroepen in de loop der tijd het
ideaal meer ofminder kunnen benaderen.
De meeste auteurs die continuum-benadering aanhangen, menen dat
het verschil tussen professies en andere beroepen een gevolg is van een
verschillende positie op de verschillende continua (met name op het
kennis- en het dienstbaarheidscontinuum). Boven een'bepaalde', maar
veelal niet nader vastgestelde grens kan van professies worden gespro-
ken. Professies zijn die beroepen die van een aantal kenmerken duide-
lijk 'meer' hebben dan de andere niet-professionele beroepen. Sommi-
gen zien de continuum-benadering als een dynamische variant van de
ideaaltype-benadering, waarin 'professionalisme wordt beschouwd als
een zaak van mate van, en consistentie tussen, de diverse elementen die
een professiebepalen' (Toren, 1975,326).
Deze benadering heeft meer aandacht voor professionalisering, en ziet
dit als het groeiproces waarbij een beroep meer, en meer onderling con-
sistente, professie-elementen verwerft.

Ontwikkelingsbenadering
De ontwikkelingsbenadering wijkt afvan de voorgaande variant, in die
zin dat, zoals de naam reeds suggereert, de aandacht uitgaat naar het
ontwikkelingsproces van profeSsies. De ontwikkelingsbenadering is
dan ook m66r een professionaliseringsbenadering dan de andere
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variant. Dat deze variant niettemin tot de kenmerkbenadering wordt
gerekend, wordt veroorzaakt door een tweetal onderliggende veronder-
stellingen. Allereerst wordt een universele ontwikkelingsgang ver-
ondersteld die kenmerkend zou zijn voor de ontwikkeling van profes-
sionele beroepen. Verder wordt er impliciet ofexpliciet van uitgegaan,
dat aan het eind van de ontwikkelingsgang toch weer de (ideale) vol-
waardige professie staat.
Het karakteristieke van de ontwikkelingsbenadering is, dat een aantal
stadia aangegeven wordt waarlangs het professionaliseringsproces van
een beroep verloopt. De belangrijkste representanten van deze bena-
dering zijn Caplow (1954) en Wilensky (1964). Wanneer hun twee
reeksen van stadia naast elkaar worden gelegd, wordt een zelfde soort
onenigheid zichtbaar als bij de kenmerkbenadering in het algemeen
kon worden geconstateerd. Zo noemt bijvoorbeeld Wilensky de
oprichting van een trainingsinstituut als tweede stadium (1964,144),
terwijl Caplow dit stadium als laatste noemt(1954,140).
Als voorbeeld worden hier de stadia vermeld, zoals die door Caplow
(1954) zijn opgesomd:
1       oprichting van een professionele vereniging;
2     naamsverandering om los te komen van oude'banden';
3     ontwikkeling van een ethische code;
4  voortdurende druk op de politiek om het beroep beschermd te
krijgen;
5     (tegelijk met 4) ontwikkeling van opleidingsfaciliteiten.

Professionalisering in de kenmerkbenadering
In de kenmerkbenadering staan de kenmerken van d8 (ideale) professie
centraal. Alleen in de ontwikkelingsvariant wordt expliciet gesproken
over het proces van ontwikkeling van een professie. Toch gaat men er
bij de andere varianten niet van uit, dat er sprake is van een gefixeerd
geheel. Allereerst wordt veelvuldig gesproken over beroepen die een
aantal kenmerken van d6 professie vertonen, dan wel alle kenmerken,
maar niet in volledige mate.
Op grond van het meer of minder bezitten van professionele kenmer-
ken wordt soms een hiErarchie van beroepen opgesteld. Zo onder-
scheidt Carr-Saunders de'established professions', de'new professions'
(zoals de ingenieurs en accountants), de'semi-professions' (die in plaats
van theorie bepaalde vaardigheden verwerven, zoals sociaal werk), en
de 'would-be professions' (die alleen een bepaalde praktijkervaring
bezitten, zoals managers) (Toren, 1969,143; zie ook Toren, 1972 en
Etzioni, 1969). Daarbij wordt opgemerkt dat een aantal van de semi-
professies zich in een ontwikkelingsproces bevindt, waardoor ze (lang-
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zaam) meer kenmerken  van dd professie verwerven.  Of dit ontwikke-
lingsproces nu volgens de stadia verloopt zoals die bij de ontwikke-
lingsbenadering zijn beschreven, wordt meestal niet expliciet gemaakt.
Voor de kenmerkbenadering kan echter dit ontwikkelingsproces be-
schouwd worden als omschrijving van professionalisering. Professio-
nalisering is dan 'wording tot professie', dat wil zeggen: het proces
waarbij een beroep zodanig verandert, dat het de attributen van 'het'
professiemodel gaat vertonen (Vollmer en Mills, 1966, vii; Becker,
1968,26); dit is verreweg de meest gebruikte betekenis van het begrip
professionalisering, stelt Mok (19738,72).

2.3     Kritieken op de kenmerkbenadering

De kritiek op de kenmerkbenadering die in de literatuur te vinden is,
valt globaal in drie punten uiteen: kritiek op de gehanteerde kenmer-
ken, kritiek op het overnemen van de ideologie van de beroepsgroepen,
en kritiek op het ontbreken van een verklaring van de dynamiek achter
de professionalisering.

De kenmerken
Een belangrijke kritiek op de kenmerkbenadering is, dat de gehanteer-
de kenmerken niet in een expliciet theoretisch kader worden geplaatst,
en dat ook de relatie tussen de elementen niet worden gespecificeerd.
Daarbij komt dat veelal niet duidelijk wordt op welk analyseniveau'
een bepaald kenmerk wordt gebruikt: dat van de individuele beroeps-
beoefenaar, ofdat van de beroepsgroep. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat de verschillende auteurs tot geheel verschillende (aantallen)
'kernelementen' concluderen, die elkaar bovendien niet altijd uitslui-
ten (zoals bijvoorbeeld kennis en professionele autoriteit) (Johnson,
1972,24 e.v.). Bovendien blijkt dat een exacte meting van de professio-
naliseringsgraad op grond van een ofandere lijst van kenmerken nooit
bevredigendis(Mok, 19738,51).
Gyarmati stelt ten aanzien van de kenmerkbenadering: 'However,
upon closer analysis these characteristics are very quickly seen not to
describe an empirical phenomenon but to be elements ofa central argu-
ment in which some ofthem serve as postulates (instead ofempirically
established features) and the others as corollaries deduced from those
postulates' ( 1975,631). Na een uitgebreide analyse van deze postulaten
en gevolgen komt hij tot de conclusie dat niet de postulaten, maar de ge-
volgen echteempirische generalisatieszijn: de professies worden geken-
merkt door een grote mate van autonomie, professioneel monopolie,
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controle over de selectie, training en kwalificatie van hun leden, hoge
inkomens, controle over ondergeschikte beroepen, etc. Naar zijn
mening worden juist de postulaten afgeleid uit de gevolgen, om te die-
nen als legitimeringen van (te verkrijgen ofte handhaven)gevolgen.

Gyarmati vat zijn kritiek op de kenmerkbenadering, die hij in zijn
artikel van 1975 uitgebreid weergeeft, in een laterstukals volgt samen:
1   De studies zijn pre-theoretisch; zij sommen een aantal karakteris-
tieken op zonder een (expliciete) verklaring van hun bestaan.
2    Het wordt niet duidelijk ofdeze kenmerken empirische generalisa-
ties, ideaaltypen, normgehelen, ofnog iets anders zijn (veelal is het een
mixture van alles).
3 Noch afzonderlijk, noch in combinatie vormen deze kenmerken
een inambigue definitie van de professies, omdat ze in meer ofmindere
mate ook gevonden worden bij die beroepen die volgens dezelfde
schrijvers professionele status missen (1978,1).
Freidson, die in zijn eigen studie autonomie als kernvariabele op de
voorgrond plaatst, stelt dat de meeste van de gesignaleerde attributen
van professies gezien kunnen worden als consequenties van autono-
mie, ofals condities die het gemakkelijk maken het publiek en de poli-
tiek te overreden om autonomie aan de professie te schenken (19708,
76). In een andere studie merkt hij ten aanzien van de theoretische basis
op, dat deze bij nauwkeurige beschouwing niet discrimineert tussen
professionele en niet-professionele beroepen. Hij stelt: 'Thus, not
training as such, but only the issue ofautonomy and control over train-
ing granted the occupation by an elite or public persuaded of its im-
portance seems to be able to distinguish clearly among occupations'
(197Ob, 79). Naar zijn mening heeft dit proces van verkrijgen van auto-
nomie niet een technisch, maar een politieken sociaal karakter.
Over de dienstbaarheidsoriEntatie zegt hij, dat er geen gegevens zijn
over de spreiding van deze orientatie onder de leden van een beroeps-
groep. Als eigenschap van een beroepsgroep echter kan het, evenals de
opleiding, worden gecreEerd om buitenstaanders van de deugden van
het beroep te overtuigen, waardoor autonomie kan worden verkregen.
Van belang is niet de aanwezigheid van deze orientatie bij de leden van
de beroepsgroep, maar de acceptatie van de claim door de samenleving
(197Ob, 82).
Halmos is het met deze opvatting niet eens en komt totde conclusie dat
de sociologie de fout maakt, deze - naar zijn mening noodzakelijke -
paradox niet sociologisch te waarderen. Naar zijn mening heeft de
sociologie scepticisme met objectiviteit verward, en aldus een doctri-
naire positie ingenomen. Hij stelt: 'We already have empirical
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evidence to support the claim that the personal service professions
cannot function effectively without an aspirational imagery, which is
personal. This imagery imaginatively sees the transcendence of reality
in which it operates by affirming ideals and by ennobling the hard
realitiesoflife'(1973,304).
Daniels zet vraagtekens bij een aantal kenmerken, met name de
ethische code en de controle over het professionele gedrag. Zij stelt dat
deze veelal geclassificeerd kunnen worden onder de 'vrome voor-
nemens' en zegt: 'Ifthe quality ofservice were really a significant issue
to professionals, they might be sponsoring research on such matters'
(1975,331).

De ideologie
Het feit dat sociologen die de kenmerkbenadering hanteren, te gemak-
kelijk de eigen definitie van de beroepsgroep als een wetenschappelijke
definitie hanteren, wordt door verscheidene auteurs geconstateerd. Zo
merkt Johnson op, dat er vele overeenkomsten zijn tussen  de 'kern-
elementen' en de preambules op, en de inhoud van professionele codes.
Bovendien is het prematuur, de professionele code als een sociolo-
gische wet over te nemen, omdat daarbij verondersteld wordt dat de
toepassing van de code uniform is voor alle groepen in de samenleving.
Uit een studie van Rueschemeyer(1972) blijktdit geenszins het geval te
zijn(Johnson, 1972,25;zie ookGyarmati, 1975,631).
De kritiek op de kenmerkbenadering dat deze de normatieve definitie
van de professies overneemt, en niet let op machtsconflicten en belan-
gentegenstellingen, wordt door Toren weerlegd, door te stellen dat deze
kritiek op elk ideaaltype-'construct' van toepassing is. Bovendien stelt
zij dat het gebruik van de ideaaltype-benadering verdiscontering van
machtsstrijd tussen professies en andere sociale groepen niet uitsluit
(1975,325).

De dynamiek
Het derde punt van kritiek dat op de kenmerkbenadering geformuleerd
kan worden, is dat in de kenmerkbenadering uitsluitend gepoogd wordt
een descriptie van professies te bieden. Als eral van een proces van pro-
fessionalisering wordt gesproken, dan wordt er nog steeds alleen
gesproken over het proces van het verwerven van professionele ken-
merken, en niet over de processen die dit kunnen verklaren. Bovendien
worden de vaste stadia van het professionaliseringsproces in twijfel
getrokken. Goode constateert dat er niet van een duidelijke sequentie
kan worden gesproken (1966,37; 1969,275).
Evenals Goode stelt Johnson ten aanzien van de reeds genoemde stadia
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van Caplow en Wilensky dat deze historisch specifiek en cultuur-
gebonden zijn. Hij concludeert dat de benadering a-historisch is, omdat
de variaties in de historische condities waaronder verschillende profes-
sies tot ontwikkeling komen, worden miskend (1972,29 en 30). Hoewel
descriptie een belangrijke rol kan spelen, mag de sociologie niet vol-
staan met descriptie alleen; er moet worden gezocht naar een verkla-
ring van de beschreven fenomenen.

Evaluatie
Hoewel de grondgedachten van de kenmerkbenadering reeds velejaren
bestaan en er intussen nogal wat kritiek is gekomen op deze benadering,
is het geenszins zo, dat er thans geen gebruik meer van wordt gemaakt.
Integendeel: in zeer veel werken is deze benadering nog steeds populair,
vooral bij auteurs die in studies en/of onderzoeken rapporteren over
een bepaalde beroepsgroep. Voorbeelden hiervan zijn onder meer te
vinden bij Bindenga (1973), Timperley en Osbaldeston (1975), Turner
en Hodge(1970), Pavalko(1971), Toren(1969)en Hartmann (1972).
Deels is dit wellicht te verklaren uit onbekendheid met nieuwere
ideeEn over professionalisering. Verder spreekt, zoals gezegd, de ken-
merkbenadering het veld van onderzoek meestal wel aan, en bij op-
dracht-research is het dan ook dikwijls de opdracht, vast te stellen in
welke mate het beroep is geprofessionaliseerd. De kenmerkbenadering
sluit goed aan bij de ideeen die leven bij de beroepsbeoefenaren en
vooral bij beroepsorganisaties.
De kritiek op de kenmerkbenadering is in het voorgaande reeds ver-
meld. Daarmee is de kenmerkbenadering echter nog niet geheel
waardeloos. Naar mijn mening heeft Gyarmati (1978) gelijk, als hij stelt
dat er sprake is van een aantal (min ofmeer) juiste empirische generali-
saties, als het gaat om de mate van autonomie van de beroepsbeoefe-
naar, de controle van beroepsorganisaties op toetreding en inkomens
en dergelijke. Aan deze feiten kan ook een alternatieve benadering van
het verschijnsel professionalisering niet voorbijgaan. Voor deze ver-
schijnselen zal een adequate verklaring moeten worden gegeven, maar
daarbij mag men niet in de fout van de kenmerkbenadering vervallen,
door deze verschijnselen te verklaren vanuit factoren (zoals kennis en
dienstbaarheidsoriEntatie) die door de beroepsbeoefenaren zelfworden
aangedragen.
Het zal duidelijk zijn, dat een benadering als de kenmerkbenadering
niet in overeenstemming is met het door mij gekozen uitgangspunt van
de actorbenadering. Op wat opmerkingen in de marge na, speelt in de
kenmerkbenadering de individuele beroepsbeoefenaar geen rol. En
zelfs de beroepsorganisatie wordt niet als een collectieve actor in een
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proces beschouwd. In de kenmerkbenadering'overkomt' de professio-
nalisering een beroep als het ware. De mate van professionalisering is
een inherente kwaliteit van het beroep. Soms wordt daarin wel een ont-
wikkelingsproces gezien, maar dan toch een proces dat loopt via vaste,
voorspelbare stadia in een dwingende richting en met een (per beroep
verschillend) vast eindpunt. Noch de individuele beroepsbeoefenaren,
noch de beroepsorganisaties spelen hierin een sturende rol van bete-
kenis, evenmin als andere actoren. In de kenmerkbenadering komen
geen actoren voor: er zijn alleen het beroep en de samenleving.
Een ander aspect komt evenmin in de kenmerkbenadering tot zijn
recht. In de meeste voorbeelden van deze benadering worden begrip-
pen van verschillend analyseniveau door elkaar gebruikt, zonder een
eventuele relatie te specificeren. Bij Greenwood (1957) bijvoorbeeld
worden tegelijkertijd kenmerken genoemd als 'domeinafbakening' en
'sanctionering van de professionele autoriteit door de samenleving'
(relatie beroepsorganisatie-samenleving) kn 'erkenning van de autori-
teit door de cliEnt' en 'behoeftebepaling door de professional' (relatie
beroepsbeoefenaar-cliEnt). Een onderscheid tussen de diverse analyse-
niveaus is echter noodzakelijk om zicht te krijgen op de professionali-
seringsprocessen.
Tot slot van deze evaluatie wil ik aangeven, welke punten van de ken-
merkbenadering mij bruikbaar lijken voor een alternatieve, meer
bruikbare benadering. Zoals gezegd, kan een andere benadering niet
aan de empirische generalisaties van de kenmerkbenadering voorbij-
gaan. Ik zou echter nog iets verder willen gaan. In de kenmerkbenade-
ring speelt een drietal kenmerken een centrale rol: kennis, autonomie
en maatschappelijke waardering.  Het zijn juist deze elementen, die in
een andere benadering een juiste plaats moeten krijgen in het profes-
sionaliseringsproces, door aan te geven welke rol ze in dit proces

spelen. Dit nu doet de kenmerkbenadering niet.

2.4     De functionalistische benadering

E6n van de kritieken op de kenmerkbenadering is, dat deze uitsluitend
descriptief is, en geen verklaring biedt voor de gesignaleerde kenmer-
ken. De functionalistische benadering pretendeert zo'n verklaring w61
te geven. Globaal is daarbij de redenering als volgt: De professionele
beroepen in de maatschappij vervullen bepaalde functies, en wel juist
die functies die in belangrijke mate verbonden zijn met de centrale
waarden van de samenleving. Om het gevaar van uitbuiting van de
samenleving door beroepsbeoefenaren te voorkomen, moeten de pro-
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fessionele beroepen voldoen aan een aantal structurele vereisten.
Ook in de functionele benadering is er aandacht voor de kenmerken
van professies, maar deze aandacht blijft beperkt tot die elementen die
een functionele relevantie hebben voor de samenleving als geheel, of
voorde relatie professional-cliant.
Barber spreekt over de di fTerentia specifica van professioneel gedrag, en
signaleert vier essentiale attributen: gegeneraliseerde en systematische
kennis, oriEntatie op de samenleving, een hoge mate van zelfcontrole
en een systeem van beloningen dat primair een set van symbolen is. Tot
zo ver is er weinig verschil met de kenmerkbenadering, maar Barbers
functionele benadering wordt duidelijk, wanneer hij stelt dat kennis
een machtige controle over de natuur en de samenleving met zich mee-
brengt, en dat het dus van groot belang voor de samenleving is wanneer
deze kennis primair in het gemeenschapsbelang wordt gebruikt. Omdat
alleen de professionals de implicaties van hun handelen ten volle over-
zien, moet hun wel een belangrijke rol bij de controle over de aanwen-
ding worden gegeven(1967,671  e.v.).
De opleiding wordt door de samenleving cruciaal geacht in zaken die
nauw verbonden zijn met centrale waarden in de samenleving (Goode,
1972,19).'The advantages enjoyed by professionals rest on evaluations
made by the larger society, for the professional community could not
grant these advantages to itself. That is, they represent structured
relations between the larger society and the professional community'
Goode, 1972,20).
Professionals hebben de mogelijkheid de samenleving te exploiteren,
maar toch krijgen ze een grote mate van vrijheid van handelen en veel
macht. Het hoge prestige van de professies is de beloning van de samen-
leving voor hun klaarblijkelijke 'self-denial'. 'They can, but typically
do not exploit' (Goode, 1972,20).
Parsons legt eveneens de nadruk op centrale waarden en stelt boven-
dien dat cognitieve rationaliteit bij de professies overheerst. Volgens
Parsons zijn veel van de belangrijkste kenmerken van onze samen-
leving vooreen aanzienlijk deel afhankelijk van het goede functioneren
van de professies. Het verschijnsel moet niet op individueel, maar op
institutioneel niveau worden onderzocht. Hij stelt: 'The professional
type is the institutional framework in which many ofour most impor-
tant social functions are carried o n. . . the maintenance ofwhich is not
an automatic consequence ofbeliefin the importance ofthe functions
as such but involves a complex balance ofdiverse social forces' (1954,
48).
Verschillende aspecten van het professionele type zijn echter niet
uniek, en komen ook voor bij de beide andere belangrijke vormen van
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arbeidsorganisatie, namelijk het bedrijfsleven en de bureaucratische
administratie. De belangrijkste aspecten zijn volgens Parsons: rationa-
liteit, functionele specificiteit, en universalisme. Rationaliteit is deel
van een normatief patroon (institutioneel niveau), want het is geen
'natuurlijke' wijze van orientatie van de mens (1954,37 e.v.).
Professionals hebben veel autoriteit, gebaseerd op superieure tech-
nische competentie, die echter beperkt is tot een specifiek gebied. Ook
het bedrijfsleven (contracten) en de bureaucratie (positionele autori-
teit) kennen deze functionele specificiteit.
Universalisme duidt op het hanteren van standaarden en criteria die
onafhankelijk zijn van de specifieke sociale relatie (bijvoorbeeld tussen
arts en patiEnt).
Er is op institutioneel niveau dus weinig verschil tussen de professio-
nele beroepen, het bedrijfsleven en de bureaucratie. Op individueel
niveau zijn er echter belangrijke verschillen. Wel is in alle gevallen het
doel van de individuele beroepsbeoefenaren hetzelfde, namelijk
succes, dat weer twee aspecten heeft: objectiefsucces en erkenning. Het
verschil ligt in de wijze waarop deze doeleinden worden bereikt. Deze
wordt bepaald door de verschillen in de beroepssituatie. De manier
waarop het doel (succes) bereikt moet worden, is bij de professionele
beroepen op een ander wijze geYnstitutionaliseerd. Parsons wijst er
hierbij op, dat dit alleen opgaat in een goed geYntegreerde situatie. Is dit
niet het geval, dan komt het individu onder grote druk te staan om afte
wijken van de geYnstitutionaliseerde patronen. 'The smooth functio-
ning ofthe mechanisms of such behaviour which integrates individual
satisfactions and social expectations is dependent upon the close cor-
respondence of objective achievement and the bases and symbols of
recognition'(1954,45).
In zijn boek The social system gebruikt Parsons de medische professie
als voorbeeld voor zijn betoog ten aanzien van institutionalisering. In
zijn betoog is ziekte dysfunctioneel voor de samenleving, omdat het het
individu verhindert zijn sociale rollen effectiefte vervullen. Ziekte is in
zijn opvatting een afwijking van'normaal' gedrag. Ziekte is deels biolo-
gisch en deels sociaal gedefinieerd. De medische praktijk is een mecha-
nisme van het sociale systeem om met de ziekte van zijn leden om te
gaan. Het bevat een set van geinstitutionaliseerde rollen, namelijk die
van de zieke en die van de arts. Bij de rol van de zieke moeten de diverse
rolaspecten (zich gelegitimeerd aan sociale verantwoordelijkheid kun-
nen onttrekken; niet op eigen kracht kunnen genezen; wil om beter te
worden; verplichting om technische competente hulp te zoeken) in
balans worden gehouden. Parsons stelt hierover: 'In general, motiva-
tional balances ofgreat functional significance of the social system are
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institutionally controled' (1951, 437). Hier nu ligt het functionele
belang van de medische professie. Om echter de arts zijn belangrijke
functie te kunnen laten vervullen, heeft deze echter toegang nodig tot
de patiEnt, zowel lichamelijk als ten aanzien van vertrouwelijke infor-
matie. Dit is alleen mogelijk in een situatie waarin de patiant de arts
vertrouwt. De situatie van de patiEnt wordt gekenmerkt door hulpe-
loosheid, technische incompetentie en emotionele betrokkenheid. Dit
maakt hem nogal kwetsbaar voor uitbuiting. Het is dus voor de samen-
leving van groot belang dat de patiEnt tegen uitbuiting wordt be-
schermd. Van de andere kant legt het inroepen van professionele hulp
de patiEnt de verplichting op, 'loyaal' mee te werken en dus zijn geinsti-
tutionaliseerde rol goed te spelen.
De situatie van de professional op zijn beurt is deels een technologische
job, maar tevens is er een grote mate van onzekerheid bij de toepassing
van zijn kennis, en de onmogelijkheid, in Alle gevallen te kunnen
helpen. Dit kan leiden tot grote druk op de professional. Bovendien
heeft de arts te maken met menselijk materiaal; en hij moet, zoals
gezegd, toegang hebben tot de patiEnt.
Alles bij elkaar zijn er nogal wat complicaties ten aanzien van het func-
tioneren van de medische praktijk op het niveau van de 'menselijke
aanpassing' van arts en pati8nt aan hun geYnstitutionaliseerde rollen.
'The severity ofthese functional problems is such that it can confident-
ly be expected that a whole series ofspecific mechanisms has developed
which can be understood as "ways" of meeting the strains and over-
coming the obstacles to the effective practice of scientific medicine
which would exist if these mechanisms did not operate' (1951,454).
Deze mechanismen (patroonvariabelen) en de specifieke combinatie
van hun waarden karakteriseren het professionele patroon in onze
samenleving. Deze mechanismen zijn: toepassing van wetenschappe-
lijke kennis door getraind personeel, universalisme, functionele speci-
ficiteit, affectieve neutraliteit, en collectiviteitsoriEntering. Universa-
lisme, functionele specificiteit en affectieve neutraliteit maken het
mogelijk, in de intimiteit van de patiEnt te penetreren (overwinnen van
weerstanden en bescherming van de arts). Het is de collectiviteitsoriEn-
tering tenslotte, die de professies onderscheidt van met name het
bedrijfsleven. Alleen met deze orientering is het te verklaren, waarom
de samenleving de professies zulke privileges gunt. De collectiviteits-
oriEntering is de institutionalisering van de bescherming van de pati8nt
tegenuitbuiting(1951,463).

Professionalisering in de functionalistische benadering
De overstap van de functionalistische beschrijving van het functione-
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ren van de professies, naar een omschrijving van professionalisering, is
niet eenvoudig. Aan de wijze waarop professionele beroepen ontstaan,
wordt nauwelijks aandacht besteed. In feite wordt ervan uitgegaan dat
de maatschappij bepaalde behoeften altijd wel heeft gehad, en daar op
een ofandere wijze in heeft voorzien. Bepaalde behoeften worden in de
loop der tijd als essentieel onderkend, en een gevolg hiervan is dat de
maatschappij ter bescherming van zichzelfbepaalde structurele vereis-
ten oplegt aan de beroepsgroep. Hieruit zou geconcludeerd kunnen
worden dat als professionalisering te beschouwen is: het proces waarbij
een beroep een essentiEle functie voor de samenleving gaat vervullen,
en daarbij een aantal kenmerken gaat vertonen die noodzakelijk zijn
voor een goede vervulling van deze functie.

2.5     Kritieken op de functionalistische benadering

De kritiek op de functionele benadering van de professies richt zich op
een aantal aspecten van de benadering, en meer specifiek op het werk
van Parsons. Een aantal van de kritiekpunten komt overigens overeen
met de kritiek op de kenmerkbenadering.
De punten van kritiek zijn:
- kritiek op de functionalistische zienswijze;
- het overnemen van de realiteitsdefinitie van de beroepsgroepen;
- kritiek op de centrale kenmerken;
- het aannemen van overeenstemming in waarden;
- geen aandacht voor de organisatie van de beroepsgroep;
- specifieke kritiek op Parsons' opvatting over ziekte.

Defunctionalistische zienswijze
Er kunnen vraagtekens gezet worden bij de functionalistische opvat-
ting, dat de adequate vervulling van maatschappelijke behoeften bepa-
lend is voor de institutionele structuur en praktijken, omdat hierbij
nooit uiteengezet wordt wie dan wel die 'maatschappij' vertegenwoor-
digen, en op welke wijze het maatschappelijk welzijn wordt gedefi-
nieerd (Gyarmati, 1978,2).
Volgens Berlant stelt Parsons, dat de institutionalisering van bepaalde
normen kan worden verklaard uit het feit dat met behulp van deze nor-
men bepaalde taken kunnen worden gemaximeerd. Alles draait daarbij
om de bescherming van de belangen van de cliEnt door of via de profes-
sional. Hierbij wordt verondersteld dat de belangen van cliEnt en
samenleving op 66n lijn liggen. Zo tracht Parsons de institutionalise-
ring van de medische professie te verklaren in termen van de behoeften
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van het sociale systeem om gezonde actores te hebben voor de vervul-
ling van rollen. Als institutionaliseringstheorie is Parsons' opvatting
volgens Berlant echter onvolledig, omdat een aantal belangrijke aspec-
ten over het hoofd wordt gezien. Allereerst worden normen nooit vol-
ledig en door alle leden van een groep geYnternaliseerd. Verder moet de
professie ook de eigen collectieve belangen beschermen. Tenslotte kan
een professie nooit alle belangen van een patiEnt beschermen; dienst-
baarheidsoriEntatie wil namelijk nog niet zeggen dat de service goed-
koop is, waardoor de economische belangen van de patiEnt worden
geschaad(Berlant, 1975,28 e.v.).
Johnsons voornaamste bezwaar tegen de functionalistische benadering
geldt het a-historische karakter ervan. Hij vergelijkt de functionalis-
tische benadering van de professies met de functionele benadering van
de stratificatietheorie. Verschillen in beloning, autonomie en andere
'beloningen' van professionalisering, zo stelt de functionele theorie,
zijn functioneel gerelateerd aan de hierarchie van talenten en zorgen er-
voor dat die talenten worden gebruikt voor de vervulling van eisen van
de samenleving en voor de oplossing van samenlevingsproblemen.
Hier tegenover stelt Johnson dat 'any given reward structure is the
result ofarrogation by groups with the power to secure their claims and
create their own system oflegitimation' (1972,37).

Overnemen van de realiteitsdefinitie
Evenals bij de kenmerkbenadering richt een deel van de kritiek op de
functionalistische benadering zich op het feit dat men zich laat verlei-
den om het beeld dat de professionals van zichzelf wensen te presente-
ren, voor waar aan te nemen. 'Functional studies are but an a-critical
reproduction of the description which the professions give of them-
selves; they present as a description of reality the myth with which
these legitimise their privileged position in the social division oflabour
and the special prerogatives which they enjoy in it' (Gyarmati, 1978,2).
Berlant gaat in zijn boek Pro»sion and monopoly uitgebreid in op Par-
sons' theorie over de medische professie. Zijn voornaamste kritiek is
dat, hoewel Parsons suggereert een descriptie te bieden van de
medische professie, hij in feite een normatieve theorie biedt: 'a nor-
mative account of what Parsons believes the norms of the medical
profession should be' (1975,13).

Kritiek op gepresenteerde kenmerken
Rueschemeyer becommentarieert twee kernelementen van de functio-
nalistische benadering: het systematische geheel van kennis, en de rele-
vantie van het beroep voor de centrale maatschappelijke waarden. Hij
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toont aan dat advocaten, bij nauwkeurige beschouwing, op deze
punten niet voldoen aan de criteria die aan een hoge mate van profes-
sionalisering worden gesteld, terwijl toch dit beroep algemeen als 66n
van de echte professies wordt beschouwd. Rueschemeyer concludeert
dat 'many features that are considered specific characteristics of the
professions seem to be in fact aspects ofupper-class and upper-middle-
class lifeand subculture' (1972,38).
Andere auteurs gaan in op de door Parsons gepresenteerde aspecten
van het professionele type: rationaliteit, functionele specificiteit, en
universalisme.
Freidson bestrijdt Parsons' opvatting dat de medische professie wordt
gekenmerkt door universalisme en functionele specificiteit (1970b,
170). Doorde'clinical mind', zoals Freidson dat noemt, hechtde medi-
cus in de praktijk (dus niet de medicus-leraar ofmedicus-onderzoeker)
zeer veel waarde aan de eigen persoonlijke ervaring; hij is georienteerd
op actie, en niet zozeer op wetenschap; hij gelooft in wat hij doet; hij is
een pragmatist; hij benadrukt de onzekerheid in zijn vak. De medicus
in de praktijk staat voor complexe problemen, waarin hij beslissingen
moet nemen, en dus risico's, waarvoor hij verantwoordelijk is. De eigen
ervaring biedt hem daarin de meeste houvast, vooral ook omdat de
ervaring van anderen voor hem niet zo zichtbaar is. Freidson signaleert
bovendien, dat de praktijk-medici geYmponeerd raken door dc eigen
kundigheid, waardoor ze geneigd zijn zich ook competent te achten in
zaken waarvoor ze niet, ofniet specifiek, zijn opgeleid. De medici in de
praktijk worden dus, volgens Freidson, eerder door particularisme en
functionele diffusiteit gekenmerkt.
Johnson betoogt dat Parsons te veel nadruk legt op cognitieve rationali-
teit bij de professies, en daardoor alle gevolgen van machtsrelaties
binnen beroepsgroepen buiten beschouwing laat. Ook verwijt Johnson
hem dat hij geen oog heeft voor zaken als klasse-gerichte sociale selectie
van patiEnten en behandelingsmethoden, die toch empirisch zijn
aangetoond(1972,36).

Overeenstemming in waarden
Mok (19738,52) stelt dat de beroepsgemeenschapsgedachte typerend is
voor de functionele benadering. Essentieel daarbij is, dat de beroeps-
groep een collectiviteit is met gemeenschappelijke waarden, en dat
deze waarden overeenkomen met die in de samenleving. Mok illus-
treert dit onder meeraan de hand van deopvattingen van Goode (1972)
en diens 'community within a community', en verklaart dit door ver-
wijzing naarde Amerikaanse gelijkheidsideologie.
Een gevolg van de veronderstelling dat er overeenstemming in waarden
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is, is dat er geen aandacht bestaat voor mogelijke belangentegenstellin-
gen, zowel binnen beroepsorganisaties, als tussen beroepsgroepen en
andere groepen in de samenleving (Mok, 1973a, 61; Rueschemeyer,
1972,37;Bucheren Strauss, 1961,325).

De organisatie van de beroepsgroep
Vanuit de opvatting van overeenstemmende waarden is het niet zo
vreemd dat er weinig aandacht bestaat voor de wijze waarop de be-
roepsgroep is georganiseerd, en op de mogelijke machtsprocessen die
daarbij een rol spelen. Volstaan wordt met de weergave van de oriEnta-
tie van enkele eliteleden van de organisatie (Berlant, 1975,15).
De institutionalisering van een professie behelst echter meer dan de
internalisering van houdingen door leden, stelt Berlant. Veel van de
praktijken van de professie zijn, naar zijn opvatting, gericht op de col-
lectieve belangen van de professie, ofze nu de belangen van de patiEnt
dienen of niet. Hoogstens is de belofte nodig dat de belangen van de
pati8nt worden beschermd (1975,39). Het feit dat de medische profes-
sie het maatschappelijk instrument is waardoor de samenleving er voor
zorgtdatbepaalde rollen worden vervuld, bewijst nog niet dat deze pro-
fessie daarom is ontstaan en dat er geen alternatieven mogelijk zijn. Het
is volgens Berlant dan ook beter om het bestaan van groepen te trachten
te verklaren met behulp van een analyse van de economische en poli-
tieke voorwaarden voorsucces van zulke groepen (1975,42).

Parsons'opvattingover ziekte
Freidson (1970b) besteedt veel aandacht aan het werk van Parsons, en
gaat daarbij vooral in op de sociale definiEring van ziekte in onze
samenleving. Ook in zijn opvatting is ziekte een deviantie van een of
andere standaard. Er is echter geen sprake van een objectieve standaard
(die volgens Parsons door de medici wordt aangegeven), maar van een
subjectieve. 'Thus, biological deviance of disease is defined socially
and is surrounded by social acts that condition it' (1970b, 209). Hij
vergelijkt dit met de maatschappelijk bepaalde opvattingen over mora-
liteit. Zijn kritiek op de sociologie is, dat - in zijn algemeenheid - het
probleem van deviantie is gereificeerd, en er te weinig aandacht is
besteed aan de wijze waarop concepties over deviantie worden ontwik-
keld en de gevolgen die toepassing van deze concepties hebben op
menselijke betrekkingen (1970b, 213).
Deze kritiek geldt mijns inziens niet alleen ten aanzien van deviantie,
maar geldt eveneens voor andere aspecten. De definitie van de situatie
en de 'construction of reality' geschiedt voortdurend door individuen
en groepen. Vooral ook beroepsgroepen maken hiervan gebruik. Bij
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ziekte is bovendien nog de fout gemaakt dat de grote mate van consen-
sus over ziekte-als-deviantie is verward met feiten. 'But that the con-
sensus is high does not make it any the less a social construction'
(1970b, 215).
Bij de definiEring van wat ziekte is, speelt de medische professie een
hoofdrol, doordat de wet erkent wat deze groep als 'ziekte' definieert.
Hiermee is nog niet gezegd dat deze definiEringen ofnormen overeen-
komen met die van individuen of primaire groepen in de samenleving
(1970b, 221). Freidson maakt wel gebruik van Parsons' analyse van de
rol van de zieke. 'The sick role functions to put the deviant into the
doctor's hand...it thus enables the doctor to bring his competence to
bear on the sick person. The physician's role in turn makes acceptable
to the patient the things the physician must do in order to perform his
function' (1970b, 227). Hij wijst er echter op, dat de rol van de zieke
wordt bepaald door een specifieke maatschappelijke reactie, en niet
door de moderne medische wetenschap op zichzelf. Vooral van belang
is dit voor de mate waarin men zich mag onttrekken aan de maatschap-
pelijke verantwoordelijkheden, en voor de onderliggende opvatting
over de mate van ernst van de deviantie. Daarnaast speelt de mate
waarin het individu door de samenleving aansprakelijk wordt gesteld
voor zijn deviantie, een belangrijke rol. Ook dit element van Freidsons
kritiek is te veralgemeniseren.
Onderzoek naar de complementariteit van de rol van professional en
cliEnt kan bij vele beroepen zeer belangrijke informatie opleveren over
het functioneren van beroepsbeoefenaren, maar ook over de invloed
van sociaal en cultureel gebonden opvattingen op deze relatie tussen
professional en cliant.

Evaluatie
Twee belangrijke punten van kritiek op de functionalistische benade-
ring, zoals die uit het bovenstaande gedestilleerd kunnen worden,
betreffen twee uitgangspunten van deze benadering: de aanwezigheid
van systeembehoeften en de vermeende overeenkomst in belangen tus-
sen individuen, organisaties en de maatschappij. Dat de functionalis-
tische benadering van het verschijnsel professionalisering geen aan-
dacht heeft voor belangenverschillen tussen diverse beroepsgroepen, is
vanuit deze uitgangspunten niet verwonderlijk. Deze beide uitgangs-
punten staan lijnrecht tegenover de grondstellingen van de actor-
benadering, die juist uitgaat van diversiteit van belangen, en reYficatie
van systemen van de hand wijst: Ook de functionalistische benadering
ontkomt, ondanks een meer theoretische basis dan de kenmerkbenade-
ring, niet aan 'de verleiding van de professionele ideologie', zoals dat
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genoemd zou kunnen worden. De systeembehoeften komen wonder-
wel overeen met de rol die de professies voor zich opeisen in de samen-
leving. Maar zelfs het bestaan van wat door de functionalisten 'sys-
teembehoeften' worden genoemd, kan nog niet verklaren waarom juist
deze constellatie van professies, en juist deze vormgeving ofstructure-
ring van beroepen tot stand is gekomen. De functionalistische benade-
ring heeft te gemakkelijk het bestaan en de vorm van de professies aan-
vaard, en heeft het niet nodig geacht deze unieke oplossing te verklaren.
Dit is zelfs binnen de functionalistische benadering enigszins vreemd,
omdat in deze benadering wel degelijk erkend wordt dat er alternatieve
oplossingen mogelijk zijn voor een zelfde probleem (functionele alter-
natieven).
Dit neemt niet weg dat het verschijnsel dat door de functionalisten als
'systeembehoeften' wordt aangeduid, een zekere realiteitswaarde heeft.
Sociale systemen, of - om (met het oog op het gevaar van reYficatie)
nauwkeuriger te zijn - op zijn minst de dominante groepen ofcoalities
in deze systemen, trachten een aantal processen en situaties in stand te
houden, die (al dan niet terecht)geacht worden van levensbelang te zijn
voor het systeem. Te denken valt aan zaken als de 'productie' van de
volgende generatie, socialisering, bescherming van de veiligheid, en
dergelijke. En individuen trachten hun gezondheid te handhaven, of
hun plaats in de hemel zeker te stellen, en dergelijke. Dit soort zaken,
die weI worden aangeduid met de term 'centrale waarden', speelt een
belangrijke rol in de samenleving. Een andere benadering van het ver-
schijnsel professionalisering kan niet aan zulke zaken voorbijgaan, en
zal hiervoor een passende plaats moeten vinden.
Parsons' benadering van het verschijnsel professionalisering is in zo-
verre een verbetering ten opzichte van de kenmerkbenadering, dat
reeds onderscheid wordt gemaakt tussen twee analyseniveaus: het
individuele niveau en het institutionele niveau. Opvallend daarbij is
wel, dat Parsons nauwelijks aandacht besteedt aan de rol van beroeps-
organisaties, evenmin als aan relaties van beroepsbeoefenaren met
andere groepen in de samenleving, waaronderandere beroepsgroepen.
Parsons' beschouwing over de rol van de arts en de patient is, ondanks
de kritiek erop van Freidson, van belang. Vooral zijn aandacht voor de
complementariteit van de rollen van producent en consument, dn de
rol van de geYnstitutionaliseerde verwachtingen, waarden en normen
daarin, is zeer inspirerend voor de bestudering van het verschijnsel
professionalisering op het niveau van de beroepsuitoefening. Boven-
dien wordt door Parsons impliciet een verband gelegd tussen de proces-
sen op uitvoerend en op institutioneel niveau. Terecht heeft Freidson
dit verder uitgewerkt (zie paragraaf3.4).
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3    De machts- ofbeheersings-
benadering van professionalisering

In het voorgaande hoofdstuk zijn twee stromingen in de professionali-
seringstheorie de revue gepasseerd: de kenmerk- en de functionalis-
tische benadering. Op beide benaderingen is door vele auteurs kritiek
geleverd. Een grondtoon van deze kritiek lag, zoals in paragraaf 1.3 en
2.1 reeds werd aangegeven, in de opvatting dat bij de kenmerk- en de
functionalistische benadering gebruik is gemaakt van een referentie-
kader dat gebaseerd is op theoretische uitgangspunten, die niet door de
critici worden gedeeld.
In de laatste jaren (waarin ook de bovenbedoelde kritiek wordt
gehoord) is de maatschappelijke realiteit rond professionele beroeps-
groepen problematisch geworden. Meer en meer wordt gewezen op de
negatieve zijden van (verdergaande) professionalisering. De kritiek op
het functioneren van professionals neemt toe. Er doen zich meer en
meer situaties voor waarin duidelijk wordt dat beroepsorganisaties
primair de belangenbehartiging van hun leden als richtsnoer voor hun
handelen nemen, en niet, zoals ze graag doen voorkomen, het belang
van de cliEnt ofde samenleving. In hoofdstuk 1 ben ik hierop ook reeds
ingegaan.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat, parallel hiermee, kritiek is geko-
men op de sociologische benaderingswijze van het professionalise-
ringsverschijnsel. In de sociologische benadering van dat moment (ken-
merk- en functionalistische benadering) was evenmin plaats voor de
negatieve kanten van professionalisering. Meer en meer werd duidelijk
dat deze benadering bevestigend en verhullend was, in plaats van
vraagtekens zettend en onthullend. Conflict en dynamiek hadden in
deze sociologische benadering slechts een plaats in de marge (zie de in
het vorige hoofdstuk weergegeven kritiek).
De bestaande sociologische benadering voldeed evenmin op andere
terreinen. In zijn inleiding op Silvermans boek Organisatietheorie sig-
naleert Van Dijck een grote veranderingsintensiteit op vele gebieden
van het sociale leven, en een krachtig emancipatiestreven van indivi-
duen, groepen en groeperingen. Verder wijst hij op de toenemende
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vervlechting van vele maatschappelijke organisaties en instellingen,
wat leidt tot problemen van functie-overlapping en -tegenstelling,
ingewikkelde coBrdinatieprocessen en -lichamen, van bedoelde en
onbedoelde effecten. Verscheidene belangengroepen profileren zich;
het handelen 'staat steeds meer in het teken van rationeel, zelfs "strate-
gisch"denken'(1974, VIe.v.).
Kortom: de tijd was, in Kuhns termen, rijp voor de aanvaarding-op-
brede-schaal van een nieuw paradigma. Macht en beheersing, strategie
en conflict, dynamiek en verandering worden de nieuwe objecten van
sociologische aandacht. Als daarbij passend theoretisch uitgangspunt
werd dankbaar gegrepen naar de (reeds enige tientallen jaren bestaan-
de, maar niet wijd verbreide) actietheorie, waarop ik in het eerste
hoofdstuk reeds ben ingegaan.
Ook in de sociologische benadering van professionalisering wordt deze
vernieuwing in het denken zichtbaar. Beroepsmacht en beheersing van
arbeidsvoorwaarden, strategisch handelen van beroepsorganisaties en
conflicten tussen beroepsgroepen, de dynamiek van het professionali-
seringsproces en de veranderingen in de relatie met de afnemer van de
professionele diensten, krijgen meer en meer aandacht. De actietheorie
isdaarbij, zij het veelal impliciet, het uitgangspunt.
Aan een aantal auteurs die vanuit dit perspectief het verschijnsel
professionalisering benaderen, is dit hoofdstuk gewijd. Daarbij is uiter-
aard een keuze gemaakt, zowel uit de veelheid van auteurs, als uit al
datgene wat de gekozenen hebben geschreven. Getracht is, juist die
schrijvers en die aspecten van hun werk op te nemen, die een (uiteraard
in mijn ogen) essentiele bijdrage hebben geleverd aan de machts- of
beheersingsbenadering van professionalisering.
Wat de hier te behandelen auteurs (in grote lijnen) gemeenschappelijk
hebben, is hun aandacht voor de macht van beroepsgroepen en de
beheersing die zij trachten te bereiken over voor hen essentiEle zaken.
Professionalisering wordt hier gezien als een proces van het verwerven
en vergroten van macht en beheersing door beroepsgroepen. Een
tweede gemeenschappelijke noemer van de hier te presenteren ver-
tegenwoordigers van de machts- of beheersingsbenadering (en een
belangrijk punt van verschil met de hierv66r besproken schrijvers die
de kenmerk- en functionalistische benadering vertegenwoordigen) ligt
in de relatie van de beroepsgroep met de omgeving. De kenmerk-
benadering bestudeert de beroepsgroep op zichzel f, zonder aandacht te
schenken aan de banden met de omringende omgeving. Hoewel de
functionalistische benadering aandacht schenkt aan de omgeving,
gebeurt dit in feite alleen op macro-niveau: de functionele relatie
tussen beroepsgroep en dd samenleving. In paragraaf 2.5 is daarop al
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uitgebreid ingegaan. De machts- of beheersingsbenadering wordt
gekenmerkt door het feit dat de beroepsgroep wordt geplaatst in een
krachtenveld. Niet alleen op macro-niveau, maar evenzeer op indivi-
dueel niveau. 1  In dit krachtenveld speelt niet de samenleving een  rol,
maar de in de samenleving te onderkennen concrete groepen, groepe-
ringen en organisaties: (onderdelen van) de overheid, andere beroeps-
groepen, organisaties, (machts-)elites, en dergelijke. In dit krachten-
veld zijn processen te signaleren van machtsuitoefening, machtscon-
flicten, coalitievorming, etc. Er is vrijwel nooit sprake van een statio-
naire toestand, maar altijd van een evenwicht dat voortdurend onder
druk staat van min of meer tegengestelde krachten; waarin 'partijen'
ageren en reageren op acties en reacties van andere partijen in het veld.
Het zijn deze gemeenschappelijke noemers die de in deze paragraaf te
behandelen auteurs binden. Waarin ze verschillen, is het aantal en de
soort partijen in het krachtenveld, hun visie op de verklarende variabe-
len, het niveau van analyse dat ze in hun beschouwing betrekken, en
het abstractieniveau van hun analyse. Ondanks deze verschillen bevat-
ten de volgende beschouwingen echter tezamen de essentiEle bouw-
stenen voor een vollediger conceptueel referentiekader voor de bestu-
dering van het verschijnsel professionalisering.
In het navolgende zullen de opvattingen van de volgende auteurs wor-
den behandeld: Hughes (1958), Johnson (1972), Mok (1973a en b),
Freidson (1970b), Jamous en Peloille (1970), Parry en Parry (1976),
Berlant (1975), Gyarmati (1975, 1978)en Watson(1977).

3.1      Hughes: werk als vorm van sociale interactie

De machts- ofbeheersingsbenadering van het verschijnsel professiona-
lisering is uiteraard niet uit de lucht komen vallen. We vinden zelfs bij
schrijvers die gerekend kunnen worden tot de kenmerk- of functiona-
listische benadering, opmerkingen die wijzen op aandacht voor de reta-
ties met andere beroepen, ofstrijd om het binnenhalen van privileges.
Zo vermeldt bijvoorbeeld Goode dat professionals grote politieke
invloed hebben ten aanzien van de regelingen voor het eigen beroep
(1972,19) en dat beroepen op hun plaats worden gehouden door con-
currenten (1969,269). Wilensky heeft het over het feit dat alle beroe-
pen gekenmerkt worden door machtsstrijd (tussen beroepen onderling,
en tussen beroepen en cliEnten) en het streven naar statusverhoging
(1964,145). En Gross stelt dat professionalisering vaak een reactie is op
publieke oppositie ofoppositie van erkende professies (1967,42).
Het is echter gebleven bij min of meer losse opmerkingen, die nooit

59



werden uitgewerkt, en zeker niet tot kern van een beschouwing zijn
geworden. Dit behoeft op zichzelf niet al te veel verwondering te
wekken, omdat ook in andere delen van de sociologie de machts- of
beheersingsbenadering in die tijd nauwelijks aandacht kreeg. Een begin
van een kentering is te signaleren in het werk van Hughes (1958), die
zich expliciet gaat bezighouden met de condities waaronder beroeps-
groepen trachten professies te worden.
Centraal in de beschouwing van Hughes staat de opvatting, dat werk
een vorm van sociale interactie is, en dat de arbeidsverdeling een essen-
tiale factor in de relatie tussen beroepen is (1958,68). De arbeids-
verdeling is een geheel van rollen en rangen, en niet alleen een verde-
ling op technische gronden.  'No line of work can be fully understood
outside the social matrix in which it occurs or the social system of
which it is part' (1958,75). Zo wordt ook de relatie tussen professional
en client beYnvloed door interferenties vanuit andere (al dan niet pro-
fessionele) beroepen, die niet zonder meer de roldefinities accepteren
die van bovenafworden aangereikt. Elk beroep creeert een ethos en een
systeem van rationalisaties voor het gedrag dat passend wordt geacht,
gegeven de gevaren en contingenties van de eigen positie (1958,77).
De arbeidsverdeling is een geheel van rollen met daaraan gekoppeld
een 'licentie': een wettelijke toestemming om een bepaalde activiteit
uit te voeren, soms met uitsluiting van anderen. Essentieel voor profes-
sies is nu, dat beroepsgroepen een 'legal, moral and intellectual
mandate' claimen om aan te geven wat goed is voor individu en samen-
leving, en te definieren wat passend gedrag is voor allen die zich met het
betreffende werk bezighouden. 'Indeed, they set the very terms in
which people may think about this aspect of life' (1958,79). Wanneer
zo'n claim expliciet of impliciet als legitiem wordt beschouwd, is, vol-
gens Hughes, een professie'geboren'.
Hughes noemt zulke licenties en mandaten de voornaamste uitingen
van een morele arbeidsverdeling. 'The differentiation of moral and
social functions involves both the setting ofthe boundaries ofrealms of
social behaviour and the allocation of responsibility and power over
them'(1958,80).

Evaluatie
Hughes wordt terecht gezien als de eerste auteur die zich bezighoudt
met een nieuwe benadering van het verschijnsel professionalisering.
Twee elementen waar hij de nadruk op legt zijn van essentieel belang
en worden door andere auteurs nader uitgewerkt.
Allereerst is van belang: zijn stelling dat een beroep moet worden
beschouwd in een sociaal systeem van arbeidsverdeling, waardoor
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andere beroepen binnen het aandachtsveld komen. Ten tweede is van
belang: zijn aandacht voor de 'morele arbeidsverdeling', zoals hij dat
noemt, die verwijst naar de rol die professies spelen bij het'construeren
van de werkelijkheid'.
Het is opvallend dat sommige auteurs die zich zeggen te baseren op

Hughes (o.a. Toren, 1975), juist aan deze punten geen aandacht schen-
ken, maar weer vervallen in een kenmerk-achtige benadering, waarbij
de nadruk wordt gelegd op de condities waaronder professionalisering
en deprofessionalisering optreden.
Hughes besteedt zowel aandacht aan de relaties tussen beroepsgroepen
en de overheid (licentie en mandaat) als aan de relatie tussen beroeps-
beoefenaar en cliEnt en de interferentie daarin van andere beroeps-
beoefenaren. Hiermee wijst hij als 66n van de eersten op het belang van
analyse op verschillende niveaus.

3.2 Johnson: geinstitutionaliseerde beroepscontrole

Johnson haakt in op twee processen die Hughes schetst: groepsmobili-
teit door beroepsopwaardering, en de expansie van professionalisme
als gevolg van de groei van beroepsgroep-bewustzijn.2 Johnson stelt
hierover dat, wanneer 6en van deze processen gelijkgesteld wordt aan
professionalisering, nog steeds vastgesteld moet worden wat een claim
op professionele status behelst, wat de gevolgen zijn en onder welke
condities deze processen zullen slagen. Ten onrechte wordt, volgens
Johnson, deze claim op professionele status gezien als dd belangrijkste
conditie voor professionalisering. De machtsbronnen waarover een
beroepsgroep kan beschikken, zijn in dezen van essentieel belang, maar
wordenveelalmiskend(1972,31).
Na een bespreking van de kenmerkbenadering en de structureel-
functionalistische benadering (waaraan in het voorgaande reeds is gere-
fereerd), concludeert Johnson dat deze benaderingen geen definities
van beroepen betreffen, maar de karakteristieken van een specifieke
geinstitutionaliseerde vorm van beroepscontrole (1972,27). Op deze
historisch varitrende vorm van controle over beroepsactiviteiten moet
de aandacht volgens Johnson worden gericht.
Specialisatie van beroepen creEert relaties van afhankelijkheid. Het
gemeenschappelijk areaal van gedeelde ervaring en kennis neemt af, en
de sociale afstand wordt vergroot. Dit creEert op zijn beurt de mogelijk-
heid voor autonomie. Sociale afstand heeft een (variabele) onzeker-
heidsstructuur tot gevolg in de relatie tussen producent en consument.
Afhankelijk van de mate van onzekerheid en de sociaal-structurele
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context zullen verschillende instituties ontstaan om deze onzekerheid
te verminderen. Machtsrelaties nu zullen bepalen ofdeze onzekerheid
wordt gereduceerd ten koste van de producent of de consument.  De
machtsbasis varieert met het niveau van onzekerheid, dat op zijn beurt
bepaald wordt door het esoterische karakter van de toegepaste kennis
(1972,41,42).
Deze machtsbasis is echter veelal onvoldoende om de eigen definitie
van de relatie producent - consument op te leggen. Dit is alleen moge-
lijk, wanneer deze machtsbasis parallel loopt met een andere en
bredere basis van sociale macht. Volgens Johnson komt dit uitsluitend
voor, wanneer de leden van de beroepsgroep tevens behoren tot een
dominante klasse of kaste, dn de afnemers van de diensten van de
beroepsgroep een relatief grote, heterogene of gefragmenteerde groep
vormen(1972,43).
Hiermee zijn twee variabelen gegeven voor de bepaling van de vorm
van geYnstitutionaliseerde controle op de beroepsactiviteiten: verbin-
ding met machtselites, en sociale compositie en aard van de afnemers.
Essentieel is echter nog een derde factor, namelijk de mate van on-
zekerheid in de relatie tussen producent en consument. Het zijn nu de
professionele beroepen die verbonden zijn met acute onzekerheids-
problemen, welke een grote sociale afstand veroorzaken en waarbij de
client bijzonder hulpeloos is. Dit zou tot uitbuiting kunnen leiden en
dus is de noodzaak van sociale controle groot.
Dit lijkt veel op de functionalistische benadering van professionalise-
ring. Johnson stelt echter dat hij deze reYficatie vermijdt, doordat hij er
de nadruk op legt dat de bedreiging die voortkomt uit de onzekerheid
en de sociale afstand, niet door alle groepen in de samenleving gelijke-
lijk wordt ervaren, en de dienstverlening door de professies niet steeds
gelijkelijk wordt gewaardeerd. Bovendien kan de betekenis van een
beroep door de tijd heen belangrijk varieren, zowel als gevolg van tech-
nische ontwikkelingen, als ten gevolge van culturele veranderin-
gen(1972,44).
De typologie van vormen van geYnstitutionaliseerde controle op beroe-
pen bouwt Johnson primair rond de relatie producent - consument. Hij
signaleert drie basisoplossingen voor de in deze relatie bestaande span-
ning. Daartussen zijn overigens overgangsvormen denkbaar en ook
aanwezig, vooral wanneer een onderscheid wordt gemaakt tussen de
controle op de bepaling van de behoeften, en de controle op de wijze
van de behoeftenvervulling(1972,47).
Dedrie basisvormen zijn(1972,45 e.v.):
1 Collegiate controle, waarbij de producent de behoeften van de consu-
ment, en de wijze waarop deze vervuld wordt, definieert. Professiona-
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lisme is een subtype van deze basisvorm.
2 Patronage, waarbij de consument zelf bepaalt welke behoeften hij
heeft, en hoe deze vervuld worden. Subtypen van deze vorm zijn oligar-
chische patronage,'corporate' patronage en'communal' patronage.
3 MediEring, waarbij een derde partij behoeften en wijze van vervulling
definieert. Als belangrijkste subtype behandelt Johnson mediering
door de staat.
Johnson behandelt deze drie basistypen vervolgens uitvoerig, waarbij
duidelijk wordt dat er samenhang bestaat tussen de drie hierv66r
genoemde variabelen: verbinding met machtselites, aard en afkomst
van de cliEnten en onzekerheid in de relatie producent - consument.3
Een professionalistische vorm van controle op de beroepsuitoefening
wordt gekenmerkt door een grote en heterogene consumentengroep,
wat ruimte laat voor een grote mate van autonomie van de beroeps-
groep. Deze beroepsgroep heeft banden met de aristocratie, is homo-
geen en kent relatiefweinig specialisatie. Er wordt gebruik gemaakt van
ritualistische elementen en jargon. De door de beroepsgemeenschap
opgestelde roldefinitie wordt gehandhaafd door een ethische code en
autonome disciplinaire procedures. De ideologie van de beroepsgroep
legt de nadruk op de waarde van de dienst, en er is sprake van een grote
mate van zelfbewustheid. De nadruk ligt op de diagnostische relatie
tussen professional en cliEnt (1972,51 e.v.).
De patronage-vorm van controle is in feite de tegenpool van de profes-
sionalistische vorm. De onafhankelijke en dus onexploiteerbare cliEnt
definieert de eigen behoeften, heeft eigen verbindingen met de
machtselite en heeft een sociale origine die dezelfde is als die van de
beroepsbeoefenaar. De rekrutering voor het beroep wordt gesponsord
door de cliEnt, en er is sprake van een gefragmenteerde en lokaal ge-
ori8nteerde beroepsgroep. De status van de cliant wordt weerspiegeld
in de status van de beroepsbeoefenaar in de hierarchie van zijn beroeps-
groep (1972,65 e.v.).
Mediering is eigenlijk een interferentie op de hierboven geschetste as
tussen professionalisme en patronage, en kan dan ook op elk punt van
deze as geschieden. Bij een minimale ingreep (bijvoorbeeld uitsluitend
financidle steun aan de client) wordt nog veel van de professionalis-
tische controle gehandhaafd. Bij een maximale ingreep volgt als het
ware een vorm van patronage, bijvoorbeeld wanneer de staat alle
beroepsbeoefenaren zelf in dienst neemt. De mogelijkheden voor
exploitatie worden naar beide zijden gereduceerd. Soms wordt het on-
duidelijk, wie de cliEnt is: de individuele cliEnt of de samenleving. De
rekrutering voor de beroepen geschiedt meer via of'ficiele instituten,
zoals universiteiten en dergelijke. Het beroep wordt meer en meer
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geincorporeerd in overheidsorganisaties, wat problemen kan veroor-
zaken in het evenwicht tussen de behoeften van de cliEnten en van de
organisatie. De beroepsbeoefenaren worden gespecialiseerder en krij-
gen verschillende hiErarchische functies, wat leidt tot verschillende en
divergerende belangen. De beroepsvereniging is minder belangrijk en
zal zich beperken tot vakbondsactiviteiten (1972,77 e.v.).

Evaluatie
Zoals ook Johnson zelf aangeeft, zal in de praktijk steeds een meng-
vorm van de basisvormen te zien zijn. De basisvormen kunnen dus
gezien worden als abstracties, die in de realiteit niet zo zuiver voor
zullen komen. Als zodanig is zijn typologie ook zeer bruikbaar, vooral

wanneer de relatie tussen professional en cliant onderwerp van studie
is. Niettemin is Johnson in de uitwerking van zijn typologie beperkt.
Een belangrijke vorm van mediEring, die Johnson niet behandelt, is die
waarbij de relatie tussen producent en consument wordt beheerst door
een ander beroep. Johnson beperkt zich tot een behandeling van de
staatsmediEring, als zijnde de belangrijkste, maar als we alleen al
denken aan de medische sector, dan zien we dat mediEring door een
ander beroep (i.c. de arts) van groot belang is voor het merendeel van de
andere beroepen in deze sector.
Parry en Parry stellen dat Johnson te veel nadruk legt op het belang van
de relatie producent - consument en dat hij de relatie met concurre-
rende beroepen veronachtzaamt. Zoals gezegd, blijkt dit ook uit het feit
dat hij mediering door andere beroepen niet behandelt. Tevens stellen
Parry en Parry dat de door Johnson onderscheiden controlevorm van
staatsmediEring slechts beperkte waarde heeft, omdat in het algemeen
de autonomie van de beroepsgroep nauwelijks wordt aangetast. De
definiEring van de behoeften, zoals die door de producent wordt
gegeven, wordt in het algemeen door de staat overgenomen (1976,43
e.v.). Niettemin is de relatie tussen beroepsbeoefenaar en client (of
producent en consument) van essentieel belang voor de bestudering
van professionalisering. Vooral ook veranderingen in deze verhouding
kunnen van grote invloed zijn op het professionaliseringsproces. Het is
echter ook mogelijk dat veranderingen in het professionaliserings-
proces invloed hebben op de verhouding tussen beroepsbeoefenaar en
client.

3.3 Mok: legitimeringen institutionalisering

Mok houdt zich bezig met professionalisering vanuit het standpunt, dat
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de professies niet principieel verschillen van andere beroepen. Beroe-
pen zijn maatschappelijke structuren, die ontstaan als gevolg van pro-
cessen van differentiatie van arbeid, gewoontevorming en standaardi-
sering van de wijze van werken en de aanpak van problemen, en de
overdracht van aanpak en oplossingen door de opleiding van nieuwe-
lingen.
Mok zet echter een vraagteken bij het aanvaarden van het bestaan van
beroepen als een gegeven. Naar zijn mening gaat het bij beroepen niet
alleen om de materiEle inhoud van het beroep, maar ook om legitime-
ringsprocessen. Legitimering definieert Mok als het streven van
beroepsbeoefenaren 'naar erkenning en aanvaarding door relevante
anderen van hun verklaring en zingeving van dat deel van de werkelijk-
heid dat zij tot hun taakveld rekenen' (1973b, 12). Mok schetst een drie-
tal gronden die gebruikt kunnen worden om legitimering te bereiken:
kennis, machten agogische actie (19738,24 e.v.).
Ten aanzien van kennis als legitimeringsgrond verwijst Mok naar het
primaat van cognitief-rationele waarden bij professies, zoals dat door
Parsons is behandeld. De professies vormen een kennis-elite aan de top
van de kennishierarchie.
De tweede legitimeringsgrond, macht, wordt - volgens Mok - tot dan
toe slechts sporadisch in de literatuur genoemd als specifieke voor-
waarde voor het op gang brengen van professionaliseringsprocessen.
Van belang is vooral de decisionistische definitie van macht (cfr. T. N.
Clark, door Mok geciteerd): 'de potentiEle capaciteit van een actor of
van actores om de doeleinden van een systeem te bepalen, te verande-
ren of te bereiken. Door deze capaciteit in mindere ofmeerdere mate te
bezitten, kunnen leden van het systeem invloed uitoefenen op de tot-
standkoming van beslissingen en de uitvoering ervan' (19738, 28).
Verder kan macht nog onderscheiden worden naar de aard van de
machtsbron: normatieve, legale, referentie-, deskundigheids- en
beloningsmacht.4 De derde legitimeringsgrond is de 'agogische actie'.
Mok verstaat daaronder: 'een dusdanige opstelling van een beroep en
zijn beoefenaars dat bij beroepsactiviteiten in de eerste plaats rekening
wordt gehouden met de noden en behoeften van de directe afnemers
van de diensten en producten van het beroep' (19738,32). Veelal gaat
het daarbij om verandering van de situatie van de afnemer, en dus om
reallocatie van hulpbronnen (macht, materiEle goederen en diensten,
en symbolen). Door hun 'speelruimte' kunnen de professionele beroe-
pen hierop invloed uitoefenen.5 Belangrijk daarbij is, dat de keuze van
afnemer door de professional varieert met de definitie van de beroeps-
situatie, 'omdat de afnemer de geloofwaardigheid van de definitie kan
versterken ofverzwakken' (19738,109). Mok noemt hierbij voorbeel-
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den van de personeelsfunctionaris en de reclasseringsambtenaren.
Mok stelt, dat het van essentieel belang is dat 'kennisbezitters coalities
kunnen aangaan met machthebbers om hun doeleinden te verwezen-
lijken' (1973a, 108). Deze coalities zullen blijven bestaan zo lang de
kennisbezitters (of het beroep) bijdragen tot de institutionalisering en
legitimering van deze machthebbers (1973a, 115). Uiteindelijk zijn het
dus de doeleinden (ofmotieven) waar het om draait. Volgens Mok kan
nu 66n van die doeleinden agogische actie zijn, ter wille van onzeker-
heidsreductie bij de afnemer van de diensten.
In een later werk (Mok en Maimon, 1977) wordt nader ingegaan op de
bovengenoemde doeleinden of motieven. Hier wordt gesteld dat het
zinniger is, uit te gaan van de 'belangen' van een beroepsgroep, dan van
de 'macht'. Als definitie van beroepsmacht hanteren ze een - reeds op
belangen geori8nteerde -definitie van Form en Huber: 'the ability ofan
occupation, by using material of organizational resources, to defend
itself against incursions of others to maintain an advantage in the
allocation ofincome' (Form en Huber,  1976,753). Hier tegenover stel-
len Mok en Maimon de meer algemene definitie van beroepsbelang:
'any course of action of an occupation advancing claims about its
members relative position in society, facilitating the achievement of
wants that involves the response ofothers as a means ofattaining them'
(1977,3).
Als argumenten om belangen in plaats van macht als uitgangspunt van
analyse te nemen, noemen Mok en Maimon:
1    machtsuitoefening is altijd gericht op belangen; het gaat nooit om
wille van macht zelf;
2     aan belang kan een subjectiefen een objectiefaspect worden onder-
kend, waardoor een link kan worden gelegd tussen de individuele
beroepsbeoefenaar en de beroepsgroep;
3 macht v66ronderstelt het bestaan van beroepsgroepen, terwijl bij
belang het individu als eenheid van analyse wordt genomen, waardoor
de relatieve sterkte van beroepsgroepen analyseerbaar wordt (1977,4).
Solidariteitsrelaties worden gebouwd rond gemeenschappelijke belan-
gen, en het succes of falen in het bevorderen van belangen, is de uit-
komst van machtsrelaties. Dit wordt, volgens Mok en Maimon, veelal
niet gezien, omdat de beroepsbelangen vermomd worden als algemeen
belang, maar, zoals Krause het stelt 'To define the public interest as the
same as the interest  of one's group  is a privilege of power', en andere
groepen accepteren deze definities 'bydefault'(Krause, 1971,98).
Samenvattend definieert Mok (1973a, 104 e.v.) beroep als een 'geYnsti-
tutionaliseerd en gelegitimeerd kader rond een deel van de arbeids-
verdeling'. Institutionalisering en legitimering geschiedt zowel op
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macro-, meso-, als op micro-niveau. Professionalisering is het proces
waarbij een beroep zijn legitimeringsgronden aanwendt voor het
teweegbrengen van maatschappelijke veranderingen (van welke aard
dan ook), en het beschikken over machtsmiddelen is 66n van de voor-
waarden voor het op gang brengen van dit proces. 'De associatie van
macht met sociale verandering is voor de beroepensociologie een
belangrijk gegeven... Beroepen zijn, zo gezien, katalysatoren van ver-
anderingen' (1973a, 107). Wanneer een beroep alle drie de legitime-
ringsgronden op alle drie niveaus aanwendt, is er sprake van een hoge
mate van professionalisering.
Zoals al opgemerkt, definieert Mok legitimering als het zoeken van
steun in de omgeving voor bepaalde claims. Worden deze claims er-
kend en gesanctioneerd, dan verkrijgt de beroepsgroep autonomie ten
aanzien van de zelfregulering (taakstructurering, beroepsnormen,
inkomensbeleid) en het rekruteringsproces (1973b, 13). Door dit
laatste, dn door beinvloeding van het politieke systeem, wordt de
positie van de beroepsgroep gehandhaafd. Door selectieve rekrutering
worden, volgens Mok, die nieuwelingen aangetrokken, die het institu-
tionaliserings- en legitimeringsniveau van het beroep verhogen (1973b,
17). Behalve met de nieuwelingen, heeft de beroepsgroep in haar om-
geving te maken met de sponsor (degenen die de macht hebben om de
beroepsclaims te steunen), de concurrentie en de afnemers van de
diensten van het beroep (1973b, 4 e.v.).
In de het artikel van Mok en Maimon (1977) wordt vooral aandacht
besteed aan de rol van de sponsor, als voornaamste legitimerende
instantie. Als belangrijkste typen van sponsor onderscheiden zij de
afnemer, de staat, de organisatie en de andere beroepen. In hun ogen is
er altijd direct of indirect sprake van sponsoring, al kan er een wisspling
van sponsors zijn of kan een sponsor zijn invloed veranderen. Mok en
Maimon vragen vooral aandacht voor die gevallen waarin de sponsor
de belangen van de beroepsgroep in de weg staat. De mate waarin een
beroep erin slaagt autonomie ten opzichte van de sponsor te bewerk-
stelligen, kan dan ook beschouwd worden als een maat voor succes van
de beroepsbelangenbehartiging. Centraliteit van de taak van het be-
roep, onvervangbaarheid, en het niveau van opleiding beinvloeden,
volgens Mok en Maimon, de mogelijkheid tot autonomie, 1977,15). In
de claims die gebruikt worden ter verwerving van autonomie, speelt het
geheel van interne en externe controlemechanismen op de beroeps-
uitoefening een belangrijke rot, naast kennis, taakcomplexiteit, dienst-
baarheidsoriEntatie, en het belang van een ethische code. De invloed
van de sponsor, c.q. de mate van autonomie van een beroepsgroep, zul-
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len zich weerspiegelen in de invloed van sponsor en beroepsgroep op de
toetredingsregulering(1977,19).

Evaluatie
Uit het betoog van Mok komen twee zaken als uiterst relevant naar
voren. Allereerst de centrale plaats van legitimering in het professiona-
naliseringsproces. En ten tweede de rol die in het professionaliserings-
proces wordt gespeeld door de sponsor van een beroep.
Mok noemt drie bronnen van legitimering: kennis, macht en agogische
actie. In hoeverre deze drie inderdaad beschouwd kunnen worden als
bronnen van legitimering, zal in paragraaf 5.2 nader worden bezien.
Hier zij voorlopig opgemerkt dat kennis en agogische actie (in de zin
van dienstverleningsoriEntatie) in ieder geval bij openlijke legitimering
(in beroepsideologie8n) een centrale plaats innemen. Met macht is dit
minder het geval, wat bepaald niet wil zeggen dat macht niet een zeer
belangrijke rol speelt in het professionaliseringsproces.
Een ander opvallend facet in de studies van Mok is zijn aandacht voor
belangen, en zijn voorstel om belangen als uitgangspunt voor de
analyse van professionalisering te nemen, in plaats van macht. Ten-
slotte zij nog gewezen op een uiterst belangrijke aanzet die Mok geeft,
zonder deze volledig uit te werken. Gedoeld wordt hier op de stelling,
dat professionalisering plaatsvindt op micro-, meso-, en macro-niveau
in onderlinge samenhang. In zijn studie geeft Mok bij elk van de
niveaus uitgebreide voorbeelden en verwijzingen naar literatuur. Wat
Mok niet presenteert, is een uitwerking naar deze drie niveaus van zijn
centrale professionaliseringsbegrippen: legitimering en institutionali-
sering. Juist hierin ligt echter een mogelijkheid om de drie analyse-
niveaus met elkaar in verband te brengen.

3.4 Freidson: georganiseerde autonomie

In het voorafgaande is het werk van Freidson reeds diverse malen
geciteerd. In een bespreking van de voornaamste bijdragen aan de
theorievorming rond het verschijnsel professionalisering, is het niet
meer dan terecht, zoals zal blijken, ook Freidson te behandelen. Freid-
son beperkt zich tot de medische professie, die hij maatgevend c.q.
representatiefacht voor de andere beroepen. En hoewel hij op diverse
plaatsen aangeeft dat bepaalde aspecten van de medische professie ook
gelden voor andere beroepen, is het veelal niet eenvoudig dit ook te
verifiEren.6
In het navolgende zal getracht worden een samenvatting te geven van
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Freidsons Profession  of medicine (1970b), waarin het merendeel van
zijn inspirerende ideeEn is opgenomen. Op andere plaatsen zal ook nog
aan zijn andere werk worden gerefereerd.
Profession of medicine valt in drie delen uiteen. Allereerst beschrijft
Freidson, hoe het beroep van 'genezer' in de loop der tijden van
karakter is veranderd, hoewel het doel (genezen) steeds gelijk is geble-
ven. Vervolgens laat hij zien, hoe de medische sector van binnenuit
wordt geleid en gecontroleerd. Tenslotte gaat hij uitgebreid in op de
relatie van het medische denken en de medische organisatie met de
aard van de sociale conceptie van ziekte. Hierbij besteedt hij ook aan-
dachtaande rolvan de 'leek:
Freidson gebruikt bij zijn definitie van de medische professie niet aller-
lei attributen, zoals normen, houdingen ofethiek, maar variabelen van
de sociale organisatie van het beroep, omdat deze een nauwere relatie
hebben met gedrag. 'Medicine, then, in this sociological usage, is an
organized consulting occupation which may serve as the discoverer,
carrier, and practitionerofcertain kinds ofknowledge, but is not abody
of knowledge as such' (1970b, 5). Voor de ontwikkeling van het
medische beroep was het verkrijgen van een zeker monopolie over de
uitvoering van het werk van essentieel belang. Dit was pas mogelijk
toen de medici konden beschikken over een betrouwbare en praktische
werktechnologie; er een publiek vertrouwen was in de competentie van
de medici; en er sprake was van een zekere mate van succes in het gene-
zen (1970b, 21). Deze laatste conditie is volgens Freidson uitsluitend
van belang voor (in termen van Hughes) de 'consulting professions'. In
tegenstelling tot de 'scholarly or learned scientific professions' is een
'consulting profession' (mede) afhankelijk van het grote publiek. Het
winnen van hun vertrouwen is het eenvoudigst door het aanbieden van
adequate oplossingen voor hun problemen.
Volgens Freidson is hdt essentiele element dat een professie van een
niet-professie onderscheidt, de autonomie in het controleren van de
techniek: monopolie over de praktijkuitoefening (1970b, 42). Mono-
polie over de praktijkorganisatie, de arbeidsvoorwaarden, en zelfs de
definitie van het algemeen belang, zijn niet essentieel (en in sommige
landen ook niet aan de medici voorbehouden), al geeft praktijkmono-
polie wel een uitstekende uitgangspositie om ook op deze andere terrei-
nen een monopolie te verwerven. Hoe essentieel de monopolie over de
praktijk van het werk is, wordt extra duidelijk wanneer gekeken wordt
naar de arbeidsverdeling in de medische sector. De medische sector
wordt gekenmerkt door de dominantie van de medicus. Hoe sterk aller-
lei andere beroepen in deze sector (bijvoorbeeld de verpleegkundigen)
ook streven naar een professionele status, in de dagelijkse praktijk blijft
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hun werk onderworpen aan de orders van de medici. Er is geen prak-
tijkmonopolie, ook al demonstreren deze ondergeschikte beroepen een
grote mate van professionalisme (door Freidson gedefinieerd als een set
van kenmerken (waarden en houdingen) die karakteristiek geacht wor-
den voor professionals). Dit professionalisme draagt, volgens Freidson,
zelfs bij aan de stabiliteit van de structuur, omdat er een grote mate van
identificatie uit voortkomt met de 'echte' medische professie (1970b,
67).
Een professie onderscheidt zich door de gelegitimeerde, georganiseerde
autonomie over het werk (functionele autonomie). De mogelijkheden
voor functionele autonomie en de relatie van het werk van een beroeps-
groep met dat van een dominante beroepsgroep zijn essentieel in de
ontwikkeling van een beroep. 'And the process determining the out-
come is essentially political and social rather than technical in
character - a process in which power and persuasive rhetoric are of
greater importance than the objective character ofknowledge, training,
and work' (1970b, 79).
Ten aanzien van de organisatie van de medische praktijk, stelt Freidson
allereerst dat onderscheid gemaakt moet worden naar de mate waarin
de medische praktijk afhankelijk is van controle doorcollega's, dan wel
door dunten. Volgens Freidson benadert de solo-huisarts het extreme
type waarbij de medicus om financiale redenen geheel afhankelijk is
van zijn clienten. Dit houdt een bedreiging van de kwaliteit van het
werk in, omdat de medicus tot op zekere hoogte mee moet gaan met de
opvattingen van zijn cliEnt over ziekte en therapie (1970b, 107).Be-
langrijk is echter vooral, dat het werk van de solo-medicus moeilijk
observeerbaar is voor collega's, en ook niet erg afhankelijk is van hen.
Het andere extremum wordt gevonden in ziekenhuizen, waar sommige
medische specialisaties volledig afhankelijk zijn van (verwijzingen
door) collega's, en waarbij het werk ook voor hen goed zichtbaar is. Het
is de 'work-setting' die bepaalt in welke mate een individuele medicus
afhankelijk is van, en in nauw contact staat met collega's. Variaties in
deze 'work-setting' (bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen) oefenen een
systematische invloed uit op de uitvoering van het medische werk
(1970b, 135). Hoe meer interactie er is met collega's, des te meer zal de
medicus zich aan medische standaarden houden, in plaats van aan
individuele ofleke-standaarden.
De vrijheid van controle door buitenstaanders berust, volgens Freid-
son, op een drietal claims: leken kunnen het werk niet evalueren; pro-
fessionals werken conscientieus zonder supervisie; de beroepsgroep is
ethisch genoeg om zelfdeviant gedrag te controleren. In Freidsons op-
vatting is nu deze zelfregulatie de toetssteen van de juistheid van de
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claims die de autonomie van de professie moeten rechtvaardigen
(1970b, 137). Hij constateert vervolgens dat er nauwelijks formele
controleprocedures zijn in de medische wereld, wat dus een grote claim
legt op de informele procedures. Zichtbaarheid van het werk is een
structureel vereiste voor informele controle door collega's. Maar ter-
wijl de zichtbaarheid al beperkt is, constateert Freidson dat de gereali-
seerde controle minder is dan de graad van zichtbaarheid zou doen ver-
wachten (1970b, 157). Volgens Freidson is dit te verklaren uit de werk-
oriEntatie van de praktijkvoerende medicus. De 'clinical mind' (die
voortkomt uit de aard van het werk, en gekarakteriseerd wordt door
particularisme en functionele diffusiteit)7 tn een hoge waardering van
onafhankelijkheid, inkomen en prestige (voortkomend uit de sociale
origine van de leden van de beroepsgroep: bourgeois-waarden), bepa-
len deze werkoriEntatie (1970b, 178). Bovendien wordt de praktijk-
voerende medicus gekenmerkt door, enerzijds, een meer dan normaal
gevoel van onzekerheid en kwetsbaarheid (als gevolg van de aard van
het werk), en anderzijds door een gevoel van deugd en trots. Deze
ambivalentie komt, volgens Freidson, tot uiting in de gevoeligheid voor
kritiek van anderen (1970b, 178). 'The autonomy of his status and the
individualism encouraged by the demands of his work make it difficult
for the clinician to eithet submit to or participate in regulatory
processes that attempt to assure high ethical and scientific standards of
performance in the aggregate ofpractitioners' (1970b, 184).
De regulering van het werk varieert naar de aard van het werk, en de
waarde-opvattingen van de uitvoerders. Dit, tezamen met de zicht-
baarheid van het werk, verklaart voor een groot deel de variatie in pres-
taties die constateerbaar is binnen 66n beroep (1970b, 184). Belangrijk
daarbij is, volgens Freidson, dat zelfs in situaties waar observatie en
regulering van de medische prestatie mogelijk zijn en worden aan-
gemoedigd, er een grote mate van permissiviteit schijnt te bestaan ten
aanzien van deviant gedrag. Veelal zorgt het reguleringsproces eralleen
voor, dat de 'overtreder' wordt verwijderd uit de setting waarin zijn
prestaties zijn gekritiseerd, maar wordt vrijwel nooit verhinderd dat
elders de praktijk wordt voortgezet. Er is sprake van een beperkte per-
soonlijke verantwoordelijkheid. Het bovengeschetste verschijnsel
noemt Freidson de 'persoonlijke boycot' (1970b, 190). Door deze per-
soonlijke boycot, en de tegenhanger ervan (de patronage van w81 con-
form de waarden en normen van de groep opererende individuen) ont-
staat een informele organisatie die bestaat uit relatief van elkaar afge-
scheiden, homogene groepen collega's ('broederschappen'). 'Specify-
ing the formal organization of medicine allows us to understand what
structured uniformity there is in medical performance, largely by
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re ference to legally supported minimum standards of licensing. Speci-
fying the in formal organization ofmedicine allows us to understand the
sources of structured variation in medical performance, largely by
reference to the interaction of practitioners organized by specific
settings' (1970b, 192). Het is Freidsons overtuiging, dat dit geldt voor
alle 'consulting professions' (1970b, 199).
In het derde deel van zijn boek houdt Freidson zich bezig met de'social
construction ofillness'. In de beschrijving van Freidsons kritiek op Par-
sons in het vorige hoofdstuk ben ik hierop al ingegaan. Zoals daar reeds
vermeld, is niet zozeerde ziekte, als wel de specifieke maatschappelijke
reactie erop, van belang voor de rol van de zieke (vooral voor de mate
waarin de patiEnt zich mag onttrekken aan maatschappelijke verant-
woordelijkheden).8
Freidson betoogt dat deviant gedrag meer en meer als ziekte wordt
aangemerkt, wat gevolgen heeft voor het medische beroep. 'Disapprov-
ed behaviour is more and more coming to be given the meaning of
illness requiring treatment rather than crime requiring punishment,
victimization requiring compensation, or sin requiring patience and
grace' (1970b, 248). Ditis veroorzaakt door een kern van wetenschap-
pelijke ontdekkingen in de medische wetenschappen, waaruit een vage
halo van autoriteit groeide. Een gevolg daarvan is echter, volgens
Freidson, een versterking van een professionele controle-institutie, die
(in naam van de bestwil van het individu en op grond van technische
expertise) de leek het recht kan ontnemen om zijn eigen gedrag en dat
van zijn medemensen te evalueren. De jurisdictie die de medische
wetenschap heeft verworven, is niet gebaseerd op kennis van oorzaken
en succesvolle behandelingsmethoden.'In such a fashion do we see that
the rise to social prominence of a social value such as health is insepa-
rable from the rise of a vehicle for the value - an organized body of
workers who claim jurisdiction over the value' (197Ob, 251). De
medische wetenschap tracht sociale betekenissen van ziekte te creEren,
waar die betekenis of interpretatie daarv66r niet aanwezig was.  In deze
zin speelt de medische wetenschap de rol van 'moral entrepreneur'.
Deze rol wordt vooral vervuld door de zegslieden van de professie of
specialismen, door de 'grote mannen' onder de medici, en tenslotte
door speciale belangengroepen van leken (1970b, 254). Volgens Freid-
son wordt de medische wereld (met uitzondering wellicht van de huis-
arts) gekenmerkt door een 'bias toward illness'; ze zoekt altijd naar
ziekte en ziet ook meer ziekte dan de leek.
Binnen de professie zijn de.variaties  in oriEntatie op ziekte georgani-
seerd in scholen, die door selectie van 'cases' tot op zekere hoogte zelf-
bevestigend zijn(1970b, 277). Belangrijk is echter ook, dat de 'cases'
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waarmee de arts in contact komt, bepaald worden door de perceptie
van ziekte door leken. Het beeld dat medici hebben van ziekte is niet
representatief, omdat de 'kleinere ziekten' door de leek niet onder hun
aandacht worden gebracht. Deze 'zelfselectie' is een gevolg van cultu-
rele variabelen (verschillen in perceptie van pijn, interpretatie van
signalen en geloof in de medicus), en de structuur van het 'leken-
verwijzingssysteem'. Dit laatste staat weer in nauw verband met de
maatschappelijke reactie op ziekte. De maatschappelijke reactie, en
dus die sociologische definitie van ziekte, kan, per subgroep in de maat-
schappij, meer of minder congruent zijn met de definitie van de medi-
cus(197Ob, 298).

Evaluatie
Een eerste punt van belang in het werk van Freidson is de nadruk die hij
legt op het onderscheid tussen de beroepsbeoefenaren die een bepaald
kennisgebied in de praktijk toepassen, enerzijds, en anderzijds degenen
die dit kennisgebied verder ontwikkelen en/of overdragen. Vooral ten
aanzien van de praktijkbeoefenaren is Freidsons studie van belang. Een
essentiEle constatering is, dat de beroepsuitoefening van deze categorie
in belangrijke mate bepaald wordt door de 'eisen' die de dagelijkse
praktijk met zich meebrengt, en waardoor een specifieke werkorienta-
tie ontstaat die het gehele handelen beYnvloedt.
Een volgend kernelement in het betoog van Freidson is het centraal
stellen van de georganiseerde autonomie in de praktijkuitoefening bij
professionalisering, en de gevolgen die dit heeft voor de arbeidsverde-
ling in een bepaald veld. Deze autonomie hangt samen met de hier-
boven genoemde werkoriEntatie, in die zin dat de onderlinge controle
van de beroepsbeoefenaren (althans in de medische sector) op de prak-
tijkuitoefening marginaal is, ofgeheel afwezig. Dit wordt weerspiegeld
in de opbouw van het uitvoerende veld, dat, volgens Freidson, geken-
merkt wordt door relatief geisoleerde 'broederschappen' die zich op
een verschillend prestatieniveau bevinden.
Een derde belangrijk aspect van Freidsons werk vormt zijn betoog over
de 'social construction of illness', waarbij hij op Parsons voortbouwt.
Voor het onderhavige betoog is vooral van belang: zijn mening ten aan-
zien van het 'oprukken van het medische model' bij de verklaring en
behandeling van allerlei deviant gedrag.
Van grote betekenis is tenslotte de relatie die Freidson legt tussen de
verschillende processen die tezamen het verschijnsel professionalise-
ring vormen. Freidson zelf spreekt over de gesloten cirkel. Hij noemt
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daarbij de complementaire rollen van arts en patiEnt. De rol van de
patiEnt is via intermediaire structuren (gezin en werk) gekoppeld aan
rolverwachtingen die op macro-niveau verankerd zijn. Voorts zijn er
de praktijkvoering en -oriEntatie van de arts, gegevens die tot een speci-
fiek organisatiepatroon leiden, dat min of meer tegenover de formele
organisatie van het beroep staat. Deze laatste is, volgens Freidson,
gericht op de handhaving van minimum-standaards, die een resultaat
zijn van de legitimering en sanctionering van het beroep op macro-
niveau. Freidson benoemt deze bipolaire organisatie als gestructuteer-
de variatie versus gestructureerde uni formiteit.
Een groot probleem bij het werk van Freidson is zijn (vrijwillige) beper-
king tot het medische beroep. Dit laat ons de taak, uit te maken voor
welke delen en in welke mate zijn betoog ook opgaat voor professiona-
lisering bij andere beroepen.

3.5    Jamous en Peloille: de sociale constructie van kennis

In hetzelfde jaar dat Profession of medicine en Professional dominance
van Freidson verschijnen, publiceren Jamous en Peloille een zeer
belangwekkend artikel in de bundel van Jackson Professions and
professionalization(1 970).
In tegenstelling tot de andere hier behandelde auteurs presenteren
Jamous en Peloille geen volledig overzicht van de belangrijkste facet-
ten van het professionaliseringsproces. Zij beperken zich tot 66n facet,
maar dit is van dergelijke importantie dat het in dit betoog niet gemist
kan worden.
Zij concentreren zich op twee componenten van het 'kennisarsenaal'
van beroepen: de mate van onbepaaldheid en de mate van techniciteit.
Onder techniciteit verstaan ze dat deel van het kennisarsenaal dat kan
worden verworven en overgedragen in de vorm van regels. Daar tegen-
over staat onbepaaldheid: dat deel van het kennisarsenaal dat niet in
regels is te vangen, en dat (op een bepaaid historisch moment) wordt
toegeschreven aan het 'vermogen' of 'talent' van de individuele
beroepsbeoefenaar  (1970,112).   Naar de opvatting van Jamous  en
Peloille zijn deze twee componenten elkaars complement, en er kan
dus voor elk beroep (op een bepaald moment) een ratio (0/T-ratio)
worden vastgesteld. Zij beperken zich vervolgens in hun studie tot die
beroepen die een hoge 0/T-score hebben, waaronder vele van de be-
roepen die door andere schrijvers de professionele beroepen worden
genoemd. In hun studie trachten Jamous en Peloille nu aan te tonen dat
de definitie en de sociale functie van het produkt van de 'so-called
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"professionals" '
heteindresultaat zijn van:

1     een 0/T-ratiodie kenmerk is van het produktieproces;
2   de wijze waarop de algemene balans van sociale krachten, en het
legitimeringssysteem dat daarmee correspondeert, gebruik maakt van
deze ratio in elke historische situatie, en de wijze waarop deze ratio
naarbuiten toe wordt geuit (1970,112).
Aan de hand van de hierboven geschetste componenten, behandelen
Jamous en Peloille vervolgens de ontwikkelingen die zich in een
beroep (kunnen) voordoen.9 Omdat het produktieproces bestaat uit
zowel techniciteit als onbepaaldheid, tn omdat de instanties en organi-
saties die professionals opleiden, het produkt van sociale krachten zijn,
is het onwaarschijnlijk dat het evaluatiesysteem van produktie, oplei-
ding, sanctionering en controle, volledig wordt beheerst door de waar-
den van cognitieve rationaliteit, zoals o.a. Parsonsbeweert. Een nieuwe
ontwikkeling of uitvinding op het werkterrein van de professional
noopt dus tot een wijziging van de bestaande verhouding tussen techni-
citeit en onbepaaldheid, maar daarmee wordt het een 'polemical
solution as much from the scientific and technical point ofview as from
the social one' (1970,115). Een en ander geeft dus aanleiding tot een
vernieuwde definitie van de beroepsactiviteiten, en wordt daarmee een
bedreiging voor hen die (door beheersing van het evaluatie- en sanctie-
systeem) de beroepsdefinitie controleren.
De  ideologie die hiermee samenhangt, is niet alleen - of zelfs niet in
hoofdzaak - van belang voor het beklemtonen van het onderscheid
tussen professional en leek, maar meer nog voor het onderscheid tussen
de professionals die hun autoriteit claimen op basis van een erkende
expertise en beroepsdefinitie, en de professionals die deze (op grond
van innovaties en rationaliseringen) aanvechten. Maar zo lang 'as the
preponderance of the first coincides with an overall balance of social
forces',zal erniet veel veranderen (1970,117).
Jamous en Peloille spreken in dit verband zelfs van 'dominant
members' en 'dominated members' in beroepsgroepen, en stellen daar-
bij dat de dominante leden hun definitie slechts kunnen volhouden
door de nadruk te leggen op de onbepaaldheid van het produktieproces
(1970,138).
Veranderingen in de dominante definitie van de beroepsactiviteit
zullen echter niet uitsluitend door ontdekkingen en ontwikkelingen
worden bepaald. Nodig is een geschikte combinatie met sociale krach-
ten die de sociale aanwending van het beroepsprodukt ter discussie stel-
len. Dit is, volgens Jamous en Peloille, geen zaak van geleidelijke ver-
andering, maar van' "coups de force" coming from those who, official-
ly or not, have control over the resources of legitimacy and ofauthority
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in a society, or on the occasion ofa general shake-up ofthe principles of
ratified legitimacy' (1970,146).

Atkinson c.s. (1977) hebben een aanvulling op de ideeen van Jamous
en Peloille gepubliceerd. De kritiek van Atkinson c.s. richt zich tegen
het feit dat Jamous en Peloille de 0/T-ratio tegelijkertijd gebruiken als
absoluut criterium om beroepen te karakteriseren, dn als politiek of
ideologisch concept (een karakterisering van de definitie van de
beroepskennis door de beroepsbeoefenaren zelf). Met het eerste
gebruik komen ze, volgens Atkinson c.s., dicht bij de kenmerkbenade-
ring (1977, 249). Een volgend punt van kritiek is, dat (hoewel de
beoefenaren zich er niet van bewust behoeven te zijn) het niet uitgeslo-
ten is dat hun werkwijze beheerst wordt door (impliciete) regels (cfr. het
besturen van een fiets). Het is dus niet essentieel, of een aspect van de
beroepsuitoefening onbepaald   is,  maar of de beroepsbeoefenaren  het
als zodanig percipieren. lets waarover niet alle leden van de beroeps-
groep hetzelfde idee zullen hebben (1977,252).
Atkinson c.s. stellen voor, het gebruik van de onbepaaldheidsnotie te
beperken tot het proces van toeschrijving van 'non-accountability' aan
praktijkonderdelen door een deel van de beroepsgroep. Zij zien deze
onbepaaldheidssectoren als 1ealously preserved domains whereby the
esoteric nature and specific expertise ofan occupation are maintained.
They give rise to powerful means of social control within the occupa-
tion, and between its practitioners and the lay pubic' (1977,256). Ook
Jamous en Peloille wezen hierop, maar zij maakten volgens Atkinson
c.s. de fout, de uitkomst van het conflict tussen v66r- en tegenstanders
van rationalisering op theoretische gronden te voorspellen: het uit-
eindelijk zegevieren van de rationaliteit. Dit is een gevolg van de objec-
tieve waarde die Jamous en Peloille toekennen aan de 0/T-ratio. Aan
de hand van de ontwikkelingen binnen de Britse medische professie,
plaatsen Atkinson c.s. het 0/T-concept in een ruimer kader. Het
professionaliseringsproces wordt gekenmerkt door een continue inter-
actie tussen de delen die tezamen een 'beroepsgroep' vormen. Deze
(zich steeds hervormende) groepen kunnen worden geYdentificeerd in
termen van hun ideologie. Deze ideologie is geformuleerd rond een set
van kritieke dimensies, waarvan onbepaaldheid/techniciteit er 66n is.
De rol van de onbepaaldheid is met name van belang voor de controle
over de kennis en de rekrutering. In de mate waarin kennis is gedefi-
nieerd als 'onbepaald', wordt een deel van het werk beschouwd als
'non-accountable', zowel ten opzichte van leken als van collega's
(1977,257).
Atkinson c.s. signaleren dat Freidson hierop doelt, als hij spreekt over
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de nadruk op de'klinische ervaring' in de medische sector, maar dat hij
dit uitsluitend als een psychologisch feit van de individuele beroeps-
beoefenaar beschouwt. In de opvatting van Atkinson c.s. spelen claims
ten aanzien van de kennis van onbepaaldheid niet alleen een rol in de
persoonlijke aanpassing en het hanteren van de sociale interactie met
de client, maar ook in het proces van segmentering in beroepsgroepen
(1977,258).

Evaluatie
De waarde van de studie van Jamous en Peloille ligt in de nadruk op
wat genoemd zou kunnen worden de 'sociale constructie van kennis'.
En dan weliswaar niet als verschijnsel op zichzelf, maar in de rol die dit
heeft voor de organisatie van een beroep (met name de segmentering
daarin) en de machtsprocessen die zich rond deze constructie afspelen.
Hoewel dit proces zich voornamelijk binnen de beroepsgroep afspeelt,
wijzen de auteurs ook op de gevolgen ervan naar buiten, zowel met
betrekking tot de legitimering van het beroep, als met betrekking tot de
beroepsdefinitie, en de gevolgen daarvan voor de beroepspraktijk. Hun
stelling, dat voor een verandering in de door de dominante coalitie
gehanteerde 0/T-ratio en de daarmee samenhangende beroepsdefini-
tie, altijd externe steun noodzakelijk is, dient empirisch getoetst te
worden op haarjuistheid.
Atkinson c.s. richten zich met name op het'non-accountability'-aspect
van de kennis van beroepsbeoefenaren. Zij vullen daarmee Jamous en

Peloille aan, ten aanzien van de rol van de 0/T-ratio in de dagelijkse
praktijk van de beroepsbeoefenaren. Tezamen bieden ze naar mijn
mening een essentiBle bijdrage voor de ontwikkeling van een theorie
over het verschijnsel professionalisering, omdat een link wordt gelegd
tussen enerzijds het spel der krachten binnen en buiten beroepsvereni-
gingen, en anderzijds de belangrijkste pilaar van het professionele
beroep: de kennis en expertise. Zelfs deze 'onaantastbaar' lijkende
'objectieve' bestaansgrond blijkt een sociale constructie te zijn, althans
m6de een resultante van sociale krachten.

3.6     Parry en Parry, en Berlant: marktcontrole

Parry en Parry nemen de draad op die volgens Ben-David heeft geleid
tot een 'dead-end' (Ben-David, 1963,250): het klassekarakter van de

professies. Uitgebreid behandelen zij diverse schrijvers die zich bezig-
houden met de klassetheorie, en concluderen dat, wanneer ze al aan-
dacht schenken aan professies, dit geschiedt als verklaring van indivi-
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duele sociale mobiliteit (Parry enParry, 1976,37). Verder concluderen
ze dat, mede onder invloed van Marx, de meeste schrijvers geen raad
weten met de professies, in een maatschappij die is opgebouwd uit twee
klassen. Zoals uit het navolgende zal blijken, staan Parry en Parry ophet standpunt dat in onze samenleving drie klassen te onderscheiden
zijn
Bij de professionaliseringstheorieen waarmee Parry en Parry zich ver-
want voelen, is die van Johnson (1972). Als belangrijkste verdienste
van Johnson zien zij, dat hij de machtsvraag in het centrum  van de
belangstelling heeft geplaatst. Naast kritiek op enkele van de door
Johnson onderscheiden vormen van beroepscontrole (zie paragraaf
3.2) vinden zij het vooral een gemis, dat Johnsons concept van beroeps-
controle niet is gerelateerd aan een sociale-klasse-theorie (Parry en
Parry, 1976,44).
Centraal in de opvatting van Parry en Parry staat de 'werk-zekerheid'
en de 'controle over de markt', die voor alle beroepsorganisaties (vak-
bonden, professionele associaties, werkgeversorganisaties) het pri-
maire doel vormen. De wijze echter waarop deze dit algemene doel
trachten te verwezenlijken, verschilt naar type beroepsorganisatie,
omdat de beschikbare middelen verschillen (1976,45). Belangrijk is
nu, dat de status van een groep verhoogd kan worden door collectieve
controle op de werksituatie, en dus collectieve controle over de markt.
Naar de mening van Parry en Parry biedt Freidson (1970b) de link
tussen een klassetheorie en professionalisme, door de bestudering van
de invloed van krachtig georganiseerde beroepsgroepen op de arbeids-
verdeling (1976,51 ).10 Parry en Parry stellen dat professionalisme 'is a
method ofclosure which is ofgreat significance in the understanding of
English class structure: it is a crucial avenue of collective social
mobility'(1976,52).

Parry en Parry citeren vervolgens Giddens, die op basis van Marx en
Weber stelt dat 'the market is intrinsically a structure of power, in
which the possession ofcertain attributes advantages some groupings of
individuals relative to others', maar tevens dat 'the market is not a
normatively defined system of authority in which the distribution of
power is, as such, sanctioned or legitimate' (Parry en Parry, 1976,53).
Beroepsbeoefenaren kunnen hun 'marktcapaciteit' ontlenen aan hun
kapitaal, hun arbeidsbeschikbaarheid (manuele arbeidskracht), ofaan
hun opleidings- oftechnische kwalificaties. Afhankelijk van deze basis
nemen de beroepsorganisaties de vorm aan van respectievelijk werk-
geversorganisaties, vakbonden en professionele associaties. De profes-
sionele associatie onderscheidt zich met name door het gebruik van

78



opleiding als bron voor marktbeheersing en controle op de toetreding
(1976,82).
Parry en Parry citeren wederom Giddens, die stelt dat 'the tendency to
class structuration may receive a considerable impetus where class
coincides with the criteria of status-group membership', waardoor
statusgroeplidmaatschap (i.c. lidmaatschap van een beroepsgroep) op
zichzelf een vorm van marktcapaciteit wordt. Parry en Parry nemen
deze stelling van Giddens tot uitgangspunt, maar breiden deze nog uit
door hun stellingdat niet de coincidentie centraal staat, maar de actieve
creatie van organisaties en beroepsverenigingen, teneinde een beroeps-
strategie te implementeren die gericht is op marktcontrole. Deze
marktcontrole is daarbij vooral gericht op controle over de rekrutering,
waarbij het doel uiteindelijk een legaal monopolie is (Parry en Parry,
1976,58,59). 'In the face ofuncertainty men have created social insti-
tutions and organizations which serve to promote a more certain

predictable future for themselves and their children. The collective
organization and action of men involves power. Power may be con-
ceived of in terms of the exercise of control  (to a variable extent) over
defined aspects ofthe social and physical world' (individuen, instituties
en organisaties die door de actor beschouwd worden als bron van on-
zekerheid). 'Power often serves as a counterweight to uncertainty: men
may derive from institutionalised power a reduction of insecurity,
whether economic or otherwise' (1976, 60). 'This activity itself
involves the creation ofchange ofsocial structure, the modification and
the transformation  o f social institutions and organizations. Power and
uncertainty are therefore indissolubly wedded' (1976,74).
Volgens Parry en Parry wijst zowel Marx als Weber op het belang van
macht die gebaseerd is op controle over bepaalde markten. Deze macht
heeft horizontale verdelingen in de kapitalistische samenleving tot
gevolg (Parry en Parry, 1976,64). Toch veronachtzamen schrijvers als
Marx, Dahrendorf en Lockwood, volgens Parry en Parry, het belang
van beroepsorganisaties, en vooral van professionele associaties.

Beroepsorganisaties ontstaan vanuit horizontale marktrelaties, en zijn
fundamentele sociale instituties, met het doel een zekere mate van
controle over de markt te verkrijgen (1976,84). De controle over de
markt is de basis van de macht van beroepsorganisaties. Daarnaast is
echter de relatie met de staat van groot belang, omdat deze veelal de
marktcapaciteit van het beroep beYnvloedt (1976, 70). Deze markt-
capaciteit is het resultaat van een machtsstrijd.
De beroepsorganisatie is de voornaamste link tussen markt en status.

Beroepscontrole kan het inkomen stabiliseren, en biedt de mogelijk-
heid de status te verhogen. Bovendien is selectieve rekrutering moge-
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lijk. Volgens Parry en Parry is professionalisme (in tegenstelling tot
vakbondsvorming) een 'occupational strategy which is chiefly directed
towards the achievement of upwards social mobility and, once
achieved, it is concerned with the maintenance ofsuperior remunera-
tion and status' (1976,79). Hierbij worden diverse strategieEn gebruikt,
waarvan de belangrijkste het afsluiten van de beroepsgroep is. Door
selectieve rekrutering kan het 'niveau' van de beroepsgroep worden
verhoogd. Tegelijkertijd moeten echter hogere statusgroepen worden
opengebroken. De kans daarop wordt vergroot wanneer voldaan is aan
condities als: gelijkheid van marktcapaciteit, waardenassimilatie, engelijkheid van relatiepatronen (gelijke levensstijl). De controle op het
beroep wordt bereikt door controle op de entree tot het beroep, en doorcontrole op het gedrag van de leden. Deze twee aspecten worden
gebruikt om de'supply ofservices to the market' te reguleren, en dienen
als basis voor overheersing van instituties, organisaties en andere
beroepen. Deze situatie wordt veelal ondersteund door een wettelijk
monopolie(1976,83).
In tegenstelling tot Giddens leggen Parry en Parry de nadruk niet alleen
op de marktcapaciteit van beroepsorganisaties, maar ook op de invloed
van de, collectief gerealiseerde, afsluiting van het beroep ('closure').
Professionalisme is zo'n belangrijk voorbeeld van afsluiting en dit ver-
schijnsel is niet door anderen centraal gesteld; dat verklaart, volgensParry en Parry, waarom deze andere scbrijvers de rol van professiona-
lisme in de klassetheorie onderschatten.
Parry en Parry citeren Parkin, die stelt dat er twee verschillende
vormen van afsluiting onderscheiden moeten worden: uitsluiting en
solidariteit. Parry en Parry zien professionalisme duidelijk als eenvorm van uitsluiting, en vakbondsvorming als een voorbeeld van
solidariteit. Een aanvulling van Parry en Parry op Parkin is echter de
stelling, dat solidariteit de enige strategie is voor diegenen die eenmarktcapaciteit hebben die gttn uitsluiting toelaat, maar dat, ingeval
de marktcapaciteit uitsluiting wal toelaat, 66k solidariteit tot de moge-
lijkheden behoort (Parry en Parry 1976,87).

Ook Berlant (1975) heeft zich met afsluiting in de zin van monopolise-
ring beziggehouden, waarbij hij zich voornamelijk baseert op de theo-rieen van Weber zoals die te vinden zijn in Economy and society
(1968). Berlant ziet monopolisering als een strategie om de beroeps-
groepgrootte te beheersen, waardoor de marktcapaciteit wordt ver-
groot. Hij ziet aan deze monopolisering twee aspecten: een economisch
en een overheersingsaspect. Berlant definieert daarbij 'overheersing'
(Webers 'Herrschaft') als: de capaciteit om de eigen wil door anderen
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uitgevoerd te krijgen. Weber onderscheidt twee typen overheersing:
- autoriteitsoverheersing, die plaatsvindt op basis van claims ten aan-
zien van de legitieme bevelsverhouding, voortkomend uit gewoonte,
conventie, ofwet;
- de facto-overheersing, die plaatsvindt op basis van een gunstige
belangenconstellatie tussen boven- en ondergeschikten.
Overheersing door sociale groepen is in de realiteit meestal opgebouwd
uit beide vormen. Overheersing is echter tegelijkertijd een conditie
waaronder conflict en competitie plaatsvinden, en met name de poli-
tieke overheersing (door de staat) is hier van belang. 'Since the body of
norms for which the state acts as an enforcementstaffis the legal order,
politically oriented action by competitive groups must take into
account the constraining effects of law and the competitive advantages
of being able to influence legislation' (1975,47). De meest efficiEnte
vorm van groepsgrootte-restrictie voor een groep is dan ook, de 'legiti-
mate agents of force' in een politieke gemeenschap ertoe te brengen de
monopolistische claims te erkennen en te sanctioneren. Hierdoor
wordt de groep een 'legally privileged group' (1975,48). Berlant noemt
dit een voorbeeld van de wijze waarop de 'legal order as a system of
constraints' toch een geschikte conditie kan vormen voor succesvolle
monopolisering   (1975, 63). Overheersing   is een voorwaarde   voor
monopolisering. Berlant stelt dat deze overheersing (in de medische
sector) zowel overheersing van anderen inhoudt, als de vrijheid om de
eigen vrije wil uit te voeren: patienten moeten advies opvolgen; er is een
recht op betaling, ook al worden de 'orders' van de opdrachtgever niet
uitgevoerd; etc. Maar ook instituties zoals de medische opleidingen en
de ziekenhuizen vallen onder de medische overheersing, evenals het
medische hulppersoneel. Zelfs de staat loopt aan de leiband van
medische professie. De professie bepaalt zowel de eigen als andermans
doeleinden tenaanzien van medischeissues(1975,56,57).
Aan de hand van beschrijvingen van de medische ethiek, de'licensure'
in Engeland en de Verenigde Staten, en een 'medical care reorganiza-
tional proposal', tracht Berlant vervolgens antwoord te vinden op de
vraag, we ike factoren de opkomst van monopolies begunstigen. Hij
komt daarbij tot de conclusie dat monopolistische organisaties in het
verleden pas konden ontstaan, toen nieuwe politieke krachten in staat
waren de greep van de traditionele instituties te doorbreken. Ook blijkt
dat het type monopolisering zich van tijd tot tijd wijzigt op grond van
veranderende omstandigheden. Schijnbare de-monopolisering is soms
te verklaren als tactiekverandering. 'Monopolistic authority, even legal

authority, in the open market need not result in authoritative, empiric-
al domination ofthe market. This is because restrictive privileges are
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effective only insofar as they are enforced, and enforcement is evidently
often problematic'(1975,175).
De professionele instituties blijken er niet zonder meer in te slagen, de
concurrentie uit te schakelen. Pas wanneer dit wordt overgelaten aan
de staat, lukt het. Als de staat erbij betrokken wordt, draagt dit boven-
dien bij tot de legitimering van het beroep. Formeel geeft het beroep
hiermee de controle uit handen, maar omdat de staat zich niet compe-
tent acht ten aanzien van de technische kennis, wordt het beroep volop
ingeschakeld, en heeft zo in feite de macht toch in handen: 'the greatest
material advances of the profession were due to the profession-state
liaison and not to 66free enterprise" as understood in its laissez-faire
form' (1975,305). De steun van de staat kan echter niet verklaard wor-
den door verwijzing naar het sociale nut ofde efficiency van het beroep,
maar door te wijzen op de belangenovereenkomst tussen de professie
en machtige sociale groepen (1975,250).
Legitimering wordt nagestreefd om, bij afwezigheid van belangenover-
eenkomst met andere groepen, nog enige tijd op de oude voet door te
kunnen gaan (handhaving van de privileges). Volgens Berlant kan dit
echter niet lang duren, omdat de steun van andere groepen onontbeer-
lijkis (1975,307).

Evaluatie
Het betoog van Parry en Parry is van grote importantie, omdat deze
studie er expliciet op gericht is, verband te leggen tussen het verschijn-
sel professionalisering en de structurering van de maatschappij in haar
geheel. Deze studie beperkt zich allesbehalve tot de sociologie van de
professionalisering, en alleen om die reden al verdient ze alle waar-
dering. Overigens is de waarde van de publicatie van Parry en Parry
even groot, zo niet groter, voor de studie van de klassenstructuur.
Centraal in het betoog van Parry en Parry staan belangen en markt-
capaciteit, op grond waarvan organisering plaatsvindt en macht kan
worden uitgeoefend. Verder is hun visie op professionalisering van
belang. Zij zien professionalisering als een strategie om belangen te
behartigen. Als belangen van beroepsbeoefenaren beschouwen zij
vooral het bewerkstellingen van opwaartse sociale mobiliteit en het
handhaven van deze hoge status. Het belangrijkste instrument in deze
beroepsstrategie is het afsluiten van de beroepsgroep.
Opgemerkt dient nog te worden dat de betogen van zoewl Parry en
Parry als Berlant in zoverre als onvolledig beschouwd moeten worden,
dat geen aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de relaties
van beroepsgroepen met dominante groepen in de samenleving. Even-
min wordt aandacht besteed aan de gevolgen van een ander voor de
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dagelijkse praktijk van beroepsbeoefenaren.
De overeenkomsten tussen de studie van Parry en Parry en die van
Berlant zullen inmiddels duidelijk zijn geworden. Deze overeenkom-
sten zijn niet zo verwonderlijk, daar zowel Parry en Parry als Berlant
zich in belangrijke mate op Weber baseren. Beide studies stemmen
overeen op het punt van het belang van macht en afsluiting van de
beroepsgroep voor professionalisering. Verder is het van grote beteke-
nis, dat Parry en Parry professionalisering en vakbondsvorming
beschouwen als alternatieve vormen van afsluiting van de beroeps-
groep. Berlant legt door het gebruik van de term'overheersing' een link
tussen macht op grond van belangenovereenkomst (de facto-overheer-
sing) en legitimiteit (autoriteitsoverheersing), waardoor een verklaring
mogelijk wordt voor de 'overdracht' van macht en privileges aan
beroepsorganisaties. Parry en Parry veronachtzamen dit aspect, en
nemen als het ware aan dat beroepsgroepen zelfstandig (op basis van
marktcapaciteit?), dan wel met behulp van de staat, afsluiting kunnen
bewerkstelligen. Waarom de staat dit zou doen, verklaren zij echter
niet. Hoewel het door Berlant gemaakte onderscheid tussen autoriteits-
en de facto-overheersing bij de analyse van professionaliseringsproces-
sen van belang is, besteedt hij weinig aandacht aan de relatie tussen
beide vormen van overheersing.
Bij autoriteitsoverheersing onderscheidt Berlant overheersing op grond
van gewoonte, conventie en wet. Alle drie weerspiegelen echter een
stukje feitelijke structuur in de samenleving (formeel dan wel infor-
meel). Dergelijke structurele feiten zijn echter een weerspiegeling van
een machtsbalans, wat het duidelijkst is bij wetten. Wetten komen
alleen tot stand indien de machtselite daaraan haar goedkeuring heeft
gegeven. Autoriteitsoverheersing moet dan ook gezien worden als een
belangenovereenkomst (gelegaliseerd en geinstitutionaliseerd) tussen
beroepsgroep en strategische elites. Dit neemt niet weg dat het voor
beroepsgroepen voordeel kan hebben, zoveel mogelijk te streven naar
autoriteitsoverheersing. Berlant noemt zelfals argument, dat daarmee
gedurende korte tijd een periode van onvoldoende ondersteuning van
machtselites kan worden overbrugd. Tevens - en dat hangt hiermee
samen - biedt autoriteitsoverheersing (vooral wettelijk gebaseerde) een
belangrijke legitimering in de ogen van de samenleving. Zeker in een
maatschappij waar (op zijn minst het idee van) democratie bestaat, zal
zulke overheersing minder snel ter discussie worden gesteld, waardoor
de aandacht wordt afgeleid van de banden van de beroepsgroep met
machtselites.
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3.7 Gyarmati: georganiseerde controle op valide kennis

Gyarmati presenteert een paradigma dat een aanzet moet vormen voor
een politieke theorie  van de professies. 11 Het paradigma is gebaseerd
'on the relationship between the structure ofknowledge and its organis-
ed control, the social construction of reality, and political power'
(1978,3). Na een analyse van de bestaande definities van professies, en
de daaraan toegeschreven kenmerken, concludeert Gyarmati dat de
'doctrine' van de professies bestaat uit een aantal algemene premissen
(essentiEle taak, toewijding en discipline) en een aantal specifieke
premissen (gespecialiseerde training, systematische en theoretische
kennis, en collectiviteitsoriEntering), op grond waarvan een aantal
gevolgen ('corollaries') 'logisch' wordt afgeleid (o.a. autonomie, mono-
polie, controle over andere beroepen) (1975,632). Naar zijn mening is
de legitimiteit van deze gevolgen (die hij 'the prerogatives of power'
noemt) gebaseerd op de validiteit van de premissen. Na een bestudering
van deze premissen komt hij tot de conclusie, dat de validiteit ervan
volledigontbreekt(1975,637).
Van de andere kant zijn de genoemde gevolgen empirisch aantoonbaar.
'The conclusion to be drawn from this is that it is not prerogatives that
have been deduced from the premisses but precisely the opposite. First,
one takes the corollaries or prerogatives; next a number ofassumptions
are submitted as if they were empirical facts, and thus the a priori
assertions are converted into premises' (1975,637). De oorzaak dat de
samenleving dit niettemin accepteert, ligt volgens Gyarmati in het feit
dat de doctrine van de professies dezelfde bronnen heeft als, en perfect
past in, de dominante ideologie van de maatschappij (1975,638). Een
fundamenteel aspect van deze ideologie is de doctrine van de'competi-
tie van de elites', gebaseerd op de onjuiste vooronderstellingen van
'gelijke kansen voor iedereen', 'machtsevenwicht door competitie tus-
sen elite-groepen', en 'harmonie van individuele en maatschappelijke
belangen'. Ondanks alle onjuistheden en inconsistenties 'the elitist
ideology is at present dominant in Western society and, as such, is
accepted as the organizing principle of its political, economic and
social structures' (1975,642).

In een later paper gaat Gyarmati nader in op de relatie tussen de profes-
sies en de strategische elites, die de machtsstructuur van de samen-
leving domineren. Hij vraagt zich af, waarom deze strategische elites
bijvoorbeeld monopolie, autonomie, controle overandere beroepen en
dergelijke aan de professies'schenken'. Om dit te verklaren, gaat Gyar-
mati achtereenvolgens in op de 'professionele kennis', de 'macht van de
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professies' en de 'relaties tussen de professies en het hoger-onderwijs-
systeem'. Volgens Gyarmati komt de gesuggereerde superioriteit van
de professionele kennis niet overeen met de realiteit. Essentieel zijn
dan ook niet de kwalitatieve aspecten van deze kennis, maar de kwanti-
tatieve relaties tussen de kennis van de professie en de kennis die andere
beroepsgroepen in hetzelfde veld ('situs') hebben. Op vrijwel elk terrein
is er 66n beroep dat de 'totale' kennis van het veld bezit. Het gaat dus
om de structurering van de kennis tussen de beroepen van 66n veld.
Vergelijkingen met beroepen uit andere velden zijn niet van belang
(1978,5).

Volgens Gyarmati wordt de brug tussen de doctrine van de professies
en de strategische elites gevormd door de universiteiten. Hij introdu-
ceert de term 'professioneel systeem', waaronder hij de symbiotische
relatie tussen de professies en de universiteiten verstaat. Hij stelt dat
autonomie, monopolie en autoriteit begrepen moeten worden als ken-
merken van het professionele systeem, en niet van 66n van de delen
(1978, 9). De universiteiten valideren de professionele kennis, en
spelen een belangrijke rol bij de selectie en socialisering van nieuwe
leden van de machtselites(1975,645).
Gyarmati definieert professionalisering vervolgens als'a set ofstrategic
moves within the professional system; their purpose is to improve (or
defend) the position which a specific occupation holds in the power
structure of the situs. The moves or gambits generally consist of the
formal accumulation of increasingly larger portions of the total
knowledge ofthe situs' (1978,9).
De macht van een beroep in een veld komt, volgens Gyarmati, tot
uiting in de verantwoordelijkheid die dat beroep heeft voor het effi-
ciEnte functioneren van dat veld. Tot deze verantwoordelijkheid
behoort o.a.: de werkverdeling in het veld en de daarbij behorende ver-
deling van kennis; opzet van en controle op opleidingen; de ontwikke-
ling van technische en ethische normen; de inpassing van andere beroe-
pen in het veld; de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor alles dat
niet duidelijk is gedefinieerd binnen de bestaande kennis. De professie
tracht binnen het veld de afstand tot de andere beroepen zo groot moge-
lijk te houden, vooral ook met het doel, als enige representant van het
veld te kunnen blijven optreden in de onderhandelingen met de strate-
gische elites(1978,7).
De relatie met de strategische elites doorloopt, volgens Gyarmati, een
bepaald proces; hij onderscheidt hierin vier fasen. De eerste fase is er
een van afhankelijkheid, waarin de leden van de strategische elite
alleen die 'voordelen' aan de professie schenken die noodzakelijk zijn
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voor een efficiante vervulling van de eigen behoeften. De tweede fase
wordt gekenmerkt door het feit dat de diensten van de professionals
onderwerp worden van'sociale bewegingen'. Wanneer zulke bewegin-
gen doordringen tot het politieke niveau, wordt de professie een belang-
rijke bondgenoot voor de elkaar bestrijdende partijen. In ruil voor deze
steun moeten meer voordelen aan de professie worden geschonken.
Naarmate meer voordelen, en dus meer macht wordt verkregen, wordt
het voor de professie minder belangrijk, zich te richten naar de werke-
lijkheidsdefinitie van de strategische elite, en kan de professie, gesteund
door de toenemende legitimiteit van wetenschappelijke kennis, een
eigen werkelijkheidsdefinitie presenteren. Hierdoor verandert de for-
mele co6ptatie van de tweede fase in een reele coBptatie (derde fase),
waarin direct en effectief wordt geparticipeerd in de macht van de
strategische elite. In de vierde fase wordt het professionele systeem een
onafhankelijke kracht in het machtssysteem, in competitie met andere
elites om de controle over de staat. Dit hangt samen met de definiEring
van de sociale werkelijkheid, die volgens Gyarmati meer en meer
geconcentreerd wordt in het professionele systeem. Deze werkelijk-
heidsdefiniEring is gebaseerd op de georganiseerde controle van het
professionele systeem over valide kennis(1978,12).
Bij de definiEring van de sociale werkelijkheid onderscheidt Gyarmati
twee niveaus waarop dit gebeurt: het niveau van de 'Weltanschauung'
en het niveau van *de werkelijkheid van alledag: Het niveau van de
Weltanschauung is het niveau waarop bepaald wordt welke issues een
'probleem' vormen, en welke oplossingen mogelijk, legitiem, accepta-
bel en logisch zijn. Op dit niveau is het professionele systeem weliswaar
in competitie met andere machtsgroepen. maar heeft het een aantal
belangrijke voordelen. In onze samenleving wordt kennis als 66n van de
meest gezaghebbende bases voor meningen gezien. Verder heeft het
professionele systeem de reputatie van georiEnteerdheid op dienst-
verlening, en wordt de toelating tot het professionele systeem geacht te
zijn gebaseerd op intellectuele capaciteit, geschiktheid en arbeidzaam-
heid van het individu (1978,14).
Het tweede niveau, de werkelijkheid van alledag, is een geheel van
'common sense'-feiten, die dienen als basis voor oordelen en acties. In
Gyarmati's opvatting zijn het vooral het primaire en secundaire
educatiesysteem die bij de vorming hiervan een belangrijke rol spelen.
Het professionele systeem heeft hierin een zeer belangrijke indirecte
rol, omdat het merendeel van de programma's voordit lagere onderwijs
aan de universiteiten wordt ontworpen, evenals de didactische uit-
gangspunten. Bovendien wordt een niet onbelangrijk deel van de
leraren aan universiteiten opgeleid (1978,15).
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De georganiseerde controle op kennis vormt dus de basis van de macht
van het professionele systeem. De professies vormen zelf een belang-
rijke strategische elite. En hoewel deze positie een specifieke histori-
sche situatie weerspiegelt, is het soort kennis dat de professies bezitten
van grote waarde in elke samenleving, waardoor hun positie niet direct
is gebonden aan een specifieke sociale en economische structuur. Dit
maakt een grote mate van flexibiliteit mogelijk, zowel op ideologisch
als op politiek niveau. De historie leert dat de professies in allerlei
situaties hun strategie weten aan te passen (1978,16).

Evaluatie
Uit het beknopte betoog van Gyarmati zou ik drie facetten nog eens
willen beklemtonen.
Allereerst zijn visie op de relaties tussen verwante beroepen op een
bepaald arbeidsveld. Gyarmati beschouwt zo'n arbeidsveld als een
speciaal systeem van onderling afhankelijke groepen, waarin een
hoofdrol wordt vervuld door een professioneel systeem. Dit professio-
nele systeem bestaat, in zijn opvatting, uit een universitaire en een
praktijktak van het binnen het veld dominante beroep. Deze twee tak-
ken staan in een symbiotische relatie tot elkaar. Centraal daarbij is de
validering van de kennis van praktijkmensen doorde universiteiten.
Een tweede belangrijk aspect vormt zijn beschouwing over de ontwik-
keling van de posities van beroepen. Hij schetst deze ontwikkeling aan
de hand van een aantal stadia, waarin de positie van de beroepsgroep
geleidelijk verandert van een ondergeschikte in een onafhankelijke
positie ten opzichte van de strategische elites. Deze stadia en hun volg-
orde dienen, mijns inziens, voorlopig als nog nader te toetsen hypothe-
sen te worden beschouwd.
Het derde aspect betreft Gyarmati's verhandeling over de 'werkelijk-
heidsdefiniEring' door het professionele systeem. Zowel op het niveau
van de 'Weltanschauung' als op het niveau van de praktijk van alledag
ziet Gyarmati deze werkelijkheidsdefiniEring beheerst door een - door
het professionele systeem georganiseerde - controle op valide kennis.

3.8     Watson: de relatie beroepsbeoefenaar-beroepsgroep

Tot besluit van deze bespreking van auteurs die naar mijn mening een
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan een machtsbenadering van
het verschijnsel professionalisering, wordt aandacht geschonken aan
Watson.
Watson besteedt in zijn studie van het personeelswerk-beroep in Enge-
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land vooral aandacht aan de wijze waarop professionalisme als 'idee'
binnen een beroep ontstaat, vorm krijgt en verandert, in het kader van
een strategie van individuen en groepen.
Volgens Watson dient er onderscheid gemaakt te worden tussen objec-
tieve en subjectieve belangen. Een objectiefbelang is elk belang dat een
individu heeft, los van  het feit of hij  er zich van bewust is. 'Within the
complex of social relations in any society there are always many logic-
ally possible objective interests - that is potential advantages with
regard to whatever is valued and scarce in that society' (Watson, 1977,
16). Een subjectief belang ontstaat, wanneer individuen zich bewust
worden van hun objectieve belang. Zo ontstaan sociale groepen, die
gezien moeten worden als belangencoalities in een schaarstesituatie.
Hierdoor start een proces van 'ontdekking, articulering en zelfs
creEring' van subjectieve belangen. Sociale groepen worden voor deze
belangen gemobiliseerd, ontwikkelen acties, gericht op het groeps-
belang, en ontwerpen en handhaven een groepsideologie die de ,
groepsbelangen ondersteunt. In dit proces spelen ideeEn en zegslieden
een belangrijke rol. Deze zegslieden moeten worden gezien als sleutel-
figuren in het proces van sociale verandering dat een beroepsgroep
doormaakt. Zij zijn het, die uiting geven aan de ideeEn en zo een groeps-
ideologie formuleren.
Over deze groepsideologie zegt Watson dat geen enkel statement in-
herent ideologisch is, maar dat het gebruik ervan het ideologisch doet
zijn. Zijn definitie van ideologie is dan ook: 'any statement which any
group makes which acts to furtherthe interest ofthat group' (1977,16).
Dit houdt tevens in, dat een statement tegelijkertijd een ideologische tn
een wetenschappelijke status kan hebben, en wel in die gevallen dat een
'scientifically respectable fact' gebruikt wordt om de groepsbelangen te
dienen (1977,41). Watson legt hiermee een belangrijke link tussen
kennis en belangen.
Edn van de mogelijke ideologische ideeEn die door zegslieden gebruikt
kunnen worden, is volgens Watson professionalisme. Deze voor de
beroepen van de twintigste eeuw 'ready-made ideological resource' is
een bruikbaar idee voor (zegslieden van) beroepsbeoefenaren voor het
stellen en legitimeren van claims ten aanzien van macht op specifieke
beroepsterreinen (1977,118). Daarbij wijst Watson, in navolging van
Elger (1975), crop dat het hierbij niet gaat om een noodzakelijke conse-
quentie van de aanwezige feiten, maar van een proces van onderhande-
ling en interpretatie, waarbij de specifieke situatie van elk beroep een
belangrijke rol speelt in de keuze van de strategie (1977,199). Voor
beroepsbeoefenaren in een positie als die van de personeelswerker
betekent dit dat de ideeen moeten helpen bij 'het tevreden stellen' van
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de dominante coalitie in de organisatie ( 1977,  140 e.v. en 168).
Interessant is, dat Watson uitgebreid gebruik maakt van de organisatie-
sociologie. Hij stelt dat de personeelswerker een grotere importantie
krijgt naarmate 'arbeid' meer een bron van problemen voor de organi-
satie vormt. Maar deze importantie blijft alleen behouden, wanneer
een speciale competentie blijkt in de beheersing (reductie) van de on-
zekerheidsbron. De macht van een individu of subgroep (Cfr. Hickson
c.s., 1973) hangt af van de mate van onafhankelijkheid, vervangbaar-
heid en centraliteit van dit individu of deze groep in de organisatie.
Deze theorie is volgens Watson echter alleen bruikbaar, indien daarbij
in het oog wordt gehouden dat'individuals and social groups are them-
selves activily involved in creating and defining contingencies in terms
of which they can then act' (1977,170). Vooral dit laatste is van groot
belang. Door het ontdekken en definiEren van onzekerheidsbronnen,
ten aanzien waarvan beroepsbeoefenaren vervolgens een speciale
competentie claimen, kunnen zij hun onvervangbaarheid voor de
organisatie vergroten. In dit proces kan een beroepsorganisatie een
belangrijke steun zijn (1977,167 e.v.). Beroepen volgen echter geen
automatisch professionaliseringsproces, maar gebruiken beroeps-
strategieen die geschikt zijn voor wat de beroepsbeoefenaren of hun
zegslieden zien als hun specifieke belangen. Zulke strategieEn gebrui-
kenzonodigelementen van'professionalisme'(1977,123).
Een belangrijk punt waarop Watson de aandacht richt, is de verhou-
ding tussen de zegslieden van de beroepsorganisatie en de individuele
leden. De afzonderlijke beroepsbeoefenaar moet volgens Watson
worden bestudeerd vanuit het gezichtspunt van diens 'carritre',12
waarin er een voortdurende aanpassing plaatsvindt aan 'ongoing situa-
tional contingencies'. In dit proces speelt ook de belangenarticulatie
door zegstieden van beroepsorganisaties een rot (naast allerlei organisa-
tionele factoren). Maar de individuele beroepsbeoefenaar zal slechts zo
ver meegaan, ofalleen die facetten overnemen, die hem in zijn concrete
situatie verder helpen; die hem een speciale competentie bieden. 'The
major support for the professionalization strategy appears to be in
terms of personal career advancement, and an opportunity to obtain
information and advice to aid them in their contribution to the overall
management oftheenterprise'(1977,198).
Hoewel in sommige gevallen zegslieden van een beroepsorganisatie
hun leden'vooruit' kunnen zijn in het denken over het vak en de belan-
gen van het beroep, zullen op de lange duur alleen effectieve ideeen
standhouden, en zullen de zegslieden hun 'output' aanpassen aan de
wensen van de praktijkmensen.
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Evaluatie
Essentieel in het betoog van Watson is de ontwikkeling van beroeps-
organisaties vanuit de objectieve belangen van de beroepsbeoefenaar.
Dit aspect is ook reeds door anderen behandeld, maar Watson toont
aan dat deze relatie met de belangen van alledag van de praktijkmensen
steeds een grote rol blijft spelen. Verder staat centraal dat professionali-
sering een strategie is ter wille van belangenbehartiging; dat ideologie
hierin erg belangrijk is en dat hierbij de zegslieden een invloedrijke rol
spelen.
Eveneens van belang is, dat Watson aangeeft dat professionalisering
zowel op het individuele niveau als op het niveau van de beroeps-
organisatie speelt. Vooral zijn aandacht voor de relatie tussen deze
twee, en het belang van deze relatie voor het professionaliseringsproces
zijn relevant.
Tot slot zij nog vermeld dat Watson expliciet aangeeft vanuit welke
sociologische uitgangspunten zijn betoog is opgebouwd.
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Deel II

Een conceptueel kader voor
professionalisering

In dit deel wordt een conceptueel kader voor de
bestudering van professionalisering ontwikkeld.
Voor een deel bouwt dit conceptuele kader voort
op de ideeEn van de in het vorige hoofdstuk gepre-
senteerde auteurs. Getracht zal worden deze ver-
schillende ideeEn met elkaar in verband te
brengen en te integreren. Daarnaast zal een aantal
onderbelichte elementen van professionalisering
nader worden bekeken. Zoals in hoofdstuk 1 is
gesteld, is het uiteindelijke doel: de formulering
van een conceptueel kader waarmee een rele-
vante selectie uit de waar te nemen verschijnselen
kan worden gemaakt.
Professionalisering is een complex proces. Voor
een goed begrip is het noodzakelijk, dit proces uit-
een te rafelen en de verschillende onderdelen af-
zonderlijk te bespreken. Na de presentatie van de
definitie van professionalisering (in paragraaf4.1)
zullen in de hoofdstukken 4 tot en met 6 de ver-
schillende elementen van professionalisering
worden besproken.



4 Professionalisering: omschrijving
en individuele verankering

4.1      Professionalisering: definitie en globale schets van hetproces

Dejinitie
Er zijn welhaast evenveel definities van professionalisering als er
auteurs zijn die over dit verschijnsel schrijven. Mok bijvoorbeeld
noemt er in zijn literatuuroverzicht liefst tien (19738,71). Een aantal
ervan komt niet uit specifieke professionaliseringsliteratuur, en wijst
vooral op de toenemende specialisering en rationalisering in de samen-
leving (tot dagtaak worden, meer toepassing van kennis, meer specialis-
ten, etc.). Twee ervan komen rechtstreeks voort uit de kenmerk-
benadering, en definieren professionalisering aan de hand van een aan-
tal attributen. Slechts 66n van de door Mok geciteerde definities doet
sterk denken aan een actiesociologische benadering:

' "Professionali-
sering is de poging van een beroepsgroepering, de maatschappelijke
betekenis van het eigen beroep in overeenstemming met de eigen voor-
stelling ervan aanvaard te krijgen; men tracht daartoe niet alleen de
beroepsactiviteiten verder uit te bouwen en vorm te geven, men streeft
ook legitimering ervan na" (Schutte, 1962,72).' Van deze definitie stelt
Mok overigens dat deze vrijwel identiek is aan die van legitimering.
Moks eigen definitie komt nog dichter bij een begripsomschrijving die
wij hier voorstaan: 'Professionalisering is het proces waarbij een beroep
zijn legitimeringsgronden aanwendt voor het teweegbrengen van
maatschappelijke veranderingen' (wat deze veranderingen ook mogen
zijn) (Mok, 19738,106).
Ook Gyarmati's definitie van professionalisering is van belang: 'a set of
strategic moves within the professional system; their purpose is to
improve (or defend) the position which a specific occupation holds in
the power structure ofthe situs' (1978,9).
Aandacht verdient beslist de definitie van de professionalisering die
Freidson geeft. In zijn hoofdwerk, Profession ofmedicine, komt de term
niet voor, maar in The professions and their prospects (1971) geeft hij
de volgende definitie: 'Professionalisation might be defined as a process
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by which an organised occupation, usually but not always by virtue of
making a claim to special esoteric competence and to concern for the
quality of its work and its benefits to society, obtains the exclusive
right to perform a particular kind of work, control, training for and
access to it, and control the right ofdetermining and evaluating the way
the work is performed' (1971,22). Hierin staat duidelijk het beheer-
singsaspect centraal, terwijl bovendien aangegeven wordt dat er sprake
is van legitimering op grond van kennis en kwaliteit van het werk. Uit
deze definitie blijkt niet het belang van het onderscheid dat hij elders
maakt tussen de uitvoerende beroepsbeoefenaren en de beroeps-
organisatie (Freidson, 1970b).
Van de andere in hoofdstuk 3 besproken auteurs is de opvatting van
Watson over professionalisering nog van belang. Hoewel hij nergens
een eigen definitie van professionalisering geeft, wordt uit het volgende
citaat enigszins duidelijk wat hij daaronder zou kunnen verstaan:
' . . . occupations do not automatically follow "professionalisation
processes" as some sociological studies seem to imply. They tend,
rather, to follow occupational strategies appropriate to what they, or
their "spokesmen", perceive as their own specific interests. Such
strategies use elements of "professionalism" as appropriate' (1977,
123). Het gebruik van strategieEn om belangen te behartigen, zou dan
professionalisering kunnen worden genoemd.
Geen van de hier geciteerde definities bevredigt geheel, omdat naar
mijn mening steeds het accent op 66n van de essentiEle aspecten van
professionalisering wordt gelegd. Hier zal worden getracht een meer
volledige definitie te geven.
Professionalisering is een complex proces. De vele elementen zullen
hierna stuk voor stuk besproken worden. Om echter het zicht op het
geheel niet te verliezen, wordt toch begonnen met een definitie en een
globale omschrijving. Hierin komen - zoals bij eerste lezing zalblijken - enige tot nu toe onbehandelde termen voor, die echter in de
aangegeven paragrafen zullen worden besproken.
Als definitie van professionalisering wordt de volgende gehanteerd:

Professionalisering is een proces waarbij leden van een beroeps-
groep op collectieve wijze, vooral gebruik makend van kennis-
macht, trachten een collectieve machtspositie te verwerven en/ofte
verdedigen, met het doel de gebruiks- En ruilwaarde van het beroep
te beheersen.

Globale schets van het professionaliseringsproces
Aan de hier gehanteerde definitie kan een aantal aspecten worden
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onderkend. Allereerst is er sprake van collectiefgedrag. In deze studie
wordt collectief gedrag als essentieel voor professionalisering gezien.
Dit neemt echter niet weg, dat leden van een beroepsgroep op indivi-
duele wijze een individuele machtspositie kunnen trachten te verwer-
ven. Dit individuele gedrag vormt zelfs het fundament van het collec-
tieve gedrag: professionalisering is primair gebaseerd op de behoeften
en  belangen  van de individuele beroepsbeoefenaar (paragraaf 4.2) en
diens individuele machtspositie (paragraaf 4.3). Bovendien leidt het
individuele gedrag tot het ontstaan en de instandhouding van het col-
lectieve gedrag. Individuen besluiten lid te worden of te blijven, zich
van richtlijnen iets aan te trekken, deel te nemen aan de besluitvor-
ming, pogingen te ondernemen om iets te veranderen, etc.
Leidt dit individuele gedrag echter nitt tot collectief gedrag,  dan  is er

g66n sprake van professionalisering. Pas wanneer een aantal leden van
een beroepsgroep gaat samenwerken ten aanzien van de verwerving of
verdediging van een collectieve machtspositie, omdat ze van de collec-
tieve krachtsinspanning een groter rendement verwachten, kan van
professionalisering worden gesproken (paragraaf 5.1).
Het onderscheid tussen het collectieve en het individuele niveau in het
proces van professionalisering is van groot belang. Verderop in deze
paragraafwordt hieraan nog aandacht besteed.
Collectivisering en het op collectieve wijze verwerven en verdedigen
van een collectieve machtspositie, is uiteraard geen onbewust gedrag.
Hier kan gesproken worden van strategisch gedrag. Met een bepaald
doel voor ogen (beheersing van gebruiks- en ruilwaarde) wordt de
bestaande situatie gepercipieerd, en wordt het succes van verschillende
(collectieve) gedragsalternatieven geschat. Professionalisering is de
strategische inzet van bepaalde collectieve gedragsalternatieven,
afhankelijk van de situatie. Het collectieve gedrag van beroepsgroepen
kan onderscheiden worden naar de aard van de gebruikte strategie(en)
(paragraaf5.3).
Een tweede aspect van professionalisering is, dat er collectief strate-
gisch gedrag wordt ontplooid met een bepaald doel. Door diverse
auteurs uit de machtsbenadering is hieraan het behartigen van belan-
gen verbonden. Daarbij is echter te eenzijdig de nadruk gelegd op het
eigenbelang, of de ruilwaarde. Hoewel dit een belangrijk deel van de
belangen omvat, spelen ook andere belangen een rol: belang van de
client, belang van de samenleving (de gebruikswaarde) (paragraaf4.2).
Beide typen belangen spelen een rol.
Een derde aspect van professionalisering is de collectieve machts-
positie die wordt nagestreefd. Deze collectieve machtspositie berust
mede op de individuele machtspositie van de beroepsbeoefenaar,
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welke vooral is verbonden met de succesvolle beheersing van onzeker-
heidsbronnen voor de afnemer (paragraaf 4.3). Deze collectieve
machtspositie ontstaat echter niet zonder meer. Van groot belang hier-
bij zijn institutionalisering en legitimering van deze machtspositie.
Vanuit een collectieve machtspositie kunnen weer de gebruiks- en ruil-
waarden worden beinvloed, waarbij eveneens institutionalisering en
legitimering een rol spelen. Legitimering verwijst er tevens naar, dat
professionalisering steeds betrekking heeft op interactie met de rele-
vante omgeving van de beroepsgroep. De omgeving zal zich niet zo
maar neerleggen bij de activiteiten van de beroepsgroep, of zonder
meer ingaan op de claims van de beroepsgroep met betrekking tot de
ruilwaarde. Legitimering en institutionalisering staan centraal in para-
graaf5.2.

Het laatste - maar ook het fundamenteelste - aspect van professionali-
sering is de belangrijke rol van kennis (en kunde). Het zijn vooral zijn
kennis en kunde die de beroepsbeoefenaar in staat stellen voor de
afnemer van zijn diensten op succesvolle wijze onzekerheidsbronnen te
beheersen. Het is dit gebaseerd-zijn op kennis en kunde, dat professio-
nalisering onderscheidt van andere vormen van belangenbehartiging
(paragraaf4.2).
De tot nu toe genoemde aspecten van professionalisering kunnen op
schematische wijze met elkaar worden verbonden (zie schema 1).
De pijlen in het schema betekenen niet dat het betreffende element
uitsluitend op de aangegeven wijze worden bepaald. De E-pijlen wijzen
ook hierop. In veel gevallen is de externe invloed ook veel belangrijker
dan de 'interne: Professionalisering is echter een proces waarbij
getracht wordt de interne invloed relatiefte vergroten.

'   Niveaus van analyse
Mok signaleert dat verschillende auteurs professionalisering behande-
len op steeds weer verschillende niveaus, waardoor het begrip ongrijp-

i baar en onhanteerbaar wordt. Verder stelt hij: 'De verhouding en
samenhang tussen de genoemde niveaus is een belangrijk vraagstuk, dat
echter in geen van de gangbare professietheorieen bevredigend wordt
opgelost'(1973a, 73).
Uit Moks eigen behandeling worden de drie niveaus echter ook niet
geheel duidelijk. Hij bespreekt bij professionalisering op macro-niveau
voornamelijk de macro-sociale condities die ten grondslag liggen aan
professionalisering. Bij het meso-niveau behandelt hij achtereen-
volgens de 'wording tot professie', de 'professies als decl van het poli-
tieke systeem', de beroepsvereniging, de professional in de bureau-
cratische organisatie, en de professionele organisatie. Bij de professio-
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Schema 1     Basisschema van professionalisering

lE
4 Gebruikswaarde - /\

E Institutionalisering i i* E
-4  Kennis en kunde en ,

Ruilwaarde

/\ legitimering                     „
1 1

- Collectieve machtspaside  -

E=Extemeinvloeden                                              |  E

nalisering op micro-niveau maakt hij grofweg een indeling tussen de
socialisatie-studies en de studies rond de referentiegroep van profes-
sionals. Het is duidelijk dat voor Mok de indeling in analyseniveaus
mede een kapstok is om op geordende wijze een aantal theorieEn en
studies over professionalisering te behandelen. Door alleen dit te
stellen, zouden we echter Mok tekort doen, want hij geeft hier en daar
wel degelijk relaties tussen de niveaus aan. Het duidelijkst komt dit
naar voren in zijn conclusie na het overzicht van de drie niveaus, waar
hij stelt: 'dat het een noodzakelijke voorwaarde voor geslaagde profes-
sionalisering is, dat dit proces zich op drie niveaus tegelijk voordoet en
in onderlinge samenhang' (19738,103).
Watson stelt als 66n van de weinige auteurs de analyse van het ver-
schijnsel professionalisering op verschillende niveaus in onderlinge
samenhang centraal. Zo stelt hij in de inleiding op zijn studie over
personeelsfunctionarissen: 'The present study is intended to be more
complete in that it will focus on each ofthe levels ofanalysis relevant to
such a sociological study, moving from the experience of individual
personnel specialists through their place in the employing organiza-
tion,  to the contribution of their work towards the integration  of the
society in which they live and work'(1977, XIV).
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Zowel de benadering van de analyseniveaus van Mok als die van
Watson weerspiegelt een morfologisch denken, waarbij micro wordt
gelijkgesteld met individu, meso met groep, en macro met de samen-
leving als geheel. Deze benadering - hoewel voor de hand liggend en
zeker ook wel bruikbaar - bevredigt echter niet geheel, omdat totaal
verschillende processen binnen 66n analyseniveau vallen, terwijl de
relatie ertussen niet wordt verhelderd. Te denken valt hierbijvoorbeeld
aan het micro-niveau waar uiteenlopende processen alsberoepssociali-
sering, de referentiegroepen, de relatie met andere professionals en (bij
Mok overigens niet in dit kader genoemd) de relatie met cliEnten toe
behoren.
Het onderscheid tussen analyseniveaus bij professionalisering kan ook
op andere wijze tot stand komen. Allereerst kan gekeken worden naar
de aard van de activiteiten en de relaties van de individuele beroeps-
beoefenaar. Voor een deel hebben deze activiteiten en relaties betrek-
king op de daadwerketijke beroepsuitoefening. Op dit 'uitvoerend
niveau' speelt professionalisering een rol, in die zin dat op dit niveau
vooral de resultaten van professionalisering als'gegevenheden' invloed
hebben. Te denken valt hier onder andere aan de relatie met de cliant
en andere beroepsbeoefenaren met wie wordt samengewerkt.
Een aantal andere activiteiten en relaties hebben geen betrekking op de
daadwerkelijke beroepsuitoefening, maar zijn daarvoor wel van
belang. Bedoeld zijn hier activiteiten en relaties in de voorwaarden-
scheppende en de sturende of beleidsvormende sfeer. Het is kenmer-
kend voor professionalisering, datjuist deze activiteiten zijn overgedra-
gen  aan het collectiefvan beroepsbeoefenaren.' Indien alle voorwaar-
den-scheppende en sturende activiteiten zijn overgedragen aan het col-
lectief heeft de individuele beroepsbeoefenaar nog slechts 66n sturende
activiteit: zijn rol in het besluitvormingsproces van de beroepsorgani-
satie. Hoewel van belang voor het uitvoerende werk, zijn de voorwaar-
den-scheppende activiteiten toch voor de bestudering van het profes-
sionaliseringsproces van minder belang dan de uitvoerende en de
sturende activiteiten. Bij de sturende activiteiten kan vooral gedacht
worden aan de afbakening van het werkterrein, het vaststellen van
regels voor de beroepsuitoefening, het defini8ren van de benodigde
kennis, etc.
Tot nu toe zijn in feite twee onderscheidingen aangebracht. Eerst is
gesproken (o.a. in de definitie van professionalisering) over het indivi-
duele en het collectieve niveau, en hierboven is onderscheid gemaakt
tussen uitvoerend en sturend niveau. Hoe verhouden deze twee onder-
scheidingen zich, wanneer aandacht wordt besteed aan het professiona-
liseringsproces?
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In feite kunnen op grond van deze onderscheidingen vier verschillende
analyseniveaus worden onderkend. De uitoefening van de beroeps-
arbeid kan zowel individueel als collectiefgeschieden. De individuele
beroepsuitoefening komt nog steeds het meest voor, maar het mono- en
multidisciplinair samenwerken gebeurt meer en meer. Toch zijn erniet
veel verschillen (met het oog op professionalisering) tussen de indivi-
duele en de collectieve beroepsuitoefening. In de komende hoofdstuk-
ken zal aan dit onderscheid geen afzonderlijke aandacht worden
besteed. Steeds waar gesproken wordt van beroepsuitoefening of
individuele beroepsuitoefening, moet de hier bedoelde collectieve
beroepsuitoefeningdaar mede onderbegrepen worden.
In de hiergebruikte definitie van professionalisering ligt reeds besloten,
dat in deze studie vooral aandacht besteed zal worden aan de sturende
activiteiten door het collectiefvan beroepsbeoefenaren. Dit collectieve
sturende niveau wordt essentieel geacht voor het professionaliserings-
proces. Hierv66r is echter ook reeds gewezen op de belangrijke indivi-
duele verankering van het professionaliseringsproces. Individuen
starten, onderhouden en veranderen de collectivisering, en daarmee de
professionalisering. Dit zijn steeds individuele sturende activiteiten.
Vooral dus bij het begin van het professionaliseringsproces, maar ook
bij veranderingen in het professionaliseringsproces als gevolg van ver-
anderde collectivisering, speelt het individu een belangrijke sturende
rol.

Voor de bestudering van het professionaliseringsproces is het dus nood-
zakelijk, de aandacht te richten op de  'analyseniveaus' in hun onder-
linge wisselwerking. Dit is schematisch voorgesteld in schema 2.

Schema 2 De relatie individueel - collectief

Collectieve sturing
-

Collectivisering

Individuele (en collectieve)     1
beroepsuitoefening * Individuele sturing/
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In dit schema wordt een analytisch onderscheid aangebracht tussen de
individuele beroepsuitoefening en de individuele sturing. Het spreekt
echter voor zichzelf, dat deze twee activiteiten nauw verbonden zijn.
Dit is ook de reden, waarom in het vervolg veelal kortweg van het
individuele njyeau zal worden gesproken, naast het collectieve niveau.
In dit hoofdstuk zal verder met name aan de individuele verankering
van het professionaliseringsproces, dus de individuele sturing, aan-
dacht worden besteed. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de collectieve sturing,
terwijl in hoofdstuk 6 aandacht zal worden geschonken aan de wissel-
werking tussen individueel en collectiefniveau.

4.2 Behoeften, belangen en marktcapaciteit

Behoefen
Het is geen gewaagde uitspraak, te stellen dat mensen behoeften hebben
die ze willen (doen) vervullen. Over deze uitspraak zijn de meeste
theoretici het wet eens. Over de vragen, wat deze behoeften zijn en ofer
een hiErarchie (A la Maslow) in bestaat, zijn de meningen echter ver-
deeld (o.a. wordt het probleem van de meetbaarheid van behoeften
genoemd). Het is een controversieel onderwerp, dat bovendien een
vakgebied op zichzelfvormt.
In een actiesociologische verklaring van het handelen van mensen,
individueel en collectief, is niettemin een drijfveer of motief nodig.
Vroom definieertdaarbij motivatie 'alseen proces datde keuze leidt die
door personen... wordt gemaakt tussen alternatieve vormen van vrij-
willige aktiviteit' (Cornelis, 1974, 9). De motivatie wordt volgens
Vroom enerzijds bepaald door de verwachting dat het doel bereikt kan
worden (in het onderhavige geval: dat de arbeidstaak door de beroeps-
beoefenaar naar genoegen vervuld kan worden) en dat hier een
beloning tegenover zal staan, en anderzijds door de sterkte van de voor-
keur voor de beloning. Er kunnen verschillende motieven worden aan-
gegeven waarom mensen werken. Hierover is een grote hoeveelheid
literatuur verschenen (zie voor een overzicht bijvoorbeeld (Comelis,
1974).Mensen hebben veelal verscheidene motieven om te werken, en
deze motieven (en het relatieve gewicht ervan) verschillen per persoon.
Belangrijk is voorts, dat geld een universeel ruilmiddel is geworden,
waardoor het in onze samenleving een belangrijk middel is geworden
voor de bevrediging van behoeften. Voor een deel van de mensen is
arbeid vrijwel het enige middel om geld te verdienen. Daarnaast ont-
vangt een decl van de bevolking een inkomen via het sociale zeker-
heidsstelsel. Arbeid heeft echter soms nog het voordeel, dat het te-
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gelijkertijd de bevrediging van een aantal andere behoeften bewerkstel-
ligt, die voor bepaalde personen van belang zijn. Arbeid biedt de
gelegenheid tot sociale contacten; arbeid verleent de beoefenaar een
zekere status, etc. Door sommigen (o.a. Haas en Drabek, 1973,175)
wordt daarbij nog 'veiligheid' genoemd, in de zin varkbehoefte aan
zekerheid voor de toekomst: voortbestaan van de beroepsmogelijkheid
of de functie, en de daarbij behorende beloning (geld, contacten,
prestige). Over de vraag of dit een behoefte dan wel een middel tot
behoeftenbevrediging is, kan uiteraard getwist worden. Voor dit betoog
is het echter van belang dat een (groot) aantal individuen ook veiligheid
in hun beroep nastreven.
Ook in de professionaliseringsliteratuur wordt een aantal motieven op
individueel niveau genoemd. De belangrijkste daarvan zijn: inkomen,
autonomie en prestige. Kenmerkend is dat in de literatuur van de
machtsbenadering van professionalisering, vooral de nadruk gelegd
wordt op d6ze motieven, veelal samengevat onder de noemer 'eigen-
belang'.
In andere literatuur daarentegen (vooral met de kenmerkbenadering)
wordt veel meer gewezen op motieven zoals dienstbaarheid aan mens
en samenleving (altruYsme). Ook autonomie wordt daar genoemd,
maar niet als iets waaraan beroepsbeoefenaren (van professionele
beroepen uiteraard) op zichzel f behoefte hebben, maar als een  nood-
zakelijke voorwaarde om het beroep goed te kunnen uitoefenen.2 Soms
wordt ook als motief nog genoemd: het uitoefenen van het vak zel f, wat
een specificering zou kunnen zijn van de meer algemeen gesignaleerde
behoefte aan zelfontplooiing. Ook wordt wel gewezen op de behoefte
aan contacten met cliEnten. Hieraan zit zowel een aspect van dienst-
baarheid aan mensen, als het hebben van sociale contacten.
Samenvattend kunnen - zonder de pretentie van volledigheid - de vol-
gende motieven voor de uitoefening van een beroep worden genoemd:

1     dienstbaarheid aan mens en samenleving

2     uitoefening van het vak op zichzelf
<

sociale contacten
zelfontplooiing

inkomen
autonomie

3 contraprestaties       : prestige ofstatus
veiligheid

Hieraan moet worden toegevoegd, dat het hier niet gaat om universele
behoeften in een bepaalde hierarchische volgorde. Elk individu heeft
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zijn eigen behoeften met een voor hem kenmerkende hiErarchie. Op
zijn hoogst kan bovenstaande opsomming een (niet empirisch
getoetste) grootste gemene deler worden genoemd.
Hierv66r is al gesteld, dat arbeid voor een deel van de bevolking het
belangrijkste middel is om in bovengenoemde behoeften te voorzien.
Het sociale zekerheidsstelsel is weliswaar een vervangende inko-
mensbron, maar in het merendeel van de gevallen is dit inkomen
bepaald niet hoog. Bovendien heeft het niet-werken een duidelijk
lagere status dan het weI-werken, en zeker een lagere status dan het
werken in bepaalde beroepen.
Een aantal van de andere behoeften kan uiteraard eveneens buiten de
arbeidssfeer worden bevredigd: sociale contacten en dienstbaarheid via
vrijwilligerswerk; zelfontplooiing via kunstbeoefening, etc. Het indivi-
du zal dan ook (meer of minder bewust) afwegen ofde uitoefening van
een bepaald beroep of een bepaalde functie voor hem een betere of
'goedkopere' bevrediging van zijn behoeften oplevert, dan de alterna-
tieven die er (in zijn perceptie) voor hem zijn.3 Het gaat hier om strikt
individuele afwegingsprocessen, die overigens ook in de beroeps uit-
oefening een belangrijke rol blijven spelen. In de terminologie van
Vroom kan gesteld worden dat voor de meeste mensen arbeid een
hogere instrumentaliteit heeft dan de hier genoemde alternatieve
bronnen van behoeftenbevrediging. Instrumentaliteit is daarbij
iemands opvatting over het verband tussen de beloning voor zijn arbeid
en zijn behoeften (Cornelis,  1974,9).

Belangen
Voor een aantal individuen is de uitoefening van een beroep dus het
belangrijkste middel om in (een deel van) hun behoeften te voorzien. In
deze studie wordt niet nader ingegaan op de factoren die een rol spelen
bij de beroepskeuze, ook al wordt daar in de professionaliserings-
literatuur veel aandacht aan besteed.
Het is nodig, een grote stap te maken en ervan uit te gaan dat er een
aantal individuen is dat met bepaalde motieven een beroep uitoefent.
Niet elk beroep geeft een even grote mate van behoeftenbevrediging.
Evenmin is er een beroep dat alle (individuele) behoeften maximaal
zou kunnen bevredigen. Bovendien gaat het bij de bevrediging van
behoeften in principe om schaarse goederen, en zijn er dus altijd
'kapers op de kust', die erop uit zijn om (ten eigen voordele) de schaarse
middelen tot behoeftenbevrediging aan anderen te ontnemen (loons-
verlaging, vermindering van autonomie, relatieve statusverlaging,
etc.). Het is niet gewaagd, te stellen dat individuen er belang bij hebben
dat de behoeftenbevredigingscapaciteit van hun beroep of functie op
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peil blijft.4 Bovendien streven sommigen ernaar, deze behoeften-
bevredigingscapaciteit relatiefte vergroten, omdat ze met de bestaande
capaciteit geen vrede hebben, en de uitoefening van een ander beroep
niet mogelijk is, dan wel te veel 'kosten' met zich meebrengt. Het
handhaven en vergroten van de behoeftenbevredigingscapaciteit van
een beroep of functie wordt daarmee een belangrijk doels ofbelang van
beroepsbeoefenaren. Let wel: elk individu kan dit op eigen wijze invul-
len, omdat zijn behoeftenpatroon, en de hierarchie daarin, verschilt
van dat van anderen.
Het handhaven ofvergroten van de behoeftenbevredigingscapaciteit is
een complex belang. Hieraan kan een aantal facetten worden onder-
kend, die samenhangen met de verschillende behoeften van de beroeps-
beoefenaar. De behoefte aan dienstbaarheid aan mens en samenleving,
kan door het werk worden vervuld indien mens en samenleving aan dit
werk behoefte hebben, waarde aan dit werk toekennen. Hoe groter deze
'gebruikswaarde', des te meer kan de dienstbaarheidsbehoefte worden
vervuld. Tevens kan echter de behoefte aan contraprestatie meer wor-
den vervuld. Dit is echter geen automatische relatie, waardoor het
nastreven van een goede 'ruilwaarde' eveneens een belang is.
Er kunnen ook nog andere belangen aan de uitoefening van een beroep
worden onderkend. De individuele beroepsbeoefenaar heeft een
bepaalde (hem voor een groot deel aangeleerde) opvatting over zijn
beroep en over de wijze van beroepsuitoefening. Met deze beroeps-
perceptie hangt samen de wijze waarop hij zijn dienstbaarheids-
behoefte vorm geeft, de mate waarin hij zich kan ontplooien in zijn vak,
de mate waarin hij in zijn beroep sociale contacten heeft, de mate van
autonomie, etc. De mogelijkheid van beroepsuitoefening op de wijze
zoals gewenst, is dus eveneens een belang voor de beroepsbeoefenaar.
Verder kan het noodzakelijk zijn dat anderen op een bepaalde wijze
meewerken aan de beroepsuitoefening. Het bekendste voorbeeld hier-
van uit de professionaliseringsliteratuur is de samenwerking van
patiant en arts. De patiEnt dient de arts informatie te geven (dikwijls
vertrouwelijke informatie) en zich te laten onderzoeken (ook op
intieme plaatsen)6 (Parsons, 1951,437 e.v.; Freidson, 197Ob, 244 e.v.).
Ook bij andere beroepen kan dit spelen, vooral ten aanzien van het ver-
strekken van informatie: bijvoorbeeld advocaten, maatschappelijk
werkers, psychotherapeuten, maar ook accountants, politie, etc.
Zonder deze medewerking is de beroepsuitoefening niet mogelijk. Dit
geldt niet voor alle beroepen in even sterke mate, maar daar waar
medewerking van de client noodzakelijk is, wordt deze medewerking
een belang voor de beroepsbeoefenaar. Daarmee is het verkrijgen van
deze medewerking een doel dat men wil bereiken. Ook is soms de
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medewerking van andere beroepsbeoefenaren, of organisaties en
instanties vereist. Te denken valt bijvoorbeeld aan de maatschappelijk
werkers van de reclassering, die zonder de medewerking van het Open-
baar Ministerie niet zoveel kunnen doen.
Medewerking van anderen is pas redelijk gewaarborgd, indien er geen
(groot) verschil van mening bestaat over de beroepsopvatting, het
domein en de wijze van beroepsuitoefening. Daarbij speek overigens
wet het verschil in macht een belangrijke rol; vooral noodzakelijk is de
medewerking van beroepsgroepen en organisaties met meer macht dan
de eigen beroepsgroep.
Zowel de mogelijkheid tot uitoefening van het beroep op de wijze zoals
gewenst, als het verkrijgen van medewerking van relevante groepen, dn
het bewerkstelligen van een redelijke ruilwaarde, hangen nauw samen
met de waarde die de diensten van een beroepsbeoefenaar hebben voor
de afnemers (gebruikswaarde). Daarmee wordt het handhaven of
vergroten van de gebruikswaarde een primair belang voor de beroeps-
beoefenaar. Indirect, omdat het de mogelijkheid tot uitoefening van het
beroep, de medewerking van anderen en de ruilwaarde beinvloedt, en
direct, omdat de dienstbaarheid aan anderen op zichzel f een behoefte
van individuen kan zijn.
Het bovenstaande is samengevat in schema 3.
Schema 3 Behoeften en belangen

Behoeften Belangen

1 Dienstbaarheid   a Gebruikswaarde

2 Beroepsuitoefening b Beroepsuitoefening zoals
gewenst

\
/ c Medewerking

3 Contraprestaties
d Ruilwaarde

De hier geformuleerde belangen van beroepsuitoefening hebben niet
alleen betrekking op het heden. Zoals bij de bespreking van de behoef-
ten reeds is aangegeven, is veiligheid, in de zin van zekerheid over de
beroepsuitoefening in de toekomst, een belangrijke behoefte. De toe-
komst is echter per definitie onzeker, al zullen beroepsbeoefenaren dit
niet op elk moment zo ervaren. Niettemin vormen de belangen even
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zovele onzekerheden voor de toekomst. Ze kunnen dus ook als
'onzekerheidsbronnen' worden geformuleerd:
a Is er in de toekomst wel behoefte aan dit beroep?
b Mag ik het wel blijven uitoefenen; kan ik het wel blijven uitoefenen,
op een wijze die ik noodzakelijkacht?
c Zullen relevante anderen hun medewerking blijven geven?
dZullen de beloningen op peil blijven; kunnen ze vergroot worden?
Het omgaan met onzekerheidsbronnen is voor elke beroepsbeoefenaar
een meer ofminder groot probleem; het beheersen ervan een belang. In
het navolgende zal voornamelijk aandacht geschonken worden aan de
belangrijkste belangen/onzekerheidsbronnen: de gebruikswaarde en de
ruilwaarde. De andere twee zijn namelijk goeddeels afhankelijk van de
gebruikswaarde.

Marktcapaciteit
Hierboven is gesteld dat beroepsbeoefenaren er om wille van de bevre-
diging van hun behoeften belang bij hebben, bepaaide onzekerheids-
bronnen die verbonden zijn met hun beroep, te beheersen in wissel-
werking met de omgeving. Over welke middelen beschikt de beroeps-
beoefenaar nu om dit te doen?
Voor een nadere uiteenzetting hierover is het noodzakelijk, het begrip
'marktcapaciteit' te introduceren. Giddens geeft als definitie van
marktcapaciteit: 'all forms ofrelevant attributes which individuals may
bring to the bargaining encounter' (Parry en Parry  1976,54).  Het gaat
dus om de individuele eigenschappen (al dan niet aangeleerd) die
individuen relevant achten voor hun beroepsuitoefening en de daar-      '
mee samenhangende belangenbehartiging. Giddens stelt dat deze
eigenschappen bij de onderhandelingen ingebracht kunnen worden,
wat dus niet wil zeggen dat ze door anderen (de tegenpartij) eveneens als
relevant worden beschouwd. Bovendien zal een individu niet al zijn
persoonlijke eigenschappen als relevant in dezen beschouwen. Het
gaat ook hier om percepties van situaties, wat tevens inhoudt dat zich
hierin wijzigingen kunnen voordoen. Dit is van betekenis in het kader
van professionalisering; hierop wordt nog teruggekomen.
Hierboven is gesproken over individuele eigenschappen. Het spreekt
voor zichzelfdat, wanneer beroepsbeoefenaren gaan samenwerken bij
de behartiging van hun belangen, zij als collectivum niet langer gebruik
kunnen maken van alle individuele eigenschappen, maar alleen van
die eigenschappen die ze gemeen hebben.7 Hetzal daarbij vrijwel steeds
gaan om eigenschappen die zijn verworven tijdens de opleiding die
men gemeenschappelijk heeft, en soms om de gemeenschappelijke
ervaring. Omdat een individu meer eigenschappen kan hebben die
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relevant zijn, is het soms voor individuele beroepsbeoefenaren gewenst
dat niet alle belangen door het collectiefworden behartigd.
De verzameling van relevante eigenschappen van leden van een
beroepsgroep kunnen nu onder twee brede noemers worden gebracht.
Er zijn eigenschappen die op het kennisvlak liggen, en er zijn eigen-
schappen die op het vlak van de arbeidsbeschikbaarheid liggen. Vol-
gens Parry en Parry kunnen we onderscheid maken tussen beroepen die
een marktcapaciteit hebben op grond van kennis, en beroepen met een
marktcapaciteit, gebaseerd op arbeidsbeschikbaarheid. In hun visie is
professionalisering dan een strategie van 'closure' (het afsluiten van het
beroep), die alleen mogelijk is wanneer kennis de marktcapaciteit
vormt. Hierbij kan een aantal kanttekeningen worden geplaatst.
Allereerst is het noodzakelijk, bij het kennis-aspect het kunde-aspect te
betrekken. Rueschemeyer (1972,30) heeft al gewezen op het enorme
belang van kunde in bepaalde beroepen, zoals dat van advocaat. De
scheidslijn tussen kennis en kunde is niet eenvoudig te trekken. Bij
kennis wordt vooral gedacht aan een 'systematic body of knowledge',
en dus aan controleerbare, objectiveerbare en ook overdraagbare
kennis. Kunde verwijst meer naar ervaring en praktijktheorie, naar
diffuse en moeilijk overdraagbare kennis (alleen overdraagbaar in de
relatie meester-gezel). Voor de uitoefening van een beroep is deze
kunde echter, naast kennis, onmisbaar. Het begrippenpaar onbepaald-
heid-techniciteit van Jamous en Peloille (1970; zie paragraaf3.5) duidt
op een zelfde onderscheid, al kan gesteld worden dat bij'kunde' ook een
deel 'talent' of'kunst' is inbegrepen, hetgeen niet tot het onbepaald-
heidsaspect van kennis behoort. Jamous en Peloille hebben overtui-
gend aangetoond, dat de spanning tussen onbepaaldheid en techniciteit
een belangrijke rol kan spelen in het professionaliseringsproces. Bij de
bespreking van het collectiviseringsproces en vooral het segmente-
ringsproces in paragraaf 5.1, wordt hierop teruggekomen. Voor het
overige worden kennis en kunde, als bij elkaar behorend, steeds teza-
men genoemd.
Een tweede kanttekening betreft het onderscheid tussen kennis en
arbeidsbeschikbaarheid. Er is wel duidelijk een verschil tussen de
kennis en kunde enerzijds, en de arbeidsbeschikbaarheid anderzijds.
De vraag is echter, of er wel beroepen zijn z6nder kennis en kunde.
Mok (1973b) spreekt in dit verband van 'non-beroepen', en geeft als
voorbeeld de losarbeider.8 Er zijn maar zeer weinig beroepen waarvoor
geen kennis of kunde noodzakelijk is. We kunnen gerust stellen dat
voor vrijwel elk beroep enige - zij het soms zeer weinig - kennis en/of
kunde nodig is. Zelfs de term'ongeschoold arbeider' is in dezen verwar-
rend, omdat dit een term is voor beroepen of functies waarbij de
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benodigde kennis binnen zeer korte tijd (minder dan een halve dag) ver-
worven kan worden. Het is dus beter, te spreken van een relatieve ver-
houding tussen de kennis/kunde-component en de arbeidsbeschik-
baarheidscomponent.
De marktcapaciteit verwijst naar de reeks eigenschappen die de indivi-
duele beroepsbeoefenaar relevant acht voor zijn beroepsuitoefening,
en die hij als 'ruilobject' aanbiedt aan de afnemer van zijn diensten. In
de volgende paragraafwordt hierop nader ingegaan, waarbij zal worden
aangetoond dat een marktcapaciteit die met name wordt bepaald door
kennis en kunde, grote mogelijkheden biedt voor het behartigen van de
in deze paragraaf genoemde belangen (beheersing van gebruiks- en
ruilwaarde).

4.3    I)emachtsposlievande_ froepsb£oefenaar

De gebruikswaarde
In de vorige paragraaf werd de gebruikswaarde van een beroep
omschreven als de behoefte die de afnemer (mens en samenleving)
heeft aan de aangeboden diensten; de waarde die aan het werk wordt
toegekend. Ook is aangegeven dat de door de beroepsbeoefenaar aan-
geboden diensten worden bepaald door de marktcapaciteit van de
beroepsbeoefenaar. De gebruikswaarde van een beroep verwijst dus
naar de behoefte aan de ingebrachte marktcapaciteit, en de waarde die
eraan wordt toegekend. Welke factoren zijn nu van invloed op de
behoefte aan deze marktcapaciteit, en op de waarde die er door de
afnemer aan wordt gehecht?
In de professionaliseringsliteratuur(vooral vanuitde functionalistische
benadering) wordt veelvuldig gewezen op de fundamentele behoeften
waarin beroepen met de hoogste gebruikswaarde worden geacht te
voorzien (behoeften met een 'central value'; 'central life interests'
(Dubin c.s., 1976). Hoe fundamenteler de behoefte, des te meer waarde
wordt er gehecht aan de vervulling van deze behoefte. Beroepen die bij
de vervulling van zulke behoeften een rol spelen, ontlenen daaraan hun
waarde. Daarbij gaat het dan om die behoeften waarvan de vervulling
als een probleem wordt ervaren. Problematisch wordt de vervulling
van een behoefte, wanneer de bevrediging ervan geacht wordt buiten de
eigen (individuele) mogelijkheden te liggen. Dit ervaren duidt overi-
gens al op de mogelijkheid van veranderlijkheid, culturele bepaald-
heid, en ook op de mogelijkheid tot beYnvloeding. Ook ten aanzien van
schaarste stelt Levi-Strauss dat dit sociaal gedefinieerd is en niet nood-
zakelijkerwijs samenhangt met economische of fysieke schaarste

107



(Ekeh, 1974,201). Zo zijn de traditionele beroepen als arts, soldaat,
advocaat en priester gekoppeld aan fundamentele behoeften als
gezondheid (leven), veiligheid (bescherming van lijf en bezit) en het
bereiken van een hiernamaals. Dit laatste beroep is overi-
gens een goed voorbeeld van de veranderlijkheid van een centrale
waarde, en de beinvloedbaarheid ervan. Zo lang het bereiken van het
hiernamaals een behoefte van individuen is en de vervulling van deze
behoefte als problematisch wordt ervaren, zodat de hulp van deskundi-
gen onontbeerlijk is, zo lang heeft het beroep van priester een zeer
behoorlijke gebruikswaarde. De onontbeerlijkheid van deskundige
hulp is door het instituut 'kerk' gecreEerd en in stand gehouden door
middel van het definieren van noodzakelijke handelingen (kerkbezoek,
sacramenten ontvangen en dergelijke), het voorbehouden van het ver-
richten van bepaalde handelingen aan een geselecteerde groep van des-
kundigen, en het definieren van de daarvoor benodigde kennis. Het
instituut en de beroepsgroep hadden/hebben zo de 'sleutels van de
hemel' in handen. Maar alles staat of valt met de behoefte van indivi-
duen om in de hemel te komen. Op het moment dat deze behoefte ver-
valt en individuen niet meer'geloven', 6f tot de overtuiging komen dat
slechts de persoonlijke levenswandel de toegang tot de hemel verschaft,
bestaat er geen behoefte meer, c.q. geen probleem meer voor de vervul-
ling waarvan deskundige hulp vereist is. Gevolg is dat de gebruiks-
waarde van het beroep behoorlijk vermindert.
Het spreekt voor zichzelf dat er naast de behoeftenbevrediging van
centrale behoeften, talrijke andere behoeften bestaan die in een middel-
relatie tot de centrale behoeften staan, of in ieder geval: waarvan indivi-
duen menen dat ze deze relatie hebben (wat hun al dan niet aangepraat
kan zijn).
Voor de vervulling van allerlei individuele behoeften zijn materiEle en
niet-materiEle produkten nodig, waarvan het individu meent dat hij die
in belangrijke mate niet (meer) zelf kan produceren, of niet mag
produceren. Hierop spelen organisaties en beroepsgroepen in. Hulp bij
de vervulling van individuele behoeften wordt het doel van de organi-
satie of de beroepsuitoefening. Maar in dit functioneren ontstaan
nieuwe behoeften (ofze worden gecreeerd), voor de vervulling waarvan
weer andere organisaties en beroepsgroepen noodzakelijk geacht
worden, etc. Hand in hand met een voortschrijdende differentiatie en
specialisatie verveelvuldigt het aantal behoeften voor de vervulling
waarvan men aangewezen is op'deskundige hulp'. Zoals Johnson stelt:
het gemeenschappelijk areaal van gedeelde kennis neemtaf(1972,41).
Individuen en organisaties hebben andere individuen en organisaties
nodig voor de vervulling van hun behoeften, en weI om een aantal
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redenen. Het kan zijn dat de afnemer niet beschikt over de benodigde
kennis en kunde, zodat een deskundige nodig is. Dit wordt nog nood-
zakelijker, indien de samenleving (i.c. de overheid) heeft bepaald dat
specifieke werkzaamheden niet door iedereen uitgeoefend mogen wor-
den in verband met de risico's van ondeskundig werk voor afnemer of
samenleving. Ook kan het zijn, dat de afnemer in principe wel over de
deskundigheid beschikt, en ook de werkzaamheden mag uitvoeren,
maar niet de beschikking heeft over de voor de uitvoering noodzake-
lijke instrumenten, gebouwen, hulppersoneel (en de daarbij behorende
organisatie). Ook dan is de hulp van een specialist noodzakelijk. Ten-
slotte kan het eenvoudig zo zijn, dat de afnemer bepaalde werkzaam-
heden niet zelf wenst uit te voeren vanwege de onaantrekkelijke kanten
die er aan zitten.
Combinaties van deze redenen komen uiteraard veelvuldig voor.
Bovengenoemde zaken kunnen worden opgevat als onzekerheids-
bronnen voor individuen en organisaties. Beheersing van deze
onzekerheidsbronnen is een bron van macht, want de individuen en
organisaties zijn voor de beheersing van de onzekerheidsbronnen
afhankelijk van de beroepsbeoefenaren. Het terrein ten aanzien waar-
van een beroepsbeoefenaar claimt dat hij de onzekerheid ervan kan
beheersen, is het domein van deze beroepsbeoefenaar.
De hierboven beschreven redenen waarom individuen en organisaties
andere individuen (i.c. beroepsbeoefenaren) en organisaties nodig heb-
ben, hebben betrekking op beide componenten van de marktcapaciteit:
kennis en kunde, en arbeidsbeschikbaarheid. Toch is er een duidelijk
verschil in gebruikswaarde tussen de kennis en kunde enerzijds en de
arbeidsbeschikbaarheid anderzijds. Arbeidsbeschikbaarheid is een
universele capaciteit die alle mensen (zij het in meer ofmindere mate)
bezitten. Kennis en kunde daarentegen zijn specifiek, begrensd tot een
bepaald gebied. Door de enorme ontwikkeling in de kennis worden de
kennisgebieden zelfs steeds smaller. Onzekerheid is vooral gebrek aan
kennis. Kennisbeheersing wordt daardoor onzekerheidsbeheersing, en
deze onzekerheidsbeheersing is belangrijk voor de afnemer, en dus
heeft kennis een relatiefhoge gebruikswaarde.
Hierbij dient nog wel nadrukkelijk te worden gesteld dat het gaat om de
beh66rsing van onzekerheid, dus om het relatief succesvol omzetten
van onzekerheid in zekerheid. Kennis op zichzelf is niet voldoende;
deze kennis moet succesvol kunnen worden benut ten aanzien van het

oplossen van problemen. Freidson (19701)) heeft hierop gewezen ten
aanzien van de medische kennis, en ook Watson (1977) beklemtoont
dit aspect bij zijn personeelswerkers. Het zal duidelijk zijn, dat weten-
schappelijke en technologische ontwikkelingen in dezen van groot
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belang zijn. Niet alleen ontstaan hierdoor nieuwe beroepen (soms ten
koste van bestaande), maar ook kunnen reeds bestaande beroepen hier-
door succesvoller opereren.

Machtsbronnen
Kennis en kunde vormen dus een machtsbron voor de beroeps-
beoefenaar. Er zijn echter nog andere bronnen. Hickson c.s. (1973) for-
muleren een in de organisatiesociologie veel gebruikt model van de
macht van individuen en groepen in organisaties. Dit model wordt
door Watson (1977) op het terrein van de professionalisering toegepast.
Volgens de theorie van Hickson c.s. is de macht van individuen en groe-
pen binnen een organisatie niet alleen afhankelijk van de mate waarin
deze de onzekerheidsbronnen9 beheersen, maar ook van hun centrali-
teit in het produktieproces en van de onvervangbaarheid van de betref-
fende individuen en groepen. Binnen de organisatie hebben individuen
ofgroepen macht in de mate dat:
- ze onzekerheidsbronnen van de organisatie beheersen en omzetten in
relatieve zekerheid voorandere delen van de organisatie;
- zij onvervangbaar zijn door andere individuen, groepen oforganisa-
tiesbinnen ofbuiten de eigen organisatie;'0
- de activiteiten van de individuen ofgroepen verbonden zijn met die
van andere delen van de organisatie (Hickson c.s., 1973,177).
Deze laatste omschrijving (van Hickson c.s.) van centraliteit is com-
plex. Centraliteit heeft namelijk een aantal facetten. Allereerst is daar
de centraliteit van de onzekerheidsbron die wordt beheerst, in relatie
tot het organisatieprodukt. Ten tweede heeft centraliteit betrekking op
de centrale positie in het produktieproces. Hickson c.s. noemen dit
respectievelijk 'workflow immediacy' en 'workilow pervasiveness'.
Centraliteit kan echter ook betrekking hebben op de centrale positie in
het beleids- of besluitvormingssysteem. Tenslotte kan nog gewezen
worden op de 'centrale waarde' van het produkt zelf. Deze verschil-
lende aspecten vallen soms-maarniet altijd-samen.
Daar waar beroepsbeoefenaren in formele organisaties werkzaam zijn,
is met het bovenstaande tevens een omschrijving van de machtspositie
van deze beroepsbeoefenaren gegeven. Maar ook ten aanzien van
andere beroepsbeoefenaren kan een soortgelijke omschrijving worden
gegeven, omdat deze beroepsbeoefenaren (vrije beroepsbeoefenaren) in
feite voor individuen en/of organisaties dezelfde functie (beheersing
van onzekerheidsbronnen) vervullen. Het verschil zit niet in deze
functie, maar in de relatie tussen beroepsbeoefenaar en afnemer.
Zonder de theorie van Hickson c.s. te noemen, nemen Parry en Parry
een met Hickson c.s. vergelijkbaar standpunt in. Zij stellen: 'Power
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may be conceived of in terms of the exercise of control  (to a variable
extent) over defined aspects of the social and physical world. Power
often serves as a counterweight to uncertainty, men may derive from

institutionalized power a reduction ofinsecurity, whether economic or
otherwise' (1976,60). Verder stellen zij: 'Power ( . . . )i s therefore an
activity of obtaining control or maintaining control over individuals,
institutions, and organizations that the actor believes are the sources of
uncertainty or are likely to be. This activity itself involves the creation
and change ofsocial structure, the modification and transformation of
social institutions and organizations. Power and uncertainty are there-
fore indissolubly wedded' (1976,74).
De door Hickson c.s. genoemde machtsbronnen (beheersing van on-
zekerheid, centraliteit en onvervangbaarheid) hangen ten nauwste
samen met de kennis die de beroepsbeoefenaar tot zijn beschikking
heeft. Hierdoor is kennis een belangrijke machtsbron zoals reeds is
gesteld.

In de literatuur worden ook andere opsommingen van machtsbronnen
gepresenteerd. Edn van de bekendste typologieEn is die van French en
Raven (1968), waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen:
-beloningsmacht en strafmacht (tezamen: sanctiemacht);
-legitieme oflegale macht;
- referentiemacht;
-deskundigheidsmacht.
Vos (1972) heeft hieraan toegevoegd:
- normatieve macht (macht ontleend aan het feit dat een doel wordt
nagestreefd waaraan door de samenteving een hoge waarde wordt
toegekend).
Bezien we nu welke machtsbronnen een beroepsbeoefenaar tot zijn
beschikking heeft, dan zijn dit vooral de deskundigheidsmacht en de
normatieve macht. De legitieme of legale macht is voor de beroeps-
uitoefening van groot belang, maar is een macht die tijdens het profes-
sionaliseringsproces wordt verkregen. Hier zou gesproken kunnen
worden van een secundaire machtsbron."
Uit het model van Hickson c.s. kwamen nog onvervangbaarheid en
centraliteit als machtsbron naar voren. In de meeste gevallen is echter
de onvervangbaarheid een gevolg van deskundigheid, terwijl centrali-
teit terug te voeren is op enerzijdse kennis, en anderzijds op de centrale
waarde van de dienst (normatieve macht). Geconcludeerd kan dus
worden dat voor de bestudering van het professionaliseringsproces in
eerste instantie vooral de deskundigheidsmacht en de normatieve
macht van belang zijn.
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Machtspositie
In zijn relatie tot anderen (de afnemers met name) brengen deskundig-
heidsmacht en normatieve macht de beroepsbeoefenaar in een machts-
positie. En deze positie is essentieel. Zo stelt Vos: 'Het is echter niet vol-
doende, over de relevante hulpbronnen te beschikken. Met name in
hiErarchisch gestructureerde situaties is het noodzakelijk over een
positie te beschikken, waarin een eventuele hulpbron effektiefgebruikt
kan  worden'  (1972,   14). Van Doorn stelt hierover  dat een machts-
positie op zichzelf weer kan gaan functioneren als machtsbron (1966,
19). Er is hier dus sprake van een spiraalproces: een machtspositie
komt tot stand op grond van bepaalde machtsbronnen, waarna vervol-
gens, op grond van deze positie, de primaire machtsbronnen efTectiever
gebruikt kunnen worden, waardoor de machtspositie wordt verstevigd,
etc.

Het tot stand komen van een dergelijke machtspositie is een uitvloeisel
van institutionalisering en legitimering. Op deze processen zal in para-
graaf 5.2 worden ingegaan, als gesproken wordt over de totstand-
koming van de collectieve machtspositie van beroepsbeoefenaren.
De machtspositie van een beroepsbeoefenaar kan worden gedefinieerd
als een positie in een stelsel van relaties die vooral op basis van deskun-
digheidsmacht en normatieve macht verkregen is, en van waaruit de
beroepsbeoefenaar invloed kan uitoefenen op de totstandkoming van
beslissingen in het stelsel van relaties, en de uitvoering daarvan. Deze
definitie is geinspireerd door de machtsdefinitie van Clark (zie para-
graaf 3.3).12 Hierin  ligt een belangrijke aanvulling van de theorie van
Hickson c.s. (1973), waarop vooral Watson heeft gewezen. Hij stelt dat
de theorie van Hickson c.s. alleen bruikbaar is indien daarbij in het oog
wordt gehouden dat 'individuals and social groups are themselves
actively involved in creating and defining contingencies in terms of
which they can then act' (1977,170).
Vanuit een machtspositie kan een beroepsbeoefenaar beslissingen
beYnvloeden, 66k (zoals in paragraaf 5.3 nog uitvoeriger zal worden
aangegeven) beslissingen ten aanzien van de gebruikswaarde van zijn
beroep, de ruilwaarde ervan, zijn vervangbaarheid, en zijn centraliteit
in het systeem. In paragraaf 4.2 zijn de belangen van de beroeps-
beoefenaar opgesomd, samengevat onder de termen gebruikswaarde en
ruilwaarde. Zoals hierboven gesteld, hangt de machtspositie ten
nauwste samen met de gebruikswaarde van het beroep. Bovendien kan
vanuit een machtspositie de gebruiks- en ruilwaarde worden bein-
vloed. Beheersing (bescherming en uitbreiding) van de machtspositie
wordt dus, naast de beheersing van de gebruiks- en ruilwaarde, op zich-
zelfeen belang voorde beroepsbeoefenaar.
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De beroepsbeoefenaar tracht zijn belangen te behartigen en hij kan
daarbij gebruik maken van strategieen. In feite doet elke beroeps-
beoefenaar dit ook in meer of mindere mate. Denk bijvoorbeeld aan
strategisch gedrag ten aanzien van sollicitatiegesprekken en promotie;
maar ook de keuze van een aanvullende studie, het veranderen van
werkgever en dergelijke, vallen hieronder. Bij sommige beroepen is er
vrijwel uitsluitend sprake van individueel strategisch gedrag. Als voor-
beeld hiervoor kan het door Mok genoemde beroep van manager
dienen.13 Een manager wordt vooral op grond van bepaalde per-
soonlijke eigenschappen (talent, ervaring, doortastendheid, durf) in
dienst genomen. Toch behoort het beroep van manager tot de uitzon-
deringen. Voor het merendeel van de beroepen geldt, dat op een
bepaald tijdstip (kort of langer geleden) leden van de beroepsgroep (en
soms zelfs niet-beroepsgroepleden) tot de conclusie kwamen dat een
collectieve actie ten aanzien van hun belangenbehartiging een grotere
kans van slagen zou hebben, dan wel effectiever zou zijn. Ook dit is
individueel strategisch gedrag van bepaalde (soms zelfs maar 66n)
beroepsgroepleden, en het vormt de aanzet tot collectivisering. En
daarmee is er, zoals al eerdergesteld, sprake van professionalisering.
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5     Professionalisering: de collectieve
zijde

5.1 Collectivisering

 c·Cgllectivisering duidt op een proces van samenwerking tussen actoren,
en komt in vele situaties voor.
Voor een groot aantal beroepen geldt, dat voor de realisatie van een
'bruikbaar' produkt samenwerking met anderen nodig is. Er is slechts
een zeer beperkt aantal beroepen dat strikt individueel kan worden uit-
geoefend. De redenen tot samenwerking bij de uitvoering kunnen ver-
schillend zijn. Het kan zijn, dat een bepaald produkt ten gevolge van
zijn complexe karakter niet door 66n individu gemaakt kan worden.
Maar ook kan het zijn, dat produktie en samenwerking efficiEnter is,
dan weI een kwalitatief beter produkt oplevert. Wellicht zijn er nog
meer redenen aan te wijzen.
Samenwerking bij de uitvoering doet veelal een collectieve actor ont-

   staan. De samenwerkende individuen stellen hun arbeidskracht, ken-
nis en kunde ter beschikking van de collectieve actor in de verwachting
dat de gezamenlijke aanwending meer op zal brengen (in welke zin dan
ook) dan individuele aanwending. Zoals in paragraaf 1.4 al  is  op-
gemerkt, zijn hierbij in principe twee vormenle-QndeIkennen: ellec-
tieve actoren  van het hierarchiscEE-type,  en.van het democra ische
type. Het eehflype komt bij samenwerking ten aanzien van de uit-
voering verreweg het meest voor (vrijwel alle arbeidsorganisaties).
Maar van het tw .de lypt yinden.we juist in de professionaliserings-
literatuur veelvuldig voorbeelden in de vorm van zogenaamde profes-
sionele organisaties (advoqatenmaatschappeo, groepspraktiiken van  

. huisartsen, accountantmaatschappen, associaties van notarissen, etc.).
Ook samenwerking tussen juridisch zelfstandige indiViduen en/of or-
ganisaties behoort hiertoe.
Door samenwerkingbij de uitvoedng kansen aantaLy.ande. Qnzeker-
heids6ronnen  van  de jlli ixiduple beroepsbeoefenaren gezamenlijk
worden beheerst.
Behalve &011ectiviserini&ten aanzien van de uitvoering is het ook m.oge-
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lijk dat collectivisering gericht is op de voorwaarden-Kheppende en
sturende activiteiten, vooral met het oog op belangenbehartiging.            s
Hal is mogelijk dat er binnen het samenwerkingsverband ten aanzien
van deze onzekerheidsbeheersing specialisatie ontstaat, zodat niet
allen zich over dit facet behoeven te bekommeren. Toch kan op deze
wijze lang niet alle onzekerheid worden beheerst. Er is met name een
aantal onzekerheidsbronnen die gekoppeld zijn aan het specifieke
beroep van de beroepsbeoefenaar, zoals de behoeftenbevredigings-
capaciteit van het beroep en eventueel de medewerking van de cliant.
Vooral daar waar de beroepsbeoefenaar werkt in dienst van een collec-
tieve actor van het hiErarchische type zullen de individuele belangen
van de beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld ten aanzien van de behoeften-
bevredigingscapaciteit van zijn beroep) niet zonder meer in overeen-
stemming zijn met de belangen van de 'ondernemer', en zullen de
belangen van de individuele beroepsbeoefenaar dus niet zonder meer

1 door het samenwerkingsverband (de organisatie) worden behartigd.'
Maar ook kan het zijn, dat het samenwerkingsverband, al zou dit deze
belangen willen behartigen, daartoe niet in staat is door de geringe om-
vang (in relatie tot de grootte van de beroepsgroep ofde macht van de
client).

if Ondanks het feit dat individuen dus soms al deel uitmaken van een col-
lectieve actor (bijvoorbeeld een arbeidsorganisatie) die bepaalde belan-
gen reeds behartigt, kunnen deze individuen van mening zijn dat ten
behoeve van de behartiging van andere belangen, een andere collec-
tieve actor noodzakelijk is. Afhankelijk van de aard van die belangen
zullen individuen al dan niet tot de potentiele leden van deze nieuwe
collectieve actor behoren. Het kan zijn, dat het de leden van een
bepaalde afdeling betreft, afgezien van hun beroep, ofde leden van een
bepaalde 'klasse' (bijvoorbeeld leidinggevenden) in een arbeidsorgani-
satie. Zoals we echter gezien hebben, is een groot aantal belangen van'
individuen gekoppeld aan het beroep dat zij uitoefenen. Dus is de kans
groot dat het juist beoefenaren van een zelfde beroep zijn, die onder-

,  kennen dat een groot deel van hun belangen gemeenschappelijk zijn. In,
deze zin zijn beroepsgroepen belangengroepen (Parry en Parry, 1976;
Berlant, 1975) - objectief, maar ook subjectief indien de beroeps-
groepleden deze gemeenschappelijke belangeir als zodanig herkennen
(Watson, 1977; zie paragraaf 3.8). Wanneer dus 66n ofmeer ledEnXfin   1
een beroepsgroep menen dat samenwering tussen dE-66-rdepsgroep-  1

-TEdth-Si Fehoeve van de belangenbehartiging effectiever en/of effi-     
ciEnter lijkt dan individuele pogingen, is de kiem van het professionalt_j

, seringsproces gelegd.
'4 Individuen komen echter niet zo maar tot collectivisering. Hiervoor is

115



--*---*4-i---
meestal een<gangmakeb of katalysator nodig.  Aan dit proces  is  met
name door Watson (1977) aandacht geschonken. Zijn betoog over de
overgang van objectieve naar subjectieve belangen, mede onder
invloed van ideeen en 'zegslieden', is reeds vermeld in paragraaf3.8. Bij
het begin (en ook later-iiog-wel) wordt de rol van ideeenformuleer-
der/zegsman vooral gespeeld door individuele'zieners', soms zelfs rela-
tieve buitenstaanders of'leken:  Met de ontwikkeling van de beroeps-
organisatie wordt dit meer en meer een geYnstitutionaliseerde rol van de
beroepsorganisatie. Zoals Parry en Parry het stellen: collectivisering
van de belangenbehartiging levert onzekerheidsreductie op individueel
niveau op. Zo'n beroepsorganisatie zal dan ook blijven bestaan c.q.
groeien in de mate waarin deze succesvol is in de onzekerheidsbeheer-
sing voor de individuele beroepsbeoefenaar. V66r het stadium van col-
lectivisering moet de individuele beroepsbeoefenaar zich niet alleen
bezighouden met de uitoefening van zijn taak, maar bovendien met zijn
belangenbehartiging (onderhandelen). Even ervan uitgaande dat deze
onderhandelingen aan de andere zijde ook niet op een ofandere wijze
zijn gecollectiviseerd, betekent dit dat cliEnt en onderhandelings-
partner dezelfde zijn. In de relatie of het netwerk rond de beroeps-
beoefenaar spelen zich dus verschillende processen af (taakvervulling
en onderhandelen), die elkaar zullen beinvloeden.2 Door collectivise-
ring van de belangenbehartiging creeert de beroepsbeoefenaar een
beroepsorganisatie (een collectieve actor van het democratische type).
In het vervolg is het nu deze beroepsorganisatie, die de onderhandelin-
gen over de contraprestaties met de cliEnt gaat voeren. Dit is althans
meestal 66n van de doelstellingen, wat overigens niet in alle gevallen
lukt. Dit hangt onder meer samen met de machtsverhouding tussen
beroepsbeoefenaar/beroepsgroep en client. Het betoog van Johnson
(1972) is in dezen relevant. Doordat het onderhandelen wordt over-
gedragen aan een beroepsorganisatie, kan de individuele beroeps-
beoefenaar zich concentreren op zijn beroepsuitoefening. Er vindt
nu niet langer rolvermenging plaats tussen taakuitvoering en onder-
handeling, met alle eventuele (positieve en negatieve) gevolgen van
dien.
Collectivisering betekent van de andere kant wei, dat de invloed van de
individuele beroepsbeoefenaar op zijn onderhandelingspositie vermin-
dert. Collectieve onderhandelingen worden gebaseerd op 'gemiddelde'
beroepsbeoefenaren. Het individu kan dus allerlei individuele eigen-
schappen (met name ervaring en talent) slechts gebruiken in zoverre
die collectief worden 'meegenomen', of moet hiermee individueel
strategisch opereren. Zo telt bij het wetenschappelijk onderwijs slechts
het aantal ervaringsjaren mee bij de inschaling, en niet de kwaliteit van
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die ervaring.3 We zien dan ook dat bij beroepen waar de ervaring en/of
kundigheid/talent van de beroepsbeoefenaar een grote rol speelt, de
onderhandelingen over de (financiele) arbeidsvoorwaarden niet zijn
gecollectiviseerd (advocaten); wel worden soms collectief minimum-
tarieven vastgelegd.
Het creEren van een beroepsorganisatie betekent dus niet dat onmid-
dellijk de beheersing van alle mogelijke individuele onzekerheids-
bronnen aan deze collectieve actor wordt overgedragen.

Professionalisering en vakbondsvorming
1 Hierboven is gesteld dat, op grond van de gemeenschappelijke belan-
gen, leden van een beroepsgroep kunnen besluiten tot het crearen van
een beroepsorganisatie. In paragraaf 4.2 is verder betoogd, dat beroe-
pen onderscheiden kunnen worden naar de relatieve verhouding tussen
twee vormen van marktcapaciteit: kennis en kunde, en arbeidsbeschik-

I baarheid.
Parry en Parry (1976) beschouwen deze vormen van marktcapaciteit
als de basis van de twee alternatieve strategieEn die beroepsbeoefenaren
ter beschikking staan met betrekking tot collectieve belangenbeharti-
ging. Deze twee alternatieven zijn: vakbondsvorming en professionali-
sering. Vakbondsvorming is een strategie die gebaseerd is op solidari-
teit, terwijl 22fessionalisering gebaseerd is op kennis-dn solidariteit |
(1976, 76 e.v.). Hoewel het hier gaat om alternatieve vormen van
strategie, is er volgens Parry en Parry slechts sprake van keuze voordi6
beroepsgroepen die een marktcapaciteit hebben welke gebaseerd is op
kennis en kunde. Voor de andere beroepsgroepen blijft slechts vak-
bondsvorming over. Beide vormen stammen overigens van dezelfde
oorsprong: de gilden. In de middeleeuwen vormden de kennis en kunde
van de vaklieden nog een belangrijke basis voor de marktcapaciteit van
de vaklieden. De marktcapaciteit van een beroep berust op een com-
binatie van kennis, kunde en arbeidsbeschikbaarheid in een bepaalde
verhouding. Dit houdt in, dat een beroepsgroep van professionalisering
gebruik kan maken naar de mate van de kennis/kunde-component in
de marktcapaciteit. Het houdt eveneens in, dat ook beroepen met een
geringere kennis-en-kunde-component dan (traditionele) professio-
nele beroepen, soms ook van professionalisering als strategie gebruik
kunnen maken. Dat dit ook inderdaad van tijd tot tijd gebeurt, is bij-
voorbeeld te zien bij een categorale vakbond als die van de typografen.
De opstelling van een vakbond als deze vertoont op een aantal punten
overeenkomsten met die van professionele beroepsgroepen. Nog steeds
is het bijvoorbeeld verplicht, lid te zijn van de vakbond voor de
grafische industrie.
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1 De mogelijkksid_Yan_gebruik y/n prgf-essionalisering als strategie is
ecter-niet  alleen  afhankelijlf van  de  verhouding  kennis/kunde-vs.
afbeidsbeschikbaarheid in de marktcapacTteit. Gyarmati (1978)- Ii
dat niet de absolute grogtte van de kennis relevant is, maar de relatieve.
Wanneer   er een andere beroepsgroep   is   die- meer kennis   op   het-
zelfde arbeidsterrein heeft, en die bovendien ook nog de definiEring van
de relevante kennis en de ontwikkeling ervan in handen heeft, dan is er
een afhankelijkheidsrelatie tussen beide beroepen. In een bepaald
beroepsveld iserdus sprake van een hiErarchie van beroepen, endeze is
gebaseerd op de relatieve grootte van de kennis. Zoals Gyarmati (1978)
stelt, verwerft het dominante beroep, op grond van deze kennis-
dominantie, de verantwoordelijkheid voor het functioneren van het
totale beroepsveld. Freidson (1970b) heeft het over een dergelijk feno-
meen, als hij betoogt dat verpleegsters geen professioneel beroep
hebben, omdat ze geen autonomie in de taakvervulling hebben. Hun
doen en laten is steeds afhankelijk van opdrachten van medici.
Professionalisering en vakbondsvorming worden hier dus beschouwd
als alternatieve strategie8n, die er beide op gericht zijn (een beliadld
38-eT-va -36-561UnkEhbehartiging van beroepsbeoetenaren te collecti-
-vigren. Het spreekt welhaast voor zifhzelS-dat dERMize-[ § 8-n-bSEle
strategiee-n bepaald wordt door omstandigheden op het moment dat
een aantal beroepsbeoefenaren besluit tot de hantering van een collec-
tieve strategie. Een eenmaal gemaakte keuze is niet gemakkelijk terug
te draaien, vooral ook omdat zo'n beroepsorganisatie een eigen leven
gaat leiden.  Toch is af en toe te zien, dat er bij beroepen een tendens
aanwezig is om op een andere strategie over te gaan, omdat de (leiders/
zegslieden van de) beroepsgroep meer heil verwacht(en) van een
strategieverandering.
Zoals gezegd, staat voor beroepen met een redelijke kennis/kunde-
component in principe de keuze open tussen professionalisering en
vakbondsvorming. Bepalend bij deze keuze is de schatting van het
succes van beide. Hoewel gesteld is dat de kenniscomponent een
belangrijker machtsbron vormt (afhankelijk van de relatieve grootte
van de kenniscomponent en de plaats in de kennishiErarchie van het
beroepsveld) dan de arbeidskracht, staat daar tegenover dat gebruik-
making van die kenniscomponent via professionalisering slechts moge-
lijk is binnen 66n beroepsdomein. Hierdoor is de potentiEle achterban
in het algemeen kleiner dan die welke bereikt kan worden via vak-
bondsvorming, omdat daarbij solidariteit mogelijk is over de grenzen
van domeinen en beroepen  heen. Het is de (min of meer bewuste) af-
weging van deze argumenten die een belangrijke rol speelt bij de uit-
eindelijke strategiekeuze van beroepsbeoefenaren.
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Hierboven zijn professionalisering en vakbondsvorming twee strate-
giean van belangenbehartiging genoemd. Deze terminologie kan tot
verwarring aanleiding geven, omdat daarbij meestal onmiddellijk aan
professionele verenigingen en vakbonden wordt gedacht. Dit zijn
actoren, maar deze hebben niet het 'alleenvertoningsrecht' op het
gebruik van professionalisering, respectievelijk vakbondsvorming als
strategie. Hierboven is reeds het voorbeeld genoemd van een vakbond
die een professionaliseringsstrategie hanteert. In de literatuur wordt
dikwijls gewezen op het 'vakbondskarakter' van professionele vereni-
gingen. Dit behoeft geen verbazing te wekken, daar professionalisering
een strategie is die gebaseerd is op kennis dn solidariteit. Ondanks het
feit dat vakbonden zich vooral bedienen van vakbondsvorming als
strategie, en professionele verenigingen van professionalisering, mogen
deze beide zaken niet met elkaar worden vereenzelvigd. Zoals nog zal
worden betoogd, kunnen ook andere collectieve actoren van beide
strategiean gebruik maken. Ook moet gewezen worden op situaties
waarbij de beroepsbeoefenaren van een bepaald beroep beide vormen
van collectieve strategie ook in twee onderscheiden organisatorische
vormen hanteren. De behartiging van een deel van de belangen (in het
bijzonder de materiele arbeidsvoorwaarden) wordt verzorgd door een
vakbond, terwijl er voor andere belangen een professionele vereniging
is. Soms is er in deze gevallen sprake van een periode van strategie-
wijziging, of althans pogingen daartoe. Het gaat daarbij veelal om
beroepsgroepen waarbij de vakbond van oudsher de enige belangen-
behartiger was, maar waar, ten gevolge van bepaalde ontwikkelingen,
deberoepsbeoefenaren (of functiebekleders) de kans schoon zien om de
professionalisering als strategie te gaan gebruiken. Vooral bij beroepen
en functies binnen de overheid is dit verschijnsel zichtbaar.

Beroepsontwikkeling is een continu proces, waarin de mate van
bewustzijn van domein en collectieve belangen voortdurend (in een
wisselend tempo weliswaar) verandert, en bijgevolg de keuze voor een
bepaalde strategie van belangenbehartiging. Dit proces wordt natuur-
lijk sterk beinvloed door wetenschappelijke en maatschappelijke ont-
wikkelingen. Specialisatie en differentiatie doen talloze nieuwe beroe-
pen ontstaan, terwijl theoretische ontwikkelingen veranderingen
teweeg kunnen brengen in de kenniscomponent van beroepen. Maat-
schappelijke ontwikkelingen kunnen tot gevolg hebben dat andere
eisen gesteld gaan worden aan organisaties en beroepen, die hiervoor
gebruik moeten gaan maken van nieuwe of andere kennisgebieden,
waardoor weer nieuwe functies en potentiele beroepen ontstaan. Voor-
beelden hiervan zijn talrijk bij de (semi-)overheid. Door toename van
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het aantal overheidstaken, specialisatie, theoretische en technolo-
gische ontwikkelingen en veranderde maatschappelijke eisen, ver-
andert het personeelsbestand van de overheid sterk. Meer en meer is de
ambtenaar primair een specialist.

Segmentering
E6n   n de verschijnselen die veeliddig in de_Drofessianaliserings--L#
11tgratuu.I.woit vermeId, is segmentering (Bucher en Strauss, 1961;
Bucher, 1962; Mok 1973a, 64 e.v.). Volgens Bucher en Strauss zijn seg-
menten groeperingen van professionals die een georganiseerde identi-
teit gemeen hebben. Deze segmenten veranderen voortdurend ten
gevolge van externe veranderingen. Zij kunnen dan ook, volgens
Bucher en Strauss, vergeleken worden met sociale bewegingen (1961,
332). Segmenten binnen een beroepsgroep verschillen op bepaalde
punten van elkaar. Bucher en Strauss noemen onder andere: specifieke
activiteit, methodologie en technieken, clidnten, en dergelijke. Zij noe-
men ook belangen als een aparte categorie ten aanzien waarvan seg-
menten kunnen verschillen; bedoeld wordt hier met name de ruil-
waarde van het beroep. Echter ook ten aanzien van de andere belangen,
en vooral de gebruikswaarde, kunnen segmenten verschillen.

)(Gesteld kan worden dat.segmgnlel.ngeenvoortgaande of hernieuwde
ygm- van collecti*iserine is.Wat feitelijk plaati*imIC IraSrEr w6-der-
om individuele beroepsbeoefenaren ziin die verrn ffi kijji dai hun
specifieke belangen niet voldgends,-of, iet op alle punten, behartigd
worden door de bestaande beroepserganjsatie. Wanneer ze hiervoor
medestanders_Yinden, wordt een nieuwe collectieve actor gecreEerd.
Daarbij hangt het van de omstandigheden af, in welke mate deze wordt
geformaliseerd. Deze nieuwe collectieve actor kan beperkt blijven tot
een actiegroep binnen de bestaande beroepsorganisatie, maar kan ook
een suborganisatie gaan vormen. Wanneer de belangentegenstellingen
zo groot blijken dat er geen, of te weinig gemeenschappelijke belangen
meer worden gezien, kan segmentering leiden tot uittreding of afsplit-
sing, en de oprichting van een alternatieve beroepsorganisatie.
Zoals al gezegd, kan segmentering veroorzaakt worden door een groot
aantal factoren. De bekendste daarvan is specialisatie (met gevolgen
als: andere cliEnten, andere technologie, etc.). Zo is de KNMG opge-
splitst in de Landelijke Specialisten Vereniging (en die op haar beurt
weer in een groot aantal wetenschappelijke verenigingen, gebaseerd op
specialisme) en de Landelijke Huisartsen Vereniging. De derde pijler
van de KNMG, de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstver-
band, wijst op segmentering naar verschil in arbeidssituatie. Ook ver-
schil van mening over de beroepsopvatting kan leiden tot segmente-
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ring.  Jamous en Peloille (zie paragraaf 3.5) geven hiervan een uit-
gebreid voorbeeld. Verschil van mening over de honoreringsstructuur
(dus over de ruilwaarde) was er de oorzaak van, dat de Vereniging van
Nederlandse Psychiaters zich afsplitste van de Nederlandse Vereniging
voor Psychotherapie.
Zoals bij nadere bestudering van de hier genoemde (en andere) voor-
beelden blijkt, kan segmentering soms een niet al te ingrijpend proces
zijn, en soms zelfs door alle partijen, uit efficiency-overwegingen,
worden toegejuicht. Wanneer echter segmentering het gevolg is van
diepgaande meningsverschillen over fundamentele kwesties, kan dit
gepaard gaan met een felle strijd om de macht (zie Jamous en Peloille).
Het is afhankelijk van de macht (zowel intern als extern) van de betrok-
ken segmenten, hoe de strijd zal worden beslist.

Collectieve machtspositie
In paragraaf4.3 is aangegeven hoe een individuele beroepsbeoefenaar
op grond van zijn deskundigheid en de 'waarde' die aan zijn diensten
worden toegekend, gebruikswaarde heeft voor de afnemer van zijn
diensten. Aan deze gebruikswaarde kan hij macht ontlenen en daar-
door een machtspositie bekleden. Hierdoor kan hij invloed gaan uit-
oefenen op de totstandkoming en uitvoering van beslissingen in het
stelsel van relaties waarin hij zit.
In deze paragraaf is ingegaan op het gollectivisesingsoroces£Uitein-
deljk doel van dit-Broces is het verwerven van macht en een macts-
posifiefi)0Ehet.ellect(vu n, methet 008 911-het verBIoten vande indi-
viduele macht en het verbeteren  van de  individuele diachispositiel
Naar analogie met de individuele machtspositie kati deze collectieve
machtspositie worden gedefinieerd als een positie in eenstelsel van

... .--1-«.relatics.xan-*Ranijls.en.cnlkgtiQfvan bgroepsbeoefenAren invioej kan..-. „'--....- -„...-...
uitoefenen op de--totita.Uslkomiag.e,Ilitvgering van best»ingen lodat
stelsel van relaties.
Natuurlijk is het stelsel waarin het collectivum opereert, een ander dan
dat van individuele beroepsbeoefenaren. Door collectivisering kan
juist op een hoger sturingsniveau worden geopereerd. Het kan zijn, dat
ook andere individuen (bijvoorbeeld afnemers of cliEnten) tot collec-
tivisering zijn overgegaan (onafhankelijk, ofnaar aanleiding van de col-
lectivisering van de beroepsbeoefenaren). Ook kan op dit hogere
sturingsniveau de belangenbehartiging van de afnemers of cliEnten in

7   handen zijn gelegd van de overheid.
Of  Ierverkrijging-van.macht-en een_machtsnositie Stgan de beroepsorga-

nisatie allereerst de machtsbronnen   van de individuele. _beroens-
5EBErenarenter beschikking.£21252volle beheersingvan onz-eker--
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lisidlbron,Be-- dooc_individusleberoepsbeoefena[en i.s- yip_IF.irgair
belang, wil qe. macht Yan de..beroepsergallisatie ku q ls grgeier  Hier
ligt ook de «grens yan de. Alogelijke collectieve macht. Ook -staat de

-,--I-I-

-BEroepsorganisatie de normatieve macht van de beroepsbeoefenaar ter
beschikking. Hoog gewaardeerde diensten hebben, zoals gezegd, een
hoge gebruikswaarde.r(3 Daarnaast kan het collectivum ook ng&-Elt twee andere ma-ghts-
bronneIl pullen. Allereerst uit het_&it-1!21 een meer of minder groot
ental belespsbeoefenaren zich in de beroepsorganisatie-hsett VE-
enigd, en bereid is Iialir de richtlijnen van de berd€Ds6rganisatie-te
handelen. Naarmate de beroepsorganisatie een relatiefgroter deel van
de beroepsbeoefenaren omvat, wordt haar 'aantalsmacht' groter (hoe-
wel ook het absolute aantal, indien groot, een rol kan spelen). Deze
macht is te vergelijken met die van vakbonden.

31ISP--tw=lekan  een  beroep.-sersarlisgtle_, soms gebruik maken  van
- referentiemacht.4 Hierop is door verscheidene auteurs gewezen

fo.a. 16-hnsod, 1972; Gyarmati, 1978; Watson, 1977). Het betreft hier
zowel referentiemacht komend van de machtselite in de samenleving,
als van andere beroepsorganisaties die reeds een (hogere) machtspositie
bekleden.5 Mok heeft dit laatste verschijnsel behandeld onder de term
'sponsoring'.
Evenals dit voor de individuele machtspositie geldt, biedt de collec-
tieve machtspositie de mogelijkheid zowel de gebruikswaarde als de
ruilwaarde van het beroep te beYnvloeden (in paragraaf 5.3 wordt in-
gegaan op de wijze waarop dit gebeurt).
Gyarmati gaat nader in op de relatie tussen beroepsgroepen en machts-
groepen in de samenleving, en stelt dat de meeste auteurs'interpret the
privileged position ofthe professions as the result ofconcessions grant-
ed by certain elite groups. The implicit corollary is that these groups,
having granted such prerogatives, can also withdraw them ifthey wish
to do so. Consequently the position  of the professions would depend
solely on the interests and persuability of certain power groups
("dependent power")'. Maar, stelt Gyarmati, 'the professions con-
stitute important centres ofpower in their own right' (Gyarmati, 1978,
10).
Hiermee wijst Gyarmati op het feit dat beroepsgroepen een g€institu-
tionaliseerde (en gelegitimeerde) machtspositie kunnen hebben, die
zelfs onafhankelijk van de oorspronkelijke 'machtsbron' kan worden.
Gyarmati schetst een ruilproces tussen beroepsgroepen en machts-
centra, waarbij de beroepsgroep in eerste instantie volledig afhankelijk
is van de tegenpartij die de macht in handen heeft, maar die door een
strategische manier van handelen in staat is macht te verwerven en te
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cumuleren. Via een aantal 'fasen'6 (afhankelijkheid, formele co8ptatie,

effectieve coBptatie, onafhankelijke politieke macht) wordt volgens
Gyarmati de positie van de beroepsgroep steeds onafhankelijker.

5.2     Institutionalisering en legitimering

Reeds op enige plaatsen hierboven is gewezen op het belang van

institutionalisering en legitimering voor het professionaliserings-
proces. Institutionalisering en legitimering zijn echter procesen die
niet alleen bij professionalisering plaatsvinden. Beroepsvorming op
zichzelfis reeds een proces van institutionalisering en legitimering.
Mok geeft in zijn boek Beroepen in actie een korte en heldere samen-
vatting van de opvattingen van Berger en Luckmann (1967), toegepast
op het proces van beroepsvorming: hij stelt dat het  rospsvormings-
proces beschreven kan worden als een  resultante van een dnetal
 rocessen: differentlatie (van een taakveldI-I' EK]Egitirppring. en
institutionalisering. . Allereerst laten activiteiten zi66 afzonderlijk
FnEE entiEn ( . . . ) Vervolgens treedt habituering op, zoals Berger en
Luckmann dat process hebben genoemd. De mensen die de activiteiten
uitoefenen, maken een proces van gewenning door, zij weten niet beter
of het is zo dat zij die bepaalde activiteiten op een bepaalde manier
verrichten. De activiteiten worden bovendien voortdurend herhaald,
waardoor routinisering optreedt. Dan kudnen degenen die de activitei-
ten verrichten ook gezamenlijk standaardoplossingen voor de proble-
men gaan zoeken en toepassen. Op dat moment is er niet alleen over-
eenkomst tussen mensen naar de activiteiten die zij verrichten, maar
ook naar de aanpak en oplossingen die zij toepassen. Hiermee is de
basis gelegd voor institutionaliserings- en legitimeringsprocessen.
 nsiitutionalisering,#mdat de ve[richters van de activiteiten h aalde
vaste structuien gaan ontwikkelen rondom hun bepaalde activiteiten
en  probleemoi»isingeic de- doeleinden gaan yaslatellen  die  zij  in  en
d65Tdeze-structuren-Willitiber-ik6ii' d hiervoor steun gaanz.Qekenin

216  dingevind. -%21£ifiif ri'gl)m*a.t jle--Y EEiqtlmIs.van de activiteiton
-I   * ----s-  ,/----#SI-  -

s[rEven naar erkenningenaanvaarding,floor andere beroepsgroeperin:
genlopdrachtgevers. afnemers en de samenleving als geheel van hfin

verklaring en zingeving van de werkelijkheid' (Mok 1973a,  104). Wat
voor beroepsvorming geldt, geldt evenzeer voor professionalisering.
Professionalisering dient onder meer te worden opgevat als een moge-
lijke fase van het beroepsvormingsproces, waarbij processen van
institutionalisering en legitimering een belangrijke rol spelen.
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Institutionalisering
Aan de omschrijving van institutionalisering van Mok, zoals die
hierboven is weergegeven, kan een tweetal aspecten worden onder-
scheiden. Allereerst gaat het om het -ontwikkelen van vaste hande-
lingsstructuren rondom activiteiten en irobleemoplossingea'.   Dit

--1- 9  r---0..-6-,- --Romt overeen met definities van institutionalisenng door andere
auteurs. Zo spreken Van Doorn en Lammers over het'proces van struc-
turering der interacties en communicaties doorcultuurvorming' (1964,
119) en Bouman van 'verduurzaming van menselijk gedrag' (1966,45).
Peper definieert institutionalisering als een proces waarbij zich rond
een bepaald probleem (doelstelling, waarde) een sociaal handelings- en
middelenpatroon ontwikkelt (1972,52). Het tweede aspect in de defini-
tie  van Mok betreft -h t    'vaststellen  va,n, ,osl£indgl .Gjl.het'hieE gL
steun zoeken in de omgeving'. Dit aspect treffen we in andere definities
rilet-aan. WeI noemt PEDer maatschappelijke steun 66n van de voor-
waarden voor institutionalisering (naast de aanwezigheid van een
probleem ende mogelijkheid vancommunicatie)(1972,52). Steun ver-
werven en steun verkrijgen behoort tot het proces van institutionalise-
ring. Legitimering, in de zin van 'verklaren en zingeven' (Cfr. Berger en
Luckmann) is het middel waarmee dit gebeurt.
Institutionalisering en Isgitimering ziin dus nauw met elkaar verbon-
Elen. InstitutiBnalisering van enige (maatschaopeliike).betekenisis niet
·snmuWERiEs denkbaar zonder de dgarbij behorende legitimering. Zo
zijn bifvbdilFEeld'pf6icihidii616 -c-odes van-hierinde--66tekenfs, Wahneer
de legitimering ervan niet door de overheid wordt aanvaard. Is dit wel
het geval, dan gaat de institutionalisering soms zelfs zo ver, dat de codes
onderdeel worden van het rechtssysteem van de samenleving.
Mok maakt verschil tussen domein-institutionalisering en sociale
institutionalisering. Domein-institutionalisering omschrijft hij als 'de
mate waarin de omgeving een beroep toestaat bepaalde activiteiten als
zijn domein te beschouwen en op dat domein een vast patroon van
activiteiten en een consensus over waarden te ontwikkelen'. Sociale
institutionalisering wordt gedefinieerd als 'de mate waarin de
omgeving een beroep toestaat een intern interactiepatroon met duide-
lijke grenzen ten opzichte van buitenstaanders te ontwikkelen en dit
patroon te gebruiken als middel tot normatieve integratie van beroeps-
genoten' (1973a, 54). Mok stelt verder dat het onderscheid tussen beide
typen van institutionalisering van groot belang is, omdat de mate van
institutionalisering van beide vormen sterk kan verschillen.7
Wat Mok aangeeft, is van belang. Institution-**IW&,-epenalioseri-

2ns legitimering. is eenaseectvao-xecsgheidenG.sul;processenl,van
RES§SidnatiuR*rbomein-institu ionalisering is 45_-(yeo-mfttil]g
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van de) institutionalisering die onderdeel is van het berneosvormine-
proces op zichzel(, zgals_hierhavzIi-doos-Mok-besch=en...SAglate_
institutionalisenng   is   een _aspect, van..beLin  de_*grige..paragraaf
omschrevencollectiviseringsproces.
Essentieel. soor   professionalisering_is   nu,   dat door leden   van   een

-Seroe-psgroep getracrwordtdeze processen van institutionaliser08 en--I-   -...  -I  -             --
lEgititrfeKijjg:ZIEW '5- 'rationeel's te- sturen  orTE "56TiRil--Eddri,  met
-6 6Iii; van strategieen. Uiteindelijk gaat het om de instandhouding of
creatie van geYnstitutionaliseerde en gelegitimeerde machtsposities,
van waaruit de gebruikswaarde en de ruilwaarde kunnen worden
beinvloed. In deze zin wordt aangesloten bij de definitie van profes-
sionalisering zoals Mok die geeft: 'professionalisering is het proces
waarbij een beroep zijn legitimeringsgronden aanwendt voor het
teweegbrengen van maatschappelijke veranderingen' (1973a, 106).

In de vorige paragraafis de nadruk gelegd op het belang van de collec-
tieve machtspositie, omdat vanuit een dergelijke positie de beslissingen
in het sociale systeem beinvloed kunnen worden.
Een machtspositie in het beleids- of besluitvormingssysteem wordt,
indien er sprake is van een geYnstitutionaliseerde en gelegitimeerde
positie, ook wel omschreven als een autoriteitspositie. Er dient echter
op gewezen te worden dat de term autoriteit, zeker wanneer daarbij de
nadruk op de legitimiteit ervan wordt gelegd, tot verwarring kan leiden.
Dit is een gevolg van de connotatie van legitimiteit met 'aanvaarding'
door de gehele samenleving, waardoor autoriteit wordt opgevat als een
door de samenleving aanvaarde (en dus 'goede' d.i. maatschappij-
georiEnteerde) macht. Dit is naar mijn mening onjuist. Legitimiteit,
zoals hier opgevat, heeft slechts betrekking op aanvaarding door de
voor de desbetreffende beroepsgroep relevante machtsgroepen. De
huidige tijd wordt juist gekenmerkt (zeker voor een aantal 'professio-
nele' beroepen) door het in twijfel trekken van de formeel gelegiti-
meerde (d.i. door de relevante machtsgroepen gesteunde) machts-
posities. Dit is de reden dat hier niet gesproken wordt over autoriteit en
autoriteitspositie, maar over macht en machtspositie.
De hiervoor aangestipte institutionalisering van machtsposities valt
niet onder de twee vormen van institutionalisering die Mok onder-
scheidt. Het is daarom noodzakelijk om naast domein- en sociale insti-
tutionalisering een derde vorm te onderscheiden: machtsinstitutionali-
senng.

In paragraaf 4.1 zijn in schema 1 de relaties aangegeven tussen kennis
en kunde, gebruikswaarde, ruilwaarde, collectieve machtspositie, en
institutionalisering en legitimering. Dit schema kan nu iets meer
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gedetailleerd worden, waarbij de drie hier onderscheiden vormen van
institutionalisering (en de daarbij behorende vormen van legitimering)
een plaats krijgen. Tevens zijn een aantal hier en daar aangegeven
externe invloeden verwerkt.

Schema 4 Basisschema van professionalisering

Waarde die aan de diensten (o.a.) Economische
wordt toegekend ontwikkelingen

4 Gebruikswaarde /\

4                               E.9 0 .c-       / 5   IM
190        l E     1          ,/= co

->  Kennisen kunde       . 
f ..M   S 5 Ruilwaarde 4-
  S 2  €.5/\ .i, 5 0 -c  c E /\.= .= U  .1 .=

M# 1      .2. r              8     .9

8/ 3 M 3 21 8 4-
\/ \/

Collectieve machtspositie

Wetenschappelijke en technologische Referentiegroepen
ontwikkelingen (patronage, sponsoring)

Legitimering
Legitimering is hierv66r omschreven als het streven naar erkenning en
aanvaarding van een verklaring en zingeving van de werkelijkheid. In
de opvatting van Berger en Luckmann gaat institutionalisering vooraf
aan  legitimering. 'The function of legitimation  is to make objectively
available and subjectively plausible the "first-order" objectivations
that have been institutionalized' (1967,85). Deze auteurs omschrijven
voorts legitimering als het proces van 'uitleggen' en 'rechtvaardigen'.
'Legitimation "explains" the institutional order by ascribing cognitive
validity to its objectivated meanings. Legitimation justifies the institu-
tional order by giving a normative dignity to its practical imperatives.
( . . . ) legitimation is not just a matter of "values". It always implies
"knowledge" as well' (1967,86 e.v.).
Legitimering veronderstelt 'onderhandeling' van een beroepsgroep
met de relevante omgeving. Relevant wil hier zeggen dat onderhandeld
wordt met dat deel van de samenleving (personen, groepen, organisa-
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ties en instituties) dat de macht heeft om de steun die de beroeps-
groep zoekt, te geven. Bovendien wordt onderhandeld met die delen in
de samenleving die invloed uit kunnen oefenen op het eerstgenoemde
deel, en die dus de legitimeringspoging van de beroepsgroep kunnen
ondersteunen. Dit laatste is de kern van wat Johnson (1972) onder
patronage verstaat. Mok en Maimon hebben het in dit verband over
'sponsors' die optreden als 'legitimizing agents' (1977,10). Het zijn dik-
wijls andere beroepsgroepen (met domeinen die verwant zijn aan dat
van de beroepsgroep die steun zoekt), die als sponsor optreden. Vooral
wanneer deze bovendien hoger in de kennishierarchie van het veld
staan, is deze sponsoring essentieel. Deze 'hogere' beroepsgroepen
hebben namelijk veelal het geinstitutionaliseerde en gelegitimeerde
recht om het domein en de wijze van organisatie van 'lagere' beroepen
te bepalen, ofhebben daar minstens een belangrijke stem in.
Het zijn de relevante machtscentra in de samenleving, die steun
kunnen verlenen aan een beroepsgroep. Peper noemt dit'anticiperen-
de' legitimering.9 Anticiperend, omdat weliswaar het initiatiefbij het
machtscentrum ligt, maar met de verwachting van steun van bredere
lagen.'0 Peper acht de steun van de 'basis' essentieel, omdat anders

het betrefTende proces nooit tot volle ontplooiing zal kunnen komen
(Peper, 1972,60). Dit is echter geenszins in alle gevallen noodzakelijk.
Het ligt er aan, wat er verstaan moet worden onder -basis: Waarschijn-
lijk doelt Peper hiermee op de afnemers van de diensten van beroeps-
beoefenaren. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op het onderscheid dat
moet worden gemaakt tussen de machtspositie van de beroepsbeoefe-
naren op uitvoerend en op sturend niveau. Hier zij volstaan met de
conclusie dat op uitvoerend niveau de positie niet gelegitimeerd
behoeft te worden, indien dit voor het collectief op sturend niveau is
geschied. En bij dit legitimeringsproces op sturend niveau kunnen de
afnemers van de diensten van de beroepsbeoefenaar een rol spelen (in-
dien deze hun belangenbehartiging eveneens hebben gecollectiveerd),
maar dit is niet noodzakelijk. Johnson (1972) heeft juist hierop gewe-
zen. Zo is bijvoorbeeld in geval van 'mediering' (bijvoorbeeld door de
overheid) tussen client en beroepsbeoefenaar, niet de steun van de af-
nemeressentieel, maarjuist de steun van de intermediair.11

Ideologie
Door vele auteurs wordt het begrip ideologie in verband gebracht met
legitimering. Wat onder ideologie moet worden verstaan, is echter niet
altijd even duidelijk. In de professionaliseringsliteratuur worden
omschrijvingen aangetroffen alsdie van Elliott (1972, 192):'the system
of belief, values, and stereotypes'. Soms wordt ideologie nog ruimer
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omschreven en wordt ook het geheel van wetenschappelijke en
voorwetenschappelijke (ervarings-)inzichten en feiten eronder
begrepen (Watson, 1977, 141).12 In deze lijn wordt hier ideologie
gedefinieerd als het geYntegreerde geheel van waarden, normen, feiten
en inzichten, dat specifiek is voor een groep, en dat het bestaan en de
wijze van functioneren van de groep legitimeert. Dit laatste aspect
wordt door verschillende auteurs beklemtoond (Pavalko, 1971,193;
Montagna, 1974,480; Becker 1970,97; Elliott, 1972,132). Watson
stelt het nog scherper: 'an ideological statement is seen here as one
which is supportive of an interest ofa given social group' (1977,141).
Dit is juist in de zin dat legitimering altijd het bestaan en functioneren
van een bepaalde groep tracht te ondersteunen door dit bestaan en
functioneren te verklaren en te rechtvaardigen, opdat steun van de
omgeving wordt verkregen.
Hierbij moet wel worden bedacht dat legitimering, en dus het gebruik
van ideologie, niet alleen een externe functie heeft (steun zoeken in de
omgeving), maar eveneens een interne. De ideologie biedt (mede) een
basis voor een unieke identiteit onder de leden en eveneens een basis
voor de bereidheid tot mobilisering voor groepsbelangen (inclusief het
onderwerpen aan interne controle) (Mok en Maimon, 1977,10). Het
creEren en onderhouden van een ideologie is daarmee ook een belang-
rijk onderdeel van het collectiviseringsproces.
Voor een goed begrip is het nodig erop te wijzen dat de ideologie zoals
die in het openbaar, zowel naar binnen als naar buiten, wordt geuit,
niet per se gedeeld behoeft te worden door alle individuele beroeps-
beoefenaren. Niet alleen worden ideologische uitspraken veelal gefor-
muleerd door de leiding van de beroepsorganisatie of andere 'zegs-
lieden' (Watson, 1977,139 e.v.), maar bovendien behoren leiding en
zegslieden meestal tot een dominante elite binnen de beroepsgroep.
Jamous en Peloille (1970) hebben erop gewezen dat dergelijke domi-
nante elites er op uit zijn, binnen de beroepsgroep hOn beroeps-
opvatting en de daarbij behorende ideologie als enig juiste aanvaard te
krijgen, waarbij tevens de dominante positie van de elite gelegitimeerd
wordt.
Er kunnen dus binnen beroepsgroepen beroepsbeoefenaren zijn die er
een andere ideologie op na houden. Verschil in ideologie wordt door
diverse auteurs aangemerkt als een belangrijke oorzaak van segmente-
ring binnen beroepsgroepen (Bucher en Strauss, 1961; Leune, 1971;
Bucher, 1962; Mok, 1973a, 70). Maar, zoals Berger en Luckmann het
stellen: 'the relationship between "ideas" and their sustaining social
processes is always a dialectical one' (1967,117). Niet alleen leidt ver-
andering in ideologie tot nieuwe instituties (nieuwe beroepsvereniging
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en/of andere beroepsuitoefening), die meer in overeenstemming zijn
met de ideologie, ook leidt een verandering in instituties tot aanpassing
van de ideologie. Hierbij kan vooral gedacht worden aan veranderingen
in taak offunctie en arbeidsomstandigheden.

Legitimeringsgronden en legitimeringsargumenten
Op basis van de bestudering van de literatuur komt Mok (1973a) tot een
drietal legitimeringsgronden voor het bestaan van de 'professies': ken-
nis, macht en agogische actie. Hij stelt hierbij wet dat deze drie 'kern-
variabelen' in de literatuur niet zozeer als legitimeringsgronden wor-
den beschreven, maar als basisvoorwaarden van professionaliserings-
processen. 'Men vindt deze voorwaarden vrijwel altijd geheel los van
elkaar geformuleerd. Zij vormen de basis van drie geheel verschillende
stromingen in de professie-theorie8n, ( . . . ) .D e drie voorwaarden
vertegenwoordigen echter niet alleen bepaalde theoretische visies of
stromingen in de beroepensociologie, zij dienen tevens als legitime-
ringsbasis voor het bestaan van de "professies" '(Mok, 1973a,25).
Het lijkt om wille van de duidelijkheid nuttig, twee zaken te onder-
scheiden. Allereerst de feitelijke motieven waarom anderen (andere
relevante partijen) de legitimering van een beroepsgroep als relevant of
zinnig of voldoende aanvaarden, en steun geven aan het institutiona-
liseringsproces. Naar mijn mening bedoelt Mok dit met legitimerings-
grond.
Daarnaast kan het begrip 'legitimeringsargument' worden gehanteerd.
Legitimeren is het proces van uitleggen en rechtvaardigen door een
beroepsgroep, van het bestaan en de wijze van functioneren. Hierbij
worden argumenten gebruikt, en deze argumenten tezamen vormen de
ideologie van de beroepsgroep (Watson, 1977,141).
De legitimeringsargumenten die in de literatuur te vinden zijn, zijn te
verdelen in een drietal soorten: kennisargumenten, dienstbaarheids-
argumenten en ethische argumenten. De belangrijkste soort vormen
ongetwijfeld de kennisargumenten. Hieronder valt: het wijzen op het
bezitten van de benodigde kennis en kunde; het wijzen op de complexi-
teit van de te verrichten taak; de grote risico's die ermee gemoeid zijn;
het verantwoordelijkheidsbesefdat hiervoor nodig is, etc.
Zoals door Freidson (1970b) en Gyarmati (1978) wordt betoogd, is
kennis vooral daarom van zulke betekenis voor legitimering, omdat het
een belangrijk onderdeel vormt van de 'sociale constructie van de
werkelijkheid'. Volgens Gyarmati speelt hierbij een tweetal factoren
een rol. Allereerst heeft, in onze cultuur, wetenschappelijke kennis op
zichzelfeen grote legitimiteit, te meer als deze gevalideerd wordt door
universiteiten. Ten tweede zijn bepaalde beroepsgroepen, samen met
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universitaire docenten en onderzoekers (door Gyarmati tezamen het
professionele systeem genoemd), in staat om via het onderwijssysteem
(dat vanuit de universiteiten wordt gevoed) de 'werkelijkheids-
constructie van alledag' te beYnvloeden. Dit leidt tot een grote mate van
congruentie tussen de werkelijkheidsdefinities van de beroepsgroep en
grote groepen in de maatschappij, omdat het onderwijssysteem een
belangrijke rol speelt in de socialisering van deze groepen (Gyarmati,
1978,5 en 13 e.v.).
De tweede groep van argumenten die te vinden is in de literatuur, is
gericht op de aanwending van de kennis en kunde door de beroeps-
beoefenaren. Hieronder vallen de argumenten die de dienstbaarheids-
oriEntatie van de beroepsbeoefenaar vooropstellen: alles voor de cliEnt
ofde samenleving, desnoods tegen het eigen belang in. Ten derde zijn er
de argumenten die erop wijzen dat de beroepsgroep goed in staat is
zichzelf te controleren. Hieronder vallen verwijzingen naar de interne
en externe controlemechanismen en de ethische code waardoor het
gedrag van de individuele beroepsbeoefenaar wordt geleid.
Zoals gesteld, zijn de legitimeringsgronden de redenen waarom
anderen de legitimering van de beroepsgroep aanvaarden. Soms is de
legitimeringsgrond het feit dat de legitimeringsargumenten als reEel
worden beschouwd. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor het kennis-
argument en het argument van de dienstbaarheidsorientering. Mok
noemtdeze beide argumenten ook als legitimeringsgronden.13
De reden van aanvaarding van de legitimering kan daarbij gevonden
worden in de behoefte aan de diensten van de beroepsbeoefenaren.
Naar de mate dat bij deze legitimering meer aandacht wordt geschon-
ken aan de problemen, behoeften en onzekerheidsbronnen van de af-
nemer, zal de legitimering eerder worden aanvaard. Een beroepsgroep
kan zich niet geheel onttrekken aan de problemen die volgens anderen
tot haar domein behoren. Doet zij dit wel, dan kan dit op den duur
leiden tot verlies van legitimering.
Gyarmati (1975) wijst nog op een andere reden waarom de legitimering
van beroepsgroepen wordt geaccepteerd, ondanks het feit dat het gaat
om'a doctrine based on myths, on premises whose divorce from reality
is easily provable'. Gyarmati verklaart dit (naast de onontbeerlijkheid
van de kennis die de beroepsgroepen beheersen) mede op grond van de
sterke overeenkomst tussen de ideologie van de machtselite, en die van
de (machtigste) beroepsgroepen (Gyarmati, 1975,638 e.v.). Dit geldt
uiteraard vooral voor die beroepen die ontstaan zijn als 'gentlemen-
beroepen' (Mok, 1973a, 43), en die ook lange tijd hun rekruteringsveld
in de hogere kringen hadden (bijvoorbeeld artsen en advocaten).
Bovendien kan verondersteld worden dat ook nu nog de neiging van
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een machtselite om macht over te dragen aan een andere groep, mede
zal afhangen van de totale visie van de beroepsgroep achter het werk
(ideologie, werkelijkheidsdefinitie, maatschappijvisie, etc.). De over-
eenkomst in ideologie tussen machtselite en beroepsgroep kan ook nog
een indirect effect hebben. De acceptatie door de machtselite kan de
reden zijn waarom ook andere groepen de legitimering van de beroeps-
groep aanvaarden (referentiemacht).14

Vormen van legitimering
Bij institutionalisering is een aantal vormen onderscheiden naar gelang
het aspect van het professionaliseringsproces waarop de institutionali-
sering betrekking had. Ook bij legitimering kan een dergelijk onder-
scheid gemaakt worden:
- Domeinlegitimering: legitimering met betrekking tot de institutiona-
liseringvan hetdomein van een beroepsgroep.
- Sociale legitimering: legitimering met betrekking tot aard en wijze
van collectivisering van de beroepsgroep.
- Machtslegitimering: het doen aanvaarden van de machtspositie van
een beroepsgroep in een systeem, en het legitimeren van de beTnvloe-
dingspogingen die vanuit die positie worden ondernomen.
Na de uiteenzetting over legitimering in het algemeen, behoeven deze
vormen van legitimering geen nadere uitleg.
Institutionalisering en legitimering worden in deze studie als belang-
rijke aspecten van het professionaliseringsproces beschouwd. Institu-
tionalisering draagt in grote mate bij aan de stabiliteit van eenmaal ver-
worven posities en rechten, zeker indien belangrijke partijen in de
omgeving van de beroepsgroep deze posities en rechten als legitiem
beschouwen.
Door het belang van institutionalisering en legitimering in het profes-
sionaliseringsproces is het niet verwonderlijk, dat een belangrijk deel
van de collectieve inspanningen juist gericht is op deze beide aspecten.
Een deel van de strategieEn die in de volgende paragraaf behandeld
zullen worden, heeft hierop betrekking.

5.3 Professionaliseringsstrategieen

Na de behandeling van de belangrijkste aspecten van het professionali-
seringsproces, rest nog een uiteenzetting over de strategiean die
beroepsbeoefenaren in collectief verband kunnen gebruiken ter berei-
king van hun doelstelling: beschbrmen en verbeteren van de gebruiks-
en ruilwaarde van hun beroep.
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Door Parry en Parry en Berlant wordt als voornaamste strategie in het
kader van professionalisering de afscherming van het beroep genoemd
('closure'; Parry en Parry, 1976), c.q. het beheersen van de groeps-
grootte (Berlant, 1975). Freidson (1970b), Jamous en Peloille (1970)
en Gyarmati (1975,1978) daarentegen wijzen vooral op de manipu-
lering van de kennis/kunde door beroepsgroepen. Beck en Brater
(1978) geven een uitgebreide uiteenzetting over de strategieEn die aan-
bieders van diensten kunnen hanteren. Zij maken onderscheid tussen
strategieEn gericht op:
- onmisbaarheid en onvervangbaarheid;
- vermijding van afnemersmonopolie;
-concurrentiereductie;
- inzet van openbare controle.
Interessant is verder, dat zij tegenover deze aanbiedingsstrategieEn
complementaire afnemersstrategieEn stellen. Globaal kunnen deze
gezien worden als het voorkomen van, c.q. weerstand bieden aan de
genoemde aanbiedersstrategieEn - reden waarom ze in dit kader verder
niet zullen worden behandeld."
Bij de bestudering van concrete professionaliseringsprocessen kunnen
verschillende strategie8n worden onderkend. Niet alle beroepen
gebruiken dezelfde strategieEn; bij het ene beroep ligt bijvoorbeeld het
accent op de afscherming van het beroep tegen externe concurrentie,
terwijl het andere beroep vooral manipulering van de kennis en kunde
gebruikt.

Voor een goed inzicht in professionaliseringsprocessen lijkt het nodig,
allereerst zicht te krijgen op alle mogelijke strategieen, dat wil zeggen,
alle theoretisch mogelijke strategieEn. Strategisch gedrag wordt
namelijk gekenmerkt door de keuze tussen mogelijke gedragsalter-
natieven. Bij de analyse van een concreet professionaliseringsproces is
het dus van belang, er achter te komen waarom bepaalde strategieEn
wel, en andere niet zijn toegepast op een bepaald moment en in een
bepaalde situatie. Van groot belang daarbij is (zoals in de actietheorie
wordt beklemtoond) de perceptie van de situatie en de mogelijke alter-
natieven door de voor de strategische keuze verantwoordelijke
individuen.
In principe kunnen strategieEn van beroepsorganisaties gericht zijn op
alle aspecten die in het voorgaande aan het professionaliseringsproces
zijn onderkend. Uiteraard speelt daarbij de mogelijkheid van beYnvloe-
ding een belangrijke rol, althans de perceptie van deze beinvloedbaar-
heid. Beroepsorganisaties (dat wil zeggen, de leden daarvan die zich
met het beleid in dezen bezighouden) onderkennen bepaalde strategie-
alternatieven en maken daaruit een keuze op grond van het succes dat
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zij van elk der alternatieven verwachten.
In de vorige paragraafis in schema 4 een overzicht gegeven van de voor-
naamste 'variabelen' en processen die een rol spelen bij professionali-
sering. Dit schema zal worden gehanteerd als ordeningsschema voor de
hierna te beschrijven professionaliseringsstrategieen. Dit is tot op
zekere hoogte een willekeurige keuze; ook andere indelingscriteria zijn
te verdedigen. Er zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden naar de
aard van de legitimering die wordt gebruikt. Hier is gekozen voor een
indeling die aansluit bij het in deze studie ontwikkelde conceptuele
kader. De strategiean zijn gegroepeerd naar de 'hoofdvariabelen' van
het conceptuele kader waarop zij gericht zijn (kennis en kunde,
gebruikswaarde, ruilwaarde en collectieve machtspositie). De vijfde
groep strategieen heeft betrekking op het belangrijkste dynamische
aspect van professionalisering (start en wijziging): collectivisering. In
schema 5 wordt een volledig overzicht van de strategieen gepresen-
teerd.

Hoewel getracht is de voornaamste strategieEn aan te geven, bestaat
geenszins de pretentie van volledigheid. Het is ongetwijfeld mogelijk,
nog andere strategiean te constateren, dan wel verfijningen aan te
brengen. Wellicht dat het schema hierbij zelfs inspirerend kan werken.
Ook bestaat er op grond van mijn (uiteraard beperkte) kennis van
concrete professionaliseringsprocessen geen zicht op de frequentie
waarmee deze strategiean voorkomen. Hiervoor is empirisch onder-
zoek nodig (in hoofdstuk 7 en 8 wordt hiertoe een bescheiden poging
ondernomen; twee case-studies zullen met het hier ontwikkelde con-
ceptuele kaderworden geanalyseerd).
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Schema 5 Overzicht van professionaliseringsstrategiein
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Collectieve machtspositie -
Referentiegroepen

E=externeinvloed (patronage, sponsoring)

A Strategieen gericht op kennis en kunde:
1    vergroten van kennis en kunde;
2  beheersing van de kennis- en kunde-produktie en -overdracht.

B Strategieen gericht op de gebruikswaarde:
3   beinvloeding van debehoefteperceptie:
4   marketing van het beroep;
5   vergroting van de centraliteit bij de onzekerheidsbeheersing;
6   uitschakelen van de externe concurrentie;
7  beYnvloeding van de domeindefinitie.

C StrategieEn gericht op de ruilwaarde:
8 verwerven vanautonomieten aanzien van decliEntkeuze;
9   verwerven van autonomie ten aanzien van de wijze van beroepsuitoefening;
10  beheersing van de interneconcurrentie;
11   onderhandelen over contraprestaties (beloning en dergelijke).

D Strategieen gericht op de collectieve machtspositie:
12   vergroten van de centraliteit in het beleids-en besluitvormingsproces;
13   aansluiten bij de dominante ideologie;
14 co8ptatievanmachtseliteen coalitievorming.
E Strategieen gericht op de collectiviseringvan de belangenbehartiging:
15   op gangbrengen van het collectiviseringsproces;
16  bewaren en vergroten van de eensgezindheid in de beroepsgroep:
17  verhogen van de organisatiegraad.
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Verder zij er nog op gewezen dat, als gevolg van de relaties tussen de
diverse aspecten van het professionaliseringsproces, strategieEn soms
niet alleen een direct effect hebben, maar ook een indirect. Wanneer
dus hieronder aangegeven wordt dat een bepaalde strategie gericht is op
een bepaald aspect van het professionaliseringsproces, moet daarbij
bedacht worden dat er veelal ook indirect beinvloeding van andere
aspecten plaats heeft. Tenslotte zij nog vermeld dat in concrete
situaties bepaalde strategieEn zo met elkaar verweven zijn, dat schei-
ding vrijwel niet mogelijk is. De hier genoemde strategieEn zijn dus tot
op zekere hoogte abstracties. Bovendien wordt hier slechts een globale
omschrijving van de strategie gegeven, zonder exact aan te (kunnen)
geven h66 deze strategie werkt. Hiervoor is nadere studie van concrete
processen noodzakelijk. Wel is het duidelijk, dat legitimering een
belangrijk onderdeel vormt van elke strategie.

A    Strategieen gericht op kennis en kunde

1      Vergroten van kennis en kunde
Fundamenteel voor het gehele professionaliseringsproces is de kennis
en kunde van de beroepsbeoefenaren. Vergroting van deze kennis en
kunde is dan ook op zichzelf cidn van de belangrijkste strategieEn om de
gebruikswaarde (en dus indirect de ruilwaarde) van het beroep te
vergroten. Vergroting van de kennis en kunde zal niet alleen de kans op
succes bij de behoeftenvervulling en onzekerheidsbeheersing ver-
groten, maar bovendien kunnen nieuwe toepassingsmogelijkheden
zichtbaar worden, waardoor domeinverbreding kan optreden.
Er zij hier nogmaals op gewezen, dat het niet de absolute grootte van de
kennis is die in dezen van belang is. Het gaat vooral om de relatieve
kennisgrootte ten opzichte van andere beroepsgroepen, die zich op het-
zelfde terrein bewegen. Het spreekt voor zichzelf dat met name de
beroepen aan de top van de kennishiararchie de meeste mogelijkheden
hebben om van deze kennis en kunde gebruik te maken.
Beroepsgroepen hebben veel belang bij het voortdurend vergroten van
de kennis en kunde op hun domein, met het oog op succesvollere
beheersing van onzekerheidsbronnen. Stimulering van onderzoek
komt dan ook veel voor, mits verwacht wordt dat de uitkomsten de
positie van de beroepsbeoefenaren niet zullen bedreigen.

2     Beheersing vande kennis- en kunde-produktie en-overdracht
De ontwikkeling van kennis en kunde ligt veelal niet in de eerst plaats
in handen van beroepsbeoefenaren, maar in die van researchers16 in
universiteiten en onderzoekorganisaties. Volgens Gyarmati (1978) is
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het juist deze combinatie van beroepsbeoefenaren en universitaire
onderzoekers (en opleiders), die de feitelijke macht over kennis en
kunde in handen heeft. Hij beschouwt de verschillende groepen in dit
'professionele systeem' als 'natuurlijke' coalitiegenoten. De beroeps-
beoefenaren hebben kennis en opvolgers nodig; de researchers geld en
toepassingsmogelijkheden; de opleiders studenten, geld en stage-
plaatsen, etc. Ze ondersteunen elkaar, want ze hebben elkaar nodig.
Het is bij vele groepen een hecht verbond, maar geen eenheid. Er zijn
tegengestelde belangen (bijvoorbeeld: gaat het geld naar opleidingen of
naar research?). Ondanks deze soms tegengestelde belangen, doen
beroepsverenigingen veelal grote moeite om de verschillende groepen
binnen 66n beroepsvereniging georganiseerd te houden.
Beroepsorganisaties wensen veelal betrokken te worden bij de opzet en
besturing van opleidings- en research-instituten, en dit wordt, om wille
van de latere medewerking die nodig is, meestal ook wel toegestaan.
Soms ook start een beroepsorganisatie zelfeen opleiding, neemt initia-
tief voor een onderzoek, of richt een onderzoekinstituut op. Het zal
duidelijk zijn, dat hierdoor een redelijk grote invloed bestaat op oplei-
ding en onderzoek, zodat deze aan de wensen van de beroepsorganisatie
kunnen worden aangepast. Soms neemt het rijk na verloop van tijd een
opleiding wel over, maar dan blijft dikwijls de invloed van de beroeps-
organisatie groot. Het bekendste voorbeeld van een'eigen' opleiding in
Nederland is wel de specialistenopleiding, die nog steeds volledig in
handen is van de betreffende beroepsorganisatie (de Landelijke Specia-
listen Vereniging), zij het dat de overheid een toezicht-houdende rol
speelt (Van der Krogt e.a., 1979).
Door de overdracht van kennis te beheersen, i.c. te beperken, kan een
kennismonopolie ontstaan. Een aardig voorbeeldje hiervan is het feit
dat Teleac-bijscholingscursussen voor huisartsen niet in de program-
mabladen vermeld worden. Door diverse auteurs wordt ook de
'mystiek' rond het beroep, en bijvoorbeeld het overvloedig gebruik van
vakjargon, gezien als een poging om de verbreiding van kennis te beper-
ken. Door Jamous en Peloille (1970) wordt erop gewezen dat, door het
toekennen van een 'onbepaaldheidskarakter' (zie paragraaf 3.5) aan
essentiEle onderdelen van de kennis en kunde, de kennisoverdracht
wordt beperkt (namelijk tot de relatie meester-gezel). Ook de verhoging
van het niveau van de opleiding (in de zin van meer en moeilijker leer-
materiaal)leidt tot beperking van de kennisoverdracht.
Beheersing van de kennisoverdracht en -produktie kan door een
dominante elite binnen de beroepsgroep gebruikt worden om hun
beroepsopvatting te handhaven.
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B    Strategiefn gericht op de gebruikswaarde

3     Beinvioeding van debehoefteperceptie
In paragraaf4.3 is de relatie tussen onzekerheidsbeheersing en vervul-
ling van behoeften besproken. De gebruikswaarde van een beroep is
gekoppeld aan de behoefte die individuen en organisaties hebben aan
de betreffende diensten. Het is dus voor de beroepsbeoefenaar van
belang dat de behoefte waarin zijn diensten voorzien, wordt geperci-
pieerd als een behoefte waarvoor de afnemer zel fgeen oplossing heeft.
Nu lijkt het op het eerste gezicht alsof de behoefteperceptie buiten de
beYnvloedingssfeer van de beroepsbeoefenaar ligt. Ontwikkelingen op
theoretisch en technologisch gebied beinvloeden de behoefteperceptie
sterk. Zonder computers zijn er geen operators en systeem-analisten
nodig; zonder de technische mogelijkheid van open-hart-operaties heb
je geen hartchirurgen nodig. Ook de economische omstandigheden
spelen een rol. Zonder de financi8le mogelijkheden voor buitenlandse
reizen heb je geen reisinformatrices nodig. Tenslotte zijn behoeften ook
sterk cultureel bepaald, en hebben soms zelfs een mode-aspect. Tien
jaargeleden wasdebehoefte aan yoga-leraren veel geringerdan thans.
De ontwikkeling van kennis en kunde leidt tot nieuwe produkten en
diensten, en meer en meer wordt het duidelijk dat het aanbod van
produkten en diensten een vraag-genererende functie heeft. Het is
daarbij veelal onmogelijk, precies te bepalen in hoeverre er sprake is
van een reEle, maar latente behoefte die door het aanbod manifest
wordt, dan wel dat er sprake is van een 'aangeprate' behoefte op bij-
voorbeeld modieuze gronden. In een aantal gevallen zullen beide
elementen een rol spelen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de hausse
rond de psychotherapie.
Beroepen zoeken toepassingsmogelijkheden voor hun produkten en
diensten (waar ze in geloven!), en daarbij spelen ze in op omstandig-
heden en ontwikkelingen. Belangrijk daarbij zijn vooral ook collectieve
bewegingen die gericht zijn op verhoging van het niveau van gezond-
heid, onderwijs ofwelzijn, en dergelijke (Gyarmati, 1978,11). Dikwijls
zien we dat individuele beroepsbeoefenaren daarbij een voortrekkers-
rol spelen (en let wel: meestal bepaald niet uit direct eigenbelang). Op
een gegeven moment springen beroepsorganisaties hierop in, stimule-
ren ofremmen af, al naargelangzij dit als hun belangzien.
Ook de cultuur is van invloed op de behoefteperceptie. Beroepsorgani-
saties kunnen zich richten op beinvloeding van de cultuur ('opvoeding'
van de samenleving), bijvoorbeeld om bepaalde stereotiepe misvat-
tingen over de diensten van het beroep weg te nemen. Gyarmati wijst
op de beinvloeding van het onderwijssysteem (1978,14), maar ook het
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'optreden' van vertegenwoordigers van beroepsgroepen in de massa-
media als'ter zake kundigen', kan van invloed zijn.

4      Marketing van het beroep
De perceptie van een behoefte ofonzekerheidsbron door de potentiale
afnemer is nog niet voldoende om de gebruikswaarde van een beroep te
garanderen. Dit kan alleen, indien de beroepsbeoefenaren een oplos-
sing voor de problemen bieden die succesvol is oflijkt. De cliEnt moet
er dus van overtuigd worden dat de geboden oplossing de enige, de beste
of de goedkoopste is. En hier liggen belangrijke beYnvloedings-
mogelijkheden. Essentieel is daarbij, ofde client overtuigd kan worden
van de bewering van de producent. Dit is mogelijk op twee gronden: de
geboden oplossing of hulp is effectief gebleken, terwijl de cliEnt geen
effectievere of efficientere alternatieven bekend zijn; of de beroeps-
beoefenaar heeft een door de cliEnten erkende autoriteitspositie op
grond waarvan de door hem geboden oplossing zonder meer als juist
wordt aanvaard. 17
Voor het bepalen van succes is echter een succes-criterium noodzake-
lijk, en hier liggen beinvloedingsmogelijkheden. Wat als succes-
criterium moet worden gehanteerd, wordt soms overgelaten aan de
beroepsbeoefenaren, evenals de constatering (meting) van het succes.
Pogingen om, vooral bij 'immateriEle dienstverlening', te komen tot
objectievere maatstaven, worden dan ook door de beroepsbeoefenaren
niet altijd toegejuicht. De machtspositie van een beroepsgroep maakt
het soms zelfs mogelijk dat de mate waarin de hulp succesvol is, niet
eens meer een rol speelt. Men vertrouwt erop dat de beroepsbeoefenaar
het meest succesvolle middel zal hanteren; als er toch geen succes is, is
dat niet te wijten aan de beroepsbeoefenaar. Belangrijk is voorts ook,
dat beroepsgroepen soms een zodanige machtspositie hebben opge-
bouwd, dat het (lange tijd) mogelijk is het succes van alternatieve oplos-
singen afte doen met 'ondeugdelijk' of'riskant' of 'toevalstreffers', zo-
dat de meeste clienten toch niet overgaan tot deze oplossingen, dan wel
dat er geen geld beschikbaar komt voor de verdere ontwikkeling van het
alternatief (bijvoorbeeld de houding van de officiale versus de alter-
natieve geneeskunst, en de (kern)energieproducenten en -researchers
versus de voorstanders van alternatieve energiebronnen).

5      Vergroting van decentraliteitbijdeonzekerheidsbeheersing
Wanneer een behoefte of onzekerheidsbron wordt gedefinieerd  waar-
voor het eigen beroep de gehele, ofeen belangrijk deel van de oplossing
biedt, is automatisch de centraliteit bij de behoeftevervulling of
onzekerheidsbeheersing gewaarborgd. Maar ook wanneer het eigen
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beroep niet de oplossing van het probleem kan leveren, kan toch een
centrale positie worden ingenomen. Deze situatie is te vinden in die
gevallen dat een beroepsgroep bij een onzekerheidsbeheersing wordt
ingeschakeld (zich zdlfweet in te schakelen ofingeschakeld te houden),
terwijl het eigenlijke werk door een ander beroep, veelal lager in de
kennishierarchie, wordt gedaan. Dit is bijvoorbeeld te zien in de relatie
huisarts-fysiotherapeut. Op grond van zijn (veronderstelde) grotere
kennis, wordt de huisarts beter in staat geacht eerst een diagnose te
stellen, om te bezien of inschakeling van een fysiotherapeut nood-
zakelijk is, en hoe lang. De huisarts is een sluis, en de fysiotherapeut is
afhankelijk van hem. Toch bezit de fysiotherapeut waarschijnlijk op
zijn vakgebied meer kennis en zeer zeker meer kunde dan de huisarts.
Maar de diagnose, of fysiotherapie dan wel een andere oplossing
geYndiceerd is, wordt vanwege de bredere kennis van de huisarts aan
hem en niet aan de fysiotherapeut toevertrouwd.
Door handhaving van een centrale positie kan een beroepsgroep ook de
gevolgen van het'efbrokkelen' van het domein beperken. Zo hebben de
tandartsen hun positie kunnen handhaven door te bewerkstelligen dat
tandhygiEnisten alleen onder leiding van tandartsen mogen werken.
Ook de creatie van een centrale positie bij nieuwe domeinen komt
voor. Nu er ten aanzien van de psychotherapie het een en ander
geregeld gaat worden, is de kans groot dat de verwijzing naar een
psychotherapeut door de huisarts moet geschieden. Verder pleiten de
psychiaters ervoor, dat de intake' bij instituten voor psychotherapie
aan hen wordt voorbehouden.

6      Uitschakelen van externe concurrentie
In de theorie van Hickson c.s. is de mate van vervangbaarheid van een
individu of groep van groot belang voor de machtspositie van dit
individu ofdeze groep. Wanneer een bepaalde beroepsgroep de enige is
die een bepaalde taak kan of mag uitvoeren, is de onvervangbaarheid
groot. De gebruikswaarde is daarmee hoog, en dit zal positieve gevol-
gen hebben voor de ruilwaarde.
Wederom is het de kennis en kunde die een belangrijke rol speelt. Een
feitelijk monopolie ten aanzien van de uitvoering van hooggespeciali-
seerde taken berust veelal op een kennis- en kundemonopolie (zie
strategie 2). In een aantal gevallen wordt het kennismonopolie echter
niet voldoende geacht, en wordt getracht te komen tot een gelegaliseerd
domeinmonopolie, zodat andere beroepsgroepen en beroepsbeoefena-
ren bepaalde zaken niet langer mogen uitvoeren. De voorbeelden daar-
van zijn legio: beoefenen van de geneeskunst,'8 pleiten voor een recht-
bank, het opmaken van notariBle akten, etc. De redenen waarom de
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overheid meewerkt aan een dergelijk legaal monopolie kunnen ver-
schillend zijn. Hier zij slechts geconstateerd dat door een wettelijk
monopolie de onvervangbaarheid is gegarandeerd. Bovendien ligt de
oplossing en bestraffing van overtredingen in handen van de staat. Deze
heeft daartoe ook de macht en de middelen, in tegenstelling tot de
beroepsgroep. Het zal duidelijk zijn dat zo'n situatie zeer comfortabel
is voor de beheersing van de gebruikswaarde van het beroep.
Een belangrijk aspect bij het legale monopolie is, dat er tevens veelal
sprake is van een grote mate van autonomie. Dat wil zeggen dat welis-
waar de overheid het monopolie wettelijk ondersteunt, maar dat toch
de beroepsgroep in feite uitmaakt wie wel en wie niet gerechtigd is de
monopolietaak uit te oefenen. Dit hangt weer samen met de kennis en
kunde van het beroep. Slechts de personen met deze kennis en kunde
worden in staat geacht uit te maken wie voor dit beroep geschikt is.
Weliswaar neemt de overheid soms deel aan examencommissies, ofaan
de commissies die de normen voor opleidingen vaststellen, maar daar-
bij laat de overheid zich meestal vertegenwoordigen door een door haar
aangenomen of aangezochte beoefenaar van het betreffende beroep
('kroonlid').

7       Beinvioeding van dedomeindefinitie
Domein is dat deel van de arbeidsverdeling, dat een beroepsgroep als
het hare beschouwt. Dit domein kan in de loop der tijd veranderen:
groter worden, verschuiven ofkleiner worden.
De definiEring van nieuwe werkgebieden wordt veelal het gemakke-
lijkst geaccepteerd wanneer deze aansluiten bij het reeds bestaande
domein. Deze uitbreiding van het domein kan ten koste gaan van het
domein van andere beroepsgroepen. Een voorbeeld hiervan is, dat de
notarissen hun werkzaamheden bij de verkoop van huizen wensen uit
te breiden tot het sluiten van het 'voorlopig koopcontract'. Tot op
heden geschiedt dit alleen door koper en verkoper, al dan niet met de
hulp van een makelaar. Deze laatste ziet in de domein-uitbreiding van
de notaris een bedreiging.
Ook kan er echter sprake zijn van innovatie waardoor nieuwe domei-
nen worden gecre8erd, waarop nog geen andere beroepsgroepen
opereren.
In sommige gevallen worden beroepsgroepen geconfronteerd met ont-
wikkelingen in de kennis die ertoe leiden dat bepaalde taakonderdelen
even goed (zo niet beter) door andere (lagere) beroepsgroepen kunnen
worden uitgevoerd. Deze ondersteunende lagere beroepen vormen
tezamen met het 'hoofdberoep' een cluster. Het gaat daarbij soms om
vervelende of tijdrovende onderdelen, en soms om onderdelen waar-
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voor de beroepsbeoefenaar 'te duur' is. Dergelijke taakonderdelen
worden dan (al dan niet van harte) overgedragen aan andere, veelal
lager in de hiErarchie staande beroepsgroepen. Van invloed is daarbij
natuurlijk wel, of het 'hogere' beroep voldoende andere taken heeft.
Bovendien wordt veelal bedongen dat de controle op het lagere beroep
(bijvoorbeeld door een verwijsplicht) in handen blijft van het hogere
beroep. Soms ook worden lagere beroepsbeoefenaren daartoe in dienst
genomen doorde hogere.
Relevant in dit verband is ook het betoog van Jamous en Peloille (1970)
over de mate van techniciteit en onbepaaldheid van beroepen. Het zijn
met name de door techniciteit gekenmerkte onderdelen van een taak,
die voor overdracht aan lagere beroepsgroepen in aanmerking komen.
Zowel domeinvergroting als domeinverschuiving kan als object van
strategie van beroepsorganisaties worden beschouwd. Domein-
verkleining kan soms ook een strategie zijn, wanneer het in het voor-
deel van de beroepsgroepen is om bijvoorbeeld intensiever op een
beperkter domein te opereren. Specialisatie is in principe een domein-
verkleining.

C     Strategieingerichtopderuilwaarde

8      Verwervenvan autonomie tenaanzien vandecliintkeuze
Autonomie is 66n van de'beloningen' waar beroepsbeoefenaren erg op
gesteld zijn. Autonomie ten aanzien van de cliEntkeuze'g wordt veelal
gemotiveerd met verwijzing naar de noodzaak dat de beroepsbeoefe-
naar vaststelt of een bepaalde cliEnt wel bij hem thuishoort. Deze
beoordeling is'uiteraard' niet door niet-collega's te maken. Op zichzelf
is dit een min of meer juiste zaak, zeker bij beroepen waar de relatie
tussen client en hulpverlener een belangrijkerol speelt.
Maarer kunnen ook andere redenen meespelen om autonomie ten aan-
zien van cliEntkeuze te bepleiten. McKinlay (1975,361 e.v.) wijst op
het verschijnsel 'creaming', dat duidt op het afromen van het clienten-
bestand, waarbij een scheiding wordt gemaakt tussen cliEnten die men
wel, en clienten die men niet zal behandelen. De laatsten worden
verwezen. Naast de hierboven vermelde reden noemt McKinlay nog
twee redenen waarom dit kan gebeuren. Het kan zijn, dat de geaccep-
teerde clienten een hoge status hebben, wat enerzijds kan leiden tot
hogere oflangere betaling voor de dienstverlening, en anderzijds tot een
'uitstralingseffect' van de status van de cliEnt op die van de hulpverle-
ner. Een tweede reden kan zijn, dat juist ditcliEnten worden uitgezocht
bij wie de hulpverlening een hoge kans op succes heeft. Veel succes bij
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de hulpverlening kan wederom de status verhogen ofvan belang zijn bij
het verkrijgen van subsidies, uitbreiding van mankracht of zelfs
domein-uitbreiding.

9   Verwerven van autonomie ten aanzien van de wijze van beroeps-
uitoefening
Ook deze vorm van autonomie wordt over het algemeen door beroeps-
beoefenaren hoog gewaardeerd. In paragraaf 3.4 is het betoog van
Freidson ten aanzien van deze vorm van autonomie weergegeven
(197Ob, 137 e.v.). Volgens Freidson is de medicus sterk gevoelig voor
kritiek van anderen ten gevolge van een ambivalentie in zijn werk-
houding: enerzijds onzekerheid en kwetsbaarheid (door de aard van het
werk), anderzijds een gevoel van deugd en trots. Autonomie ten aan-
zien van de taakuitoefening beschermt de beroepsbeoefenaar tot op
zekere hoogte tegen kritiek, te meer daar de collegiate controle (die als
beveiliging wordt gepresenteerd) volgens Freidson niet veel voorstelt.
Hetgeen Freidson stelt voor het medische beroep, geldt ook voor
andere beroepen. Behalve vermijding van kritiek, kunnen uiteraard
ook andere factoren een rol spelen, zoals vrijheid van tijdsindeling,
keuze van specifiek werkobject, en dergelijke.
Evenals de autonomie ten aanzien van de cliEntkeuze, wordt autono-
mie ten aanzien van de wijze van beroepsuitoefening geclaimd op
grond van de ondeskundigheid van leken om het werk van de beroeps-
beoefenaar te beoordelen. Dat deze controle ook niet nodig is, komt, zo
wordt gesteld, doordat de beroepsbeoefenaar uit zichzelfconscientieus
en in het belang van de cliEnt zal werken. Bovendien, zoals gezegd,
wordt daarop door zijn collega's toegezien.
De mate waarin deze twee argumenten door de relevante machts-
groepen worden aanvaard, is uiteraard van groot belang voor de mate
van autonomie die de beroepsgroep wordt gegund. Hoewel de waarde
van de controle door collega's door sommigen betwijfeld wordt, zal de
beroepsorganisatie op zijn minst een controlesysteem (op papier)
moeten hebben, en ook evidente uitwassen moeten bestrijden. Gebeurt
dit niet, dan zal de geloofwaardigheid van de collegiate controle sterk
verminderen. Clienten klagen thans gemakkelijker over de behande-
ling door beroepsbeoefenaren. De beroepsorganisaties worden daar-
door gedwongen, de interne controle te verbeteren, opdat de autono-
mie ten aanzien van de beroepsuitoefening behouden kan blijven. Zo
wordt thans duidelijk hard gewerkt aan een goed functionerend
systeem van intercollegiale controle in de ziekenhuizen.
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10     Beheersing van de interne concurrentie
Ook al is een beroepsgroep in het bezit van een legaal monopolie, waar-
door eventuele externe concurrentie is uitgeschakeld, en de betreffende
beroepsbeoefenaren dus niet vervangbaar zijn door leden van andere
beroepsgroepen, toch kan er nog sprake zijn van concurrentie. Het gaat
hier om de onderlinge concurrentie tussen leden van 66n beroepsgroep.
Een relatiefgroot aanbod van beroepsbeoefenaren van een beroep (ten
opzichte van de vraag) kan de positie van deze beroepsbeoefenaren
nadelig beinvloeden. Wanneer het gaat om 'vrije beroepsbeoefenaren',
zal een groot aanbod ertoe leiden dat het aantal cliEnten per beroeps-
beoefenaar gering is. Dit leidt, bij een gegeven ruilwaarde van bepaalde
diensten, tot een onderbezetting van de beroepsbeoefenaar en een
relatiefgering inkomen. Bij de beroepsbeoefenaren in dienst van orga-
nisaties kan een groot aanbod leiden tot een geringere kans op het
vinden van een baan, en wellicht tot de noodzaak, genoegen te nemen
met slechter betaalde functies.
Voor een aantal beroepsgroepen geeft voorgaande dreiging aanleiding
om strategieEn te ontwikkelen teneinde de grootte van de beroepsgroep
te beheersen. Deze regulering van de toetreding tot het beroep heeft in
de professionaliseringsliteratuur ruime aandacht gekregen (o.a. Parry
en Parry, 1976; Berlant, 1975). Dit is ook 66n van de meest in het oog
lopende aspecten, samen met de hiervoor genoemde monopolie-
vorming. De toetreding tot een beroep verloopt in twee stadia: de
opleiding en het vinden van een plaats waar men het beroep kan uit-
oefenen (Van der Krogt e.a., 1979). De opleiding heeft uit de aard der
zaak een regulerend effect, en wel in die zin dat tijdens die periode al die
individuen geacht worden af te vallen, die niet aan de opleidings-
kwalificaties kunnen voldoen. Daarbij dient wel aangetekend te
worden dat het met name gaat om die kwalificaties, die de beroeps-
beoefenaren als relevant voor de uitoefening van het beroep beschou-
wen.20 Dat anderen (bijvoorbeeld cliEnten) daar wel eens een andere
mening over kunnen hebben, spreekt voor zichzelf. Dit regulerend
vermogen van de opleidingen is noodzakelijk om bekwame beroeps-
beoefenaren afte kunnen leveren.
De regulering door middel van het niveau van de opleiding heeft op
zichzel fgeen relatie met de vraag naar het betrefTende beroep. Wanneer
er geen andere reguleringsmechanismen worden gehanteerd, kan het
effect van regulering door de opleiding zowel een te grote als een te
kleine aanwas van nieuwe beroepsbeoefenaren zijn. Dit zijn allebei
ongewenste situaties. Een te geringe aanwas kan er op den duur toe
leiden dat de afnemer ofde cliEnt naar alternatieven gaat omzien (i.c.
andere beroepsgroepen). Een te grote aanwas leidt tot een druk om het
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aantal arbeidsplaatsen uit te breiden. Soms wordt deze druk uit-
geoefend door belangengroeperingen van de aspirant-beroepsbeoefe-
naren (zoals bij notarissen en huisartsen), soms ook door de publieke
opinie.
Van de andere kant kan een hoge werkloosheidskans de animo om een
bepaalde opleiding te gaan volgen, doen verminderen. Dit is te zien
geweest bij de chemici in Nederland. Ook kan soms gesignaleerd
worden dat de opleidingen, of de financiers daarvan, op grond van
werkloosheidscijfers of -verwachtingen de opleidingscapaciteit ver-
minderen. Dit met argumenten als: verkwisting van belastinggelden, of
de onmenselijkheid om mensen op te leiden tot werkloosheid. Dit is
momenteel het geval bij de pedagogische academies, en het speelt een
rol bij de numerus fixus van de medische faculteiten.
Een mogelijke strategie om via de opleiding op additionele wijze de
grootte van de beroepsgroep te reguleren, is: de opleidingsvereisten te
verhogen. Het is alleen bijzonder moeilijk aan te tonen dat dit gebeurt
om deze reden, omdat de ontwikkeling van de kennis en de complexi-
teit van de taak hiervoor verantwoordelijk kunnen worden gesteld.
Beheersing van het aantal arbeidsplaatsen is een andere vorm van
regulering van de beroepsgrootte. Niet in alle gevallen hebben beroeps-
beoefenaren hierop invloed. Wanneer het gaat om beroepsbeoefenaren
in dienst van organisaties, is het de leiding van de organisatie die het
aantal arbeidsplaatsen bepaalt. Tenzij die leiding uit beroepsbeoefena-
ren bestaat (zoals in zogenaamde professionele organisaties) of tenzij
beroepsbeoefenaren een grote invloed op de leiding hebben (zoals bij-
voorbeeld in de welzijnssector in ons land), betekent dit dat beroeps-
beoefenaren deze strategie niet kunnen gebruiken. Soms zal echter de
beroepsgroep wel pogingen in het werk stellen om de afnemer of de
intermediair te steunen in diens visie, dat uitbreiding van het aantal
arbeidsplaatsen niet gewenst is. Afhankelijk van de invloed van de
beroepsgroep, kan hier in meer ofmindere mate gesproken worden van
een succesvolle strategie. Een dergelijke situatie is bijvoorbeeld te
vinden in het Nederlandse notariaat.
Beheersing van het aantal arbeidsplaatsen is voor een beroepsgroep
overigens alleen van belang, wanneer uitbreiding ofinkrimping van het
aantal arbeidsplaatsen consequenties heeft voor de zittende beroeps-
beoefenaren. Bij en inelastische vraag verandert er bij cre8ring van
nieuwe arbeidsplaatsen niets voor de anderen. Dit was bijvoorbeeld in
het verleden het geval in de welzijnssector. Oprichting van een nieuwe
Stichting voor Maatschappelijk Werk had geen enkele repercussie
voor andere stichtingen of voor de salarissen van de andere maat-
schappelijk werkers. Pas als er sprake is van schaarse middelen, of wan-
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neer bij een groter aanbod de vraag ook niet evenredig groter wordt (en
het aantal formatieplaatsen afhankelijk is van het aantal cliEnten), ver-
andert de situatie. Uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen betekent
dan: minder middelen of omzetverkleining.  Er zijn diverse voorbeel-
den van beroepsgroepen die zich in deze gevallen verzetten tegen
uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen (het Algemeen Maatschap-
pelijk Werk verzet zich tegen maatschappelijk werk bij de
gemeente) dan wel trachten de gevolgen te beperken (huisartsen willen
alleen maar praktijkverkleining, wanneer de uitkeringen per fonds-
patiEnt en de consulttarieven drastisch verhoogd worden). Ook hierbij
geldt echter weer, dat er voor deze reacties allerlei achtenswaardige
motieven kunnen worden aangewezen (in de genoemde voorbeelden
respectievelijk onafhankelijkheid van de hulpverlener, en meer aan-
dacht en tijd voor de patiEnten). Niettemin kunnen de hierboven
genoemde motieven  mede  een rol spelen.  Of de meer beroepsgroep-
gerichte, dan wel de meer cliEnt-gerichte motieven de belangrijkste
zijn, is alleen vast te stellen in situaties waarin de beide belangen
tegengesteld zijn. En dit soort situaties komt niet zoveel voor, wellicht
omdat beroepsgroepen trachten zulke situaties zoveel mogelijk te
verhoeden.

11      Onderhandelenovercontraprestaties (beloningendergelijke)
Een vrij directe strategie om de ruilwaarde van een beroep te verbete-
ren, is de rechtstreekse onderhandeling hierover. Behalve overtuiging
en overreding op allerlei gronden, staat de beroepsorganisatie ook nog
een machtig drukmiddel ter beschikking: de dreiging met staking van
de dienstverlening. Het zal duidelijk zijn, dat dit middel alleen effectief
kan zijn als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Er moet allereerst
al sprake zijn van een behoorlijk domeinmonopolie, dat niet ofnauwe-
lijks ter discussie staat; anders zouden de activiteiten door andere
beroepsgroepen overgenomen kunnen worden (ook goede afspraken
met deze beroepsgroepen kunnen dit gevaar verminderen). Verder is
een voorwaarde, dat de organisatiegraad en de eensgezindheid in de
beroepsorganisatie groot genoeg zijn om een stakingsoproep ook te
effectueren. Hoewel dit (openlijke) machtsmiddel in principe ter
beschikking staat, is het geen instrument dat Veelvuldig gebruikt kan
worden. Veen (1979) geeft aan, dat openlijke macht spaarzaam
gebruikt moet worden, omdat zij bij overmatig gebruik 'slijt'. Ander-
zijds moet macht afen toe wel worden gebruikt, omdat zij, door er uit-
sluitend mee te dreigen, ook haar iovloed verliest.
Deze strategie is ook moeilijk te hanteren omdat zij niet-legitiem is
vanuit de fictie van dienstbaarheid aan de cliEnt. Het is dus van groot

145



belang, er bij gebruik van deze strategie voor te zorgen, dat het publiek
ervan overtuigd wordt dat het het allerlaatste middel is waarnaar de
beroepsgroep grijpt, en wel omdat het belang van de client in gevaar is.
De publieke opinie is dus van grote betekenis. Bij de artsenstaking van
1980 in Belgie bleek de schatting in dezen verkeerd, en verliep de
staking van (bovendien slechts een deel van) de artsen na verloop van
tijd.
Ook de aard van de staking speelt hierbij een rol. In eerste instantie zal
niet naar volledige staking van alle diensten worden gegrepen, maar bij-
voorbeeld naar staking van keuringsactiviteiten, ofvan het aannemen
van nieuwe patienten.
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat het effect van een (dreigen met)
staking natuurlijk volledig afhankelijk is van de waarde die in de
samenleving aan de betreffende dienst wordt toegekend. In de medische
sector is het daardoor een effectiever middel dan in de welzijnssector.

D     Strategiefn gericht op decollectieve machtspositie

12   Vergroten van de centraliteit in het beleids- en besluitvormings-
proces

De machtspositie van het beroep ofde beroepsbeoefenaren kan ook op
zichzel fobject van strategisch gedrag zijn. Wanneereen groep beroeps-
beoefenaren een centrale rol speelt in het beleids- ofbesluitvormings-
proces, dan kunnen van hieruit gunstige condities geschapen worden
om andere strategieen te ontplooien.
Een positie van belang in het beleids- of besluitvormingsproces kan
zowel formeel (participatie in het beleid) als informeel (adviezen) zijn.
Hoewel formele participatie op het eerste gezicht een grotere invloed
kan betekenen, is dit niet altijd zo. Het hangt af van de relatieve sterkte
binnen het beleidsorgaan. Een adviesrelatie kan soms invloedrijker 1
zijn, wanneer het beleidsorgaan grote waarde hecht aan het advies (van
de terzake kundigen).
Deze laatste vorm van invloed is een ten onrechte nog niet zo uitgebreid
bestudeerde vorm van beroepsstrategie. Zeker in de huidige samen-
leving, waar op zo'n uitgebreide schaal gebruik wordt gemaakt van
advies-, overleg- en voorbereidingscommissies, is het van belang, na te
gaan welke rol beroepsorganisaties en individuele beroepsbeoefena-
reni' daarin spelen. Juist door de waarde die aan specialistische
kennis wordt gehecht, hebben beroepsbeoefenaren relatief een grote
invloed in dergelijke commissies. Mills heeft gesproken over het
militair-industriEle complex, en ten aanzien van de Nederlandse
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economie worden de '200 van Mertens' genoemd. Echter, op vrijwel
elk terrein van belang is op nationaal niveau een dergelijk netwerk van                      ...4
invloedrijke personen en organisaties op te sporen. Zeker op de terrei-                 <

J

nen die commercieel minder interessant zijn, worden deze netwerken
van invloed gedomineerd door bepaaide beroepsorganisaties en  <,4
beroepsbeoefenaren. Ze kunnen hierdoor een behoorlijke invloed uit-    4
oefenen op de beslissingen ten aanzien van hun eigen werkveld, zonder 4
dat dit als zodanig wordt gepe»iessd. Het gevaar daarbij is dat, naast
vak-inhoudelijke zaken, Ook andere belangen van beroepsbeoefenaren
en -organisaties een rol kunnen spelen, alles in de verpakking van des-
kundigheid.

13     Aansluiten bijde dominante ideologie
Door diverse schrijvers (Johnson, 1972; Freidson, 1970b; Watson,
1977; Gyarmati, 1978) is gewezen op het belang van overeenstemming
in ideologie tussen beroepsgroep en machtselite, vooral als voorwaarde
voor het overdragen van macht door de elite aan de beroepsgroep. Het-
zel fde geldt voor de relatie tussen beroepsgroepen. Steun voor de activi-
teiten van een beroepsgroep (met betrekking tot domeindefinitie,
werkelijkheidsdefinitie, wijze van organisatie, wijze van beroeps-
uitoefening, etc.) is van groot belang voor het functioneren van een
beroepsgroep en het verwerven van een zekere machtspositie. Zoals
Gyarmati (1978) heeft aangegeven, is een nieuwe beroepsgroep in het
begin volledig afhankelijk van andere (beroeps)groepen; pas op de
langere duurkan deze zich daarvan in meer ofmindere mate losmaken.
Wil een beroepsgroep dus een plaats in de samenleving veroveren,dan T
zal zij allereerst een ideologie moeten hanteren die niet wezenlijk
strijdig is met die van de machtselite in de samenleving, en die van de  
beroepsgroepen in haar omgeving. Dit is uiteraard niet specifiek voor
beroepsgroepen, maar geldt voor elke groepering die invloed tracht te I
verwerven in de samenleving.

14      CoOptatievan machtselite encoalitievorming
Behalve aansluiting bij de dominante ideologie, is ook coaptatie een
veel gebruikte strategie. Door andere partijen bij de ontwikkeling en
uitvoering van het beleid van de beroepsorganisatie te betrekken, ont-
neem je deze andere partijen veelal de mogelijkheid zich kritisch ten
opzichte van dit beleid op te stellen; zij zijn immers medeverantwoor-
delijk. Uiteraard gaat cotiptatie ten koste van een stuk autonomie.
Door anderen te laten participeren in de eigen beleidsvorming, wordt
invloed daarop gegeven, maar deze invloed kan klein zijn, waardoor
toch een belangrijk deel van de eigen wensen overeind kan blijven. Het
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stadium van het beleidsvormingsproces waarin men externe invloed
toelaat, bepaalt ook de grootte van deze invloed (Thompson en
McEwen, 1973).
Bij beroepsorganisaties wordt in veel gevallen de invloed van de over-
heid beperkt door codptatie. Ook wordt op deze manier dikwijls de
'gunst' verworven van beroepen die zich hoger in de kennishiErarchie
bevinden.

j Coalitievorming  is een andere variant. Door samenwerking tussen
I beroepsgroepen op bepaalde punten, kan een grotere macht worden

uitgeoefend, bijvoorbeeld ten opzichte van de overheid. Coalitievor-
ming is uiteraard alleen mogelijk, wanneer er gemeenschappelijkf
belangen zijn. Het kan echter ook zijn, dat coalifievorming optreedt
terwijl toch 66n van beide partijen er geen belang bij heeft. Er kan dan
sprake zijn van 'ruil': steun van de ene partij voor dit onderwerp, in ruil
voor steun van de andere partij voor een ander onderwerp. Voorwaarde
daarbij is wel, dat er in ieder geval geen sprake is van belangentegen-
stelling. Doordat coalitievorming min of meer belang-gebonden is,
nemen beroepsgroepen deel aan verschillende coalities.
Coalitievorming is een vorm van 'macht' die ook door zwakkere
beroepsgroepen kan worden gehanteerd. Voorwaarde is wel, zoals
gezegd, het gemeenschappelijke belang.

E   Strategielf n gericht op de collectivisering van de belangenbeharti-
ging

15     Op gang brengen van het collectiviseringsproces
In mijn opvatting over professionalisering is de collectivisering een
belangrijk aspect. Collectivisering is echter pas mogelijk wanneer een
aantal beroepsbeoefenaren meer succes verwacht van een collectieve
actie dan van individuele actie. Bovendien is het noodzakelijk, dat de
beroepsbeoefenaren inzien dat er van gemeenschappelijke belangen
sprake is. Voor het welslagen van een collectieve strategie is het dus van
belang, dat aandacht wordt geschonken aan de onderkenning en accen-
tuering van gemeenschappelijke belangen, en aan het voordeel (ofzelfs
de noodzaak) van collectieve actie in dezen. Watson (1977) heeft hier-
bij gewezen op het belang van 'zegslieden'. Het starten van een
collectiviseringsproces door dergelijke beroepsbeoefenaren is dus een
belangrijke strategie.
Zoals reeds gesteld, beperkt collectivisering zich niet tot de aanvang
van het professionaliseringsproces. Collectivisering is een voortdurend
proces, en heeft als zodanig ook de aandacht van de beroepsorganisatie
nodig. Bovendien kunnen er altijd weer beroepsbeoefenaren komen die
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van mening zijn dat collectivisering opnieuw nodig is ter behartiging
van een of ander belang. Hierop is al gewezen in het kader van de
bespreking van segmentering.
In het voorgaande is voldoende aandacht aan collectivisering besteed,
zodat met deze korte opmerkingen kan worden volstaan.

16     Bewarenen vergroten van de eensgezindheid inde beroepsgroep
Voor een collectieve actie is het van essentieel belang dat de beroeps-
organisatie eensgezind is. Niet alleen wat betreft de te behartigen
belangen, maar ook ten aanzien van zaken zoals de definiEring van
behoeften en onzekerheidsbronnen, de daarbij behorende beste oplos-
singen, de wijze van organisatie van de dienstverlening, etc. Beroeps-
verenigingen besteden aan deze problematiek veel aandacht, en trach-
ten alle beroepsbeoefenaren op 66n lijn te brengen. Wanneer segmen-
tering binnen een beroepsorganisatie optreedt op grond van de hier-
boven genoemde zaken, kan dit de autoriteitspositie van het beroep in
de samenleving aantasten, waardoor de effectiviteit van de collectieve
actie (van de beroepsorganisatie dus) wordt aangetast.
Van Dijck (1972,205 e.v.)legt verband tussen de gevolgen van conflict
tussen delen van een organisatie en de aard van de organisatie. In zijn
visie heeft een beroepsorganisatie (zeker in de beginperiode) trek-
ken van een 'socials beweging' of 'sekte', die gekenmerkt wordt
door onzelfstandige delen, totale binding, algemene consensus en een
centraal doel. Conflicten in dergelijke systemen zullen primair ver-
anderingen in de doelstellingen van de organisatie oproepen. Het
spreekt voor zichzelf dat er de leiding of dominante elite van een
beroepsorganisatie veel aan gelegen is, dat de beroepsorganisatie het
karakter van sociale bewegingbehoudt en zich als 66n geheel achterhun
doelstellingschaart.
Ook voor andere strategieen is deze eensgezindheid van belang. Zo is
het dreigen met een staking alleen mogelijk, wanneer het zeker is dat
het merendeel van de leden aan een stakingsoproep gehoor zal geven.

17     Verhogen van de organisatiegraad
Het is echter niet alleen de eenheid binnen de beroepsorganisatie, die
voor de positie van de beroepsgroep van belang is. Zo lang slechts een
gering deel van de beroepsbeoefenaren van een bepaald beroep zich
heeft aangesloten bij de collectieve actie, kan deze niet zoveel invloed
hebben. De vervangbaarheid door andere beroepsbeoefenaren onder-
mijnt de onderhandelingspositie. Bovendien kan de hierv66r
genoemde strategie ter vergroting of handhaving van de eenheid in de
beroepsgroep slechts effectief zijn, wanneer de beroepsbeoefenaren
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binnen een organisatorisch verband verenigd zijn. Daarom kan het - in
tegenstelling tot de overigens aanwezige neiging tot beheersing van de
groepsgrootte - in een bepaalde fase van de ontwikkeling voor een
beroepsgroep beter zijn om zoveel mogelijk leden te hebben, zodat op
grond van het ledenaantal macht kan worden uitgeoefend. Veelal stelt
men daartoe slechts minimale toelatingscriteria voor het lidmaatschap.
Soms worden deze criteria later, wanneer kennelijk het ledenaantal
groot genoeg  is,  o f niet  meer  van zulk belang, weer verhoogd. Berlant
(1975) signaleert dit voor de medische professie in Engeland, en
Watson (1977) doet dit voorde personeelswerkers aldaar.

In het voorgaande is een groot aantal strategieEn onderscheiden. Nog-
maals zij opgemerkt, dat in concrete professionaliseringsprocessen de
leiding van een beroepsorganisatie een keuze maakt uit de strategietn
die als bruikbaar worden gepercipieerd. Lang niet alle strategie8n zijn
voor bepaalde beroepsgroepen in specifieke omstandigheden bruik-
baar. Het effect van het gebruik van sommige strategieEn zou zelfs
averechts kunnen werken.
Professionalisering is het proces waarbij getracht wordt de gebruiks- en
ruilwaarde van het beroep te beheersen. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van strategieEn. Het gebruik van strategieEn, houdt niet in dat
dit ook succesvol is. In hoofdstuk 1 is reeds gesteld dat aan de mate van
succes van professionalisering of van bepaalde professionaliserings-
strategieEn, en aan de condities waaronder dit succes mogelijk is, geen
specifieke aandacht wordt besteed. Hoewel hier en daar in het vooraf-
gaande wel is gewezen op bepaalde voorwaarden voor het effectief
gebruik van strategieen, is daarmee g66n volledig beeld te schetsen van
de factoren die daarbij van invloed zijn. Hiervoor is nadere studie en
vooral empirisch onderzoek noodzakelijk.
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6      Het collectieve niveau, het
individuele niveau en hun wisselwerking

6.1     De wisselwerkingtussen individueel en collectiefniveau

In de voorgaande twee hoofdstukken zijn de belangrijkste elementen
voor een conceptueel kader voor de bestudering van professionalise-
ring omschreven. Daarbij is de nadruk gelegd op het belang van de col-
lectieve aspecten van professionalisering. In paragraaf4.1 is echter al
aangegeven dat bij de bestudering van professionalisering onderscheid
moet worden gemaakt tussen het collectieve en het individuele niveau,
evenals tussen uitvoerende en sturende activiteiten. Bovendien is daar-
bij opgemerkt dat het individuele niveau, en vooral ook de wissel-
werking tussen individueel en collectiefniveau, van essentieel belang is
voor het professionaliseringsproces. Op deze wisselwerking wordt
thans nader ingegaan.
De relatie tussen individueel en collectief niveau, en tussen uitvoering
en sturing is in schema 2 aangegeven. Voor het gemak wordt het hier
(met enige uitbreiding) herhaald.

Schema 6 De wisselwerking tussen collectiefen individueel niveau

Andere collectieve actoren

t
Collectieve

sturing      1 17
Andere Individuele Andere

  Individuele <   »   (+ collectieve)
actoren beroepsuitoefening < actorensturing
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Aan de verschillende elementen van dit schema wordt in het navol-
gende aandacht besteed.

Individuele beroepsuitoefeningen individuele sturing
Aan dit element is met name in de paragrafen 4.2 en 4.3 reeds uit-
gebreid aandacht besteed. In deze paragrafen is gesteld dat het profes-
sionaliseringsproces, vooral wat betreft het ontstaan, maar ook het
voortbestaan, verankerd is in de motieven en belangen van individuele
beroepsbeoefenaren. Het zijn de aan de beroepsuitoefening gekoppelde
belangen die aanleiding geven tot belangenbehartiging. De individuele
beroepsbeoefenaar zoekt oplossingen voor de problemen waarmee hij
in zijn dagelijks werk wordt geconfronteerd. Hij tracht de onzeker-
heden van deze beroepsuitoefening (in heden en toekomst) te beheer-
sen.
Op dit individuele sturende niveau treedt de beroepsbeoefenaar in con-
tact met andere actoren. Dit kunnen andere individuen zijn (bijvoor-
beeld andere beroepsbeoefenaren) of organisaties en instanties (bij-
voorbeeld de organisatie waarin de beroepsbeoefenaar werkzaam is). In
principe kunnen hier dezelfde actoren een rol spelen die bij de taak-
uitoefeningbetrokken zijn.
E6n van de belangrijkste aspecten van professionalisering is de
belangenbehartiging door middel van collectieve actie. Dit houdt in
dat, naarmate de professionalisering betrekking heeft op meer onder-
delen van de belangenbehartiging, de individuele belangenbehartiging
(en dus de relaties op individueel sturend niveau) van geringere
betekenis worden. Dit verschilt uiteraard van beroep tot beroep.
Bovendien blijven er altijd mogelijkheden voor individuele belangen-
behartiging. Vooral het 'uitbuiten' van strikt individuele (niet aan het
beroep gebonden, of niet bij alle beroepsgroepleden in gelijke mate
voorkomende) eigenschappen blijft een individuele taak. Te denken
valt bijvoorbeeld aan zaken als ervaring, combinatie van verschillende
kennisgebieden, relaties met belangrijke andere individuen of organi-
saties, etc.
Bovendien verschilt de werksituatie tussen beroepsbeoefenaren in
meer of mindere mate. Dit betekent dat er ook verschil bestaat in de
mogelijkheid om een individuele machtspositie te bereiken. Het kan
zelfs zo zijn, dat een bepaalde beroepsbeoefenaar meer macht kan ver-
werven op grond van zijn eigen machtsbronnen, dan op grond van de
collectieve machtspositie.
Edn relatie op individueel sturend niveau verdient nadere aandacht.
Het betreft hier de relatie tussen de beroepsbeoefenaar en de organisatie
waar hij deel van uitmaakt. In de literatuur wordt veelvuldig aandacht
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besteed aan deze relatie tussen 'professional' en 'bureaucratie'.1 2 In de
wat oudere literatuur op dit specifieke gebied wordt uitgegaan van een
inherent conflict tussen professional en bureaucratie. In recentere
studies wordt meer de nadruk gelegd op de overeenkomsten in beide
concepten (zoals universele standaarden, specifieke expertise, affec-
tieve neutraliteit, etc.). 'These similarities indicate that any conflict
which exists between the two might be more attributable to the
maintenance ofautonomy on both sides rather than to black and white
differences in the characteristics of the two types of organization'
(Green, 1975,135). Dit laatste is hier van belang. In de mate dat er
minder 'regels' voor de beroepsuitoefening van buitenaf worden op-
gelegd, is de beroepsbeoefenaar autonomer. Zoals al gezegd, behoeft dit
niet te betekenen dat hierover altijd strijd zal ontstaan. Tussen beroeps-
beoefenaar en organisatie kan belangenparallelliteit bestaan. De
machtspositie van de beroepsbeoefenaar is hiervoor van groot belang.
Bij duidelijke dominantie van een individu of groep beroeps-
beoefenaren is de mogelijkheid groot, dat de organisatie in belangrijke
mate wordt afgestemd op de taakuitoefening van de beroepsbeoefe-
naren. Moet daarentegen de beroepsbeoefenaar de eigen belangen
behartigen in concurrentie met andere groepen, dan is de kans op con-
flicten groter. De beroepsbeoefenaar kan daarbij gebruik maken van
soortgelijke strategieEn als die in het vorige hoofdstuk voor de beroeps-
groep als totaal zijn beschreven, om zijn machtspositie te verbeteren.
Voor een goed begrip van de relatie tussen individuele beroeps-
uitoefening en individuele sturing, moet nog op een ander aspect wor-
den gewezen. Weliswaar wordt de individuele sturing vooral gericht op
de beroepsuitoefening van dat moment, maar niet vergeten moet
worden dat ook deze beroepsuitoefening tot op zekere hoogte 'slechts'
een middel is om bepaalde behoeften te vervullen. Dit houdt in, dat
individuen deze behoeften wellicht ook op een andere wijze kunnen
vervullen. Watson (1977) legt er de nadruk op dat het uitvoerende
niveau het beroep of de functie 'kruist' met de individuele 'work-
careers' van mensen. Dit begrip, dat Watson ontleent aan de Chicago-
school, duidt erop dat individuen in hun actieve werkperiode een
aantal stadia doorlopen en telkens keuzen doen ten aanzien van de weg
die ze in hun 'carritre' zullen volgen. Dit kan inhouden dat men van
beroep of functie wisselt, of van organisatie.  De hier bedoelde indivi-
duele keuzen komen tot stand onder bepaalde omstandigheden. Het
individu percipieert deze omstandigheden en schat de mogelijkheden
van de voor hem bestaande alternatieven. De hele carridre kan
beschouwd worden als een aaneenschakeling van aanpassingen:
'decisions have to be made where one has to balance one's interests,
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values and aspirations with situational contingencies' (Watson, 1977,
87).
Ook Freidson (19708, 87 e.v.) wijst op het belang van situationele
factoren bij het handelen van beroepsbeoefenaren. De situatie, samen
met de predisposities (ofattituden) van de beroepsbeoefenaar, bepaalt
diens handelen. De beroepsbeoefenaar zal dus ook ten aanzien van
professionalisering handelen op grond van situationele factoren, zijn
doeleinden en zijn predisposities. Vooral voor beroepsbeoefenaren in
arbeidsorganisaties kan dit van belang zijn, omdat daar globaal een
keuze gemaakt kan worden tussen een orientatie primair op het beroep
(professionele carritre)  of op de organisatie (organisationele carridre).
Vooral ook binnen grote arbeidsorganisaties zien we veelvuldig
'professionele' beroepsbeoefenaren opteren voor een 'management-
carritre'. Dit onderscheid in oriEntaties wordt in de literatuur wel aan-
gegeven met het onderscheid 'cosmopolitan' en 'local' oriEntatie.
Recente studies en onderzoeken (o.a. Van Hoofen Mok, 1976) wijzen
er echter op dat het onderscheid tussen beide oriEntaties niet zo simpel
is, en dat wellicht beter van een 'deskundigheids'-oriEntatie gesproken
zou kunnen worden. Deze orientatie wordt gekarakteriseerd door ken-
merken uit beide hierboven genoemde oriEntaties, waarvan genoemd
kunnen worden: nadruk op autonomie, duidelijkheid ten aanzien van
de organisationele eisen, de mogelijkheid van doorstroming naar
leidinggevende functies en de mogelijkheid om invloed uit te oefenen
op het beleid van de organisatie (Van Hoof en Mok,  1976,183). De
individuele sturing kan dus gevolgen hebben voor de beroeps-
uitoefening. Er is sprake van een wederzijdse invloed.

Individuele sturingen collectieve sturing
De overgang van individuele naar collectieve sturing is in paragraaf5.1
uitgebreid aan de orde geweest. Op een bepaald moment schatten
enkele beroepsbeoefenaren de kans op succes van een gezamenlijke
actie groter dan van individuele actie. De behartiging van bepaalde
belangen wordt opgedragen aan een collectieve actor. Deze collectieve
actor kan diverse vormen aannemen. Gesproken is reeds over de
beroepsorganisatie of beroepsvereniging. De functie van beroeps-
organisatie, in de zin van collectieve belangenbehartiger, kan echter
ook door minder formele vormen van beroepsorganisatie of door
andere collectieve actoren worden vervuld.
Het eerste komt veelvuldig voor binnen arbeidsorganisaties. In arbeids-
organisaties worden beroepsbeoefenaren met gelijke functie veelal in
66n organisatie-onderdeel bijeen geplaatst. De arbeidsorganisatie biedt
daarmee in feite reeds een collectiviseringskader aan. De gemeen-
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schappelijke belangen van de beroepsbeoefenaren kunnen nu als
afdelingsbelangen binnen de arbeidsorganisatie worden behartigd.
Deze vorm van beperkte collectivisering kan zelfs grote voordelen
hebben ten opzichte van collectivisering op ruimere schaal buiten de
arbeidsorganisatie. Bij de collectieve belangenbehartiging op arbeids-
organisatieniveau kan optimaal gebruik worden gemaakt van de speci-
fieke situatie in de arbeidsorganisatie. Bij collectivisering buiten de
arbeidsorganisatie is dit veel minder het geval. Daar kan alleen worden
gewerkt met elementen van de positie van beroepsbeoefenaren die in
alle ofvrijwel alle werksituaties voorkomen.
Pas wanneer er belangen zijn die beter buiten de organisatie collectief
behartigd kunnen worden, treedt verdergaande collectivisering op. Dit
is onder andere het geval, indien verwacht wordt dat door middel hier-
van druk van buitenaf kan worden uitgeoefend op de arbeids-
organisatie, zodat de machtspositie van de beroepsbeoefenaren intern
versterkt kan worden.
Ook andere collectieve actoren kunnen echter worden gebruikt ter
behartiging van de gemeenschappelijke belangen. Indien een beroeps-
groep een arbeidsorganisatie domineert, is de kans groot dat de
belangen van de arbeidsorganisatie en van de dominante beroepsgroep
in grote lijnen parallel lopen. De arbeidsorganisatie kan dan het kanaal
van belangenbehartiging voor de beroepsbeoefenaren vormen. Een
voordeel ten opzichte van een beroepsvereniging kan wederom de
afstemming op de specifieke werksituatie zijn. Een nadeel is echter, dat
de belangenbehartiging tegenover andere actoren (vooral op landelijk
niveau) minder gemakkelijk kan worden gecollectiviseerd. Ook hier-
voor bestaat echter een oplossing. De (door een beroepsgroep gedomi-
neerde) arbeidsorganisaties kunnen namelijk besluiten tot collectivi-
sering van hun belangenbehartiging door middel van een 'koepel-
organisatie'. Door de belangenparallelliteit tussen arbeidsorganisatie
en beroepsgroep zal deze koepel ook de belangen van de beroepsgroep
in belangrijke mate kunnen behartigen.
Op welke wijze de collectivisering van de belangenbehartiging ook
vorm krijgt, steeds blijft het een belangrijk punt, welke invloed de
individuele beroepsbeoefenaar heeft op het handelen van de collec-
tieve actor. In de terminologie van Vanberg (1978) is de beroeps-

organisatie een collectieve actor van het democratische type:
individuen bundelen hun activiteiten, maar behouden als collectiefde
zeggenschap over de gezamenlijke activiteiten. Daarmee stuiten we op
een algemeen probleem van 'vrijwillige associaties': de invloed van de
individuele leden. In de'verenigingssociologie', maar ookbijvoorbbeld
in de politicologie, staat dit probleem centraal.
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Het proces van besluitvorming is essentieel. Maar omdat de besluit-
vorming in een beroepsorganisatie van enige omvang niet meer door
middel van 'plenaire vergaderingen' kan geschieden, wordt veelal een
deel van de besluitvorming gedelegeerd aan een gekozen ofaangestelde
leiding. Daarbij wordt dikwijls de topleiding gekozen, terwijl deze
geassisteerd wordt door een staf of bureau van beroepskrachten. Deze
delegatie van beslissingsmacht vormt de overgang tussen de directe en
de indirecte democratie. Op een aantal aspecten van dit probleem
wordt hier nader ingegaan, overigens zonder dit probleem uitputtend te
willen behandelen.
In beroepsorganisaties ontstaan, zoals in paragraaf 5.1 reeds vermeld,
subgroepen, met eigen situatiedefinities, taakopvattingen, etc., en dus
eigen belangen. Soms is dit een gevolg van de verschillen in werk-
situatie, soms van verschillen in taakopvatting. Al naar gelang de
grootte en de belangrijkheid van de meningsverschillen tussen belang-
rijke segmenten, zal het voor de leiding van een beroepsorganisatie
moeilijker zijn, de beroepsgroep bij elkaar te houden en naarbuiten toe
als een gesloten front op te laten treden. Zo langde gemeenschappelijke
belangen (bijvoorbeeld in de arbeidsvoorwaardensfeer) maar groot
genoegzijn ten opzichte vande verschillen, zal ditnog wellukken.
E6n van de belangrijkste gevaren die een beroepsorganisatie kan
bedreigen, is de overheersing door een subgroep. Doordat in de meeste
beroepsorganisaties beslissingen niet met algemene stemmen behoe-
ven te worden genomen, en ook niet altijd alle leden op vergaderingen
aanwezig zijn, kan een bepaalde groep (al dan niet een minderheid vor-
mend) een belangrijk stempel op het beleid drukken. Dit is te meer
nadelig, omdat een subgroep ofcoalitie van subgroepen er opvattingen
over het werk (inhoud, organisatie, domein, etc.) op na kan houden die
niet door alle leden worden gedeeld. Jamous en Peloille (zie paragraaf
3.5) hebben voor de Franse medische wereld beschreven, hoe een
dominante coalitie belangrijke ontwikkelingen/ontdekkingen jaren-
lang heeft weten tegen te houden, omdat deze niet in overeenstemming
waren met haar visie op het beroep, en haar belangen.
Zoals in elke organisatie, kan de top een belangrijke invloed op de leden
uitoefenen (Perrow, 1972, 141 e.v.). Door bijvoorbeeld informatie-
kanalisatie en het slechts in beperkte mate aanbieden van alternatie-
ven, kan het besluitvormingsproces in een beroepsorganisatie belang-
rijk worden beinvloed. Ook de 'professionalisering' van stafbureaus
binnen dergelijke beroepsorganisaties kan hierbij een rol spelen.
Van de andere kant kan de top van dit soort collectieve organisaties niet
te veel afwijken van wat een meerderheid van de leden wil. Watson
(1977) signaleert dat, hoewel de top van een beroepsorganisatie (dan

156



wel belangrijke zegslieden) een afwijkende opvatting (vooruitlopende
opvatting) kan hebben, deze op de lange duur toch gesteund zal moeten
worden door de meerderheid, omdat anders zo'n opvatting geen stand
houdt.
In dit verband  is ook legitimering van belang. Zoals in paragraaf 5.2  al
is gesteld, dienen ideologie en legitimerende toespraken en artikelen
niet alleen voor de buitenwacht, maar spelen ze ook een belangrijke
interne rol. De top van een beroepsorganisatie kan in een moeilijke
positie verkeren, wanneer men in verband met de te voeren strategie
meent tegen de opvattingen van de leden te moeten ingaan, omdat deze
strategie op de lange duur voordeliger zal zijn. Om de leden gerust te
stellen en aan te tonen dat hun belang nog steeds vooropstaat, is soms
wel eens een hard woord tegen de opponenten in het openbaar nodig,
terwijl de onderhandelingen over compromissen al gaande zijn.
Tenslotte nog enige opmerkingen over de verhouding tussen indivi-
duele en collectieve sturing. Reeds is vermeld dat de individuele leden
van de beroepsorganisatie bepalen, welke belangen collectief zullen
worden behartigd. Deze beslissing alleen is echter geen garantie voor
het succes van de belangenbehartiging. Zo lang de beroepsorganisatie
er niet in slaagt, deze belangen ook daadwerkelijk collectiefte beharti-
gen, zullen de individuele beroepsbeoefenaren er zelf nog zorg voor
moeten dragen. Het kan dus best zijn, dat een beroepsorganisatie
bepaalde belangen effectief behartigt, maar een groot deel van haar
energie besteedt aan de realisering van belangenbehartiging op een
ander terrein. Zo signaleert Mok (1969) dat de Bond van Nederlandse
Architecten vooral bezig is met het realiseren van beroepsbescherming
(overigens tevergeefs), terwijl deze bond formeel vooral een taak heeft
ten aanzien van de kwalificering van architecten.3 Dit laatste feit is
echter voor een goed begrip van het professionaliseringsproces van
minderbelang dan het eerste.
In de vorige en deze subparagraaf is gewezen op de individuele sturing,
bijvoorbeeld binnen het kader van arbeidsorganisaties. Het zal duide-
lijk zijn dat de macht van een beroepsbeoefenaar binnen een arbeids-
organisatie, c.q. de mogelijkheid om deze te verwerven, mede wordt
beYnvloed door de macht en invloed van de beroepsgroep buiten de
arbeidsorganisatie. Zeker in gevallen waar het beroep wettelijk gelegiti-
meerde privileges kent (zoals domeinbescherming, het mogen hanteren
van eigen rechtspraak, en dergelijke), is het voor andere groepen in de
arbeidsorganisatie vrijwel onmogelijk, de desbetreffende beroeps-
beoefenaren een positie te geven die niet in overeenstemming is met
deze 'hogere' afspraken. In zulke gevallen staat de arbeidsorganisatie
geen andere weg open dan zich aan deze situatie aan te passen. De
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maatschappelijke positie van de beroepsgroep wordt dan in feite in de
arbeidsorganisatie weerspiegeld (Hall en Engel, 1974,328; Bucher en
Stelling, 1969,4).
Evenals op het individuele sturende niveau, komt de beroepsgroep op
het collectieve sturende niveau in contact met andere collectieve
actoren. Deze interacties zijn van belang voor het professionaliserings-
proces, en verdienen dan ook nadere beschouwing. In paragraaf6.2 zal
hieraan aandacht worden geschonken.

Collectieve sturing en individuele beroepsuitoefening
In het voorgaande is vooral aandacht geschonken aan de invloed die de
individuele beroepsbeoefenaar kan hebben op het professionaliserings-
proces. Van de andere kant treft de individuele beroepsbeoefenaar zijn
beroepswereld aan als een gestructureerde sociale werkelijkheid. Zeker
indien het professionaliseringsproces al enige tijd is voortgeschreden,
zijn de tot stand gekomen afspraken, regels, afbakeningen, etc. voor
nieuwe beroepsbeoefenaren een 'gegeven'. Zij kunnen wel pogingen
ondernemen om hierin wijzigingen aan te brengen, maar daar hebben
zij steun van (vele) anderen voor nodig. Hiervoor kunnen zij zowel for-
mele als informele kanalen gebruiken. Zelfs op het professionalise-
ringsproces op dat moment heeft de beroepsbeoefenaar slechts een
beperkte invloed. Tenslotte is hij niet het enige individu dat invloed
uitoefent. Ook op het beleid van de eigen beroepsorganisatie heeft hij
zelfs maar een beperkte greep. Zoals bij vrijwel alle collectieve actoren
van het democratische type, worden er besluiten genomen bij meerder-
heid van stemmen. Dit houdt in, dat de beroepsorganisatie besluiten
kan nemen die ingaan tegen de belangen van een individuele beroeps-
beoefenaar (Vanberg, 1978). Het individu zal steeds weer moeten af-
wegen of de voordelen van het lidmaatschap opwegen tegen de
nadelen.
Ook al is het individu het eens met een bepaald beleid van zijn beroeps-
organisatie, dan nog heeft hij de daaruit resulterende regelingen niet
volledig in de hand, omdat meestal overleg en onderhandelingen met
andere partijen (bijvoorbeeld de overheid) nodig zijn.  Tot op zekere
hoogte wordt de individuele beroepsbeoefenaar dus geconfronteerd
met 'van bovenaf opgelegde' regelingen, die voor zijn werksituatie het
karakter hebben van 'randvoorwaarden', en waaraan hij zich zal moe-
ten aanpassen.
Het feit dat men randvoorwaarden in de vorm van regelingen, bevoegd-
heden, en dergelijke van 'bovenaf opgelegd krijgt, of minstens 'aan-
treft', beperkt weliswaar tot op zekere hoogte de gedrags- ofhandelings-
mogelijkheden van de individuele beroepsbeoefenaar, maar biedt hem
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ook duidelijk'positieve' mogelijkheden. Hierbij moet vooral aandacht
worden geschonken aan de machtspositie van de beroepsbeoefenaar in
zijn dagelijkse taakuitoefening. De machtspositie van beroeps-
beoefenaren op het uitvoerende niveau komt op een andere wijze tot
stand dan de machtspositie van de beroepsgroep op collectief niveau.
In de literatuur wordt met name aandacht besteed aan de institutionali-
sering van de machtspositie op sturend niveau. Freidson (1968, 1970b)
wijst er echter op, dat de beroepsbeoefenaar op uitvoerend niveau een
'institutionalized identity' heeft (1968,279). Het feit dat de beroeps-
beoefenaar lid is van een bepaalde beroepsgroep, is bepalend voor zijn
positie, vooral ten opzichte van de client, maar ook ten opzichte van
andere beroepsbeoefenaren. De individuele beroepsbeoefenaar
behoeft de eigen positie niet zelfte institutionaliseren en te legitimeren,
want dit is voor het collectief op sturend niveau gedaan. De client
'onderwerpt' zich in goed vertrouwen aan de autoriteit van de beroeps-
beoefenaar. In feite is deze positie in vele opzichten te vergelijken met
de autoriteit van functionarissen binnen organisaties (Freidson, 1970a,
77 e.v.).4 De macht van de individuele beroepsbeoefenaar berust vooral
hierop, dat hij voor de cliEnt een 'gatekeeper to what is popularly
valued' is. Denk bijvoorbeeld aan de macht van huisartsen ten aanzien
van verwijzing. Dit hangt samen met de mate van centraliteit die het
beroep heeft binnen een activiteitenveld (Freidson, 1968,29).
Behalve de macht ten opzichte van de client, worden ook andere
aspecten van de beroepsuitoefening door de collectieve sturing
beinvioed. Op welke aspecten dit betrekking heeft, is uiteraard af-
hankelijk van de belangen welker behartiging door de beroeps-
beoefenaren is opgedragen aan de beroepsorganisatie. Er kan bijvoor-
beeld invloed zijn ten aanzien van de contraprestaties en de mate van
autonomie. Dit laatste kan vooral van belang zijn voor beroeps-
beoefenaren die werken binnen arbeidsorganisaties. De beroeps-
organisatie kan een grote invloed hebben op de mate waarin de organi-
satieleiding de rol van de beroepsbeoefenaar mag specificeren. Naar-
mate de gelegitimeerde machtspositie van de beroepsgroep groter is,
zal zij meer invloed op de taakuitoefening hebben.
Belangrijke invloed heeft de beroepsorganisatie op de individuele
beroepsbeoefenaren, indien er sprake is van tuchtrecht, gedragsregels
ten aanzien van vestiging, en dergelijke. Vooral indien de overheid deze
regels gesanctioneerd heeft, zijn ze van groot belang. Deze regels zijn in
deze gevallen ook van toepassing op de beroepsbeoefenaren die niet bij
de beroepsorganisatie zijn aangesloten.
De beroepsorganisatie heeft niet-altijd formeel de macht om de taak-
uitoefening te beinvloeden. Dit wil echter niet zeggen dat de beroeps-
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organisatie geen invloed heeft. De formele machthebber kan zich zo
volledig en uitsluitend door de beroepsorganisatie laten voorlichten en
adviseren, dat het toch de beroepsorganisatie is die de touwtjes in
handen heeft. Een duidelijk voorbeeld hiervan vinden we bij de nota-
rissen, waar formeel het ministerie van Justitie beslist over benoeming
van notarissen en het uitbreiden en opheffen van standplaatsen. Het is
echter in feite de beroepsorganisatie, die door haar leden in de
benoemingscommissie een vrij grote invloed heeft op de feitelijke
benoeming. Bij uitbreiding en opheffing van standplaatsen is de
invloed nog groter, omdat het advies hiervoor voor een belangrijk deel
wordt opgesteld door de Centrale Standplaatsen Commissie van de
Koninklijke Broederschap van Notarissen (Van der Krogt e.a., 1979).
Samenvattend kan gesteld worden dat de beroepsorganisatie invloed
kan uitoefenen op de beroepsuitoefening naar de mate dat zij een col-
lectieve machtspositie heeft weten op te bouwen.
De hierboven gegeven voorbeelden zijn, in de termen van Millham c.s.
(1972), voorbeelden van structurele controle. Daarnaast heeft de
beroepsorganisatie echter nog andere bronnen van invloed. Door de
socialisatie van nieuwe beroepsbeoefenaren worden de waarden,
normen, aspiraties en dergelijke beYnvloed (controle door oriEntatie).
Daarnaast richten beroepsbeoefenaren zich vooral op een referentie-
groep van collega's, waarbij informele status, beloningen en sancties
een rol spelen (Millham c.s., 1972). Ten aanzien van dit laatste heeft
Freidson erop gewezen dat hierbij vooral de beroepsbeoefenaren in de
directe omgeving een rol spelen ('fraternity circles'), en dat bovendien
veel afhangt van de mate waarin de beroepsuitoefening zichtbaar is
voorde collega's (Freidson, 1970b, 184 respectievelijk 135).
Ook op uitvoerend niveau komt de beroepsbeoefenaar in contact met
andere actoren. In paragraaf6.3 zal hierop nader worden ingegaan.

6.2     Professionalisering en collectieve actoren

Bij de behandeling van het professionaliseringsproces is in de voor-
gaande hoofdstukken het accent gelegd op de processen die zich af-
spelen op het collectieve sturende niveau. De collectieve pogingen tot
beheersing van de gebruiks- en ruilwaarde van het beroep werden
essentieel geacht voor professionalisering. Daarbij is echter ook aan de
orde gekomen dat het professionaliseringsproces relaties met andere
partijen impliceert._Het isin_het inter#ctieproc<s tusse_11 beroeI2sgroep
en releyante andere partijen, dat het professionaliseringspirQCes-Plaats-
vindt. Een analyse van deze interacties vormt dan ook een essentieel
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onderdeel van de bestudering van professionalisering.
-De..relaties en intiraftjest en de diverse partijell-op dit collef eve_ -
sturende niveau zijn onderzoekbaar in termen van 'interorganisatio-
nele retaties'. De laatste jd-ren i6-Ben Ware stortvloed van artikelen en
boeken over interorganisationele relaties verschenen. De theoretische
uitgangspunten waarop deze studies zijn gebaseerd, verschillen echter
sterk. Evenals voor de benadering van professionalisering, wordt hier
bij de benadering van interorganisationele relaties gekozen voor een
actiesociologische optiek. 'Het'llitgaugspunt is dan, dat actoren sociale
syste n-creemn„xeranderen-en-opheff * eniat_zij tegelijkertijd in
hun handelen geconditioneerd worden door de bestaande sociale
systeinen'(Gbdfroij,1980,152).
In HE-loop van het professionaliseringsproces treedt de beroepsgroep
(i.c. de beroepsorganisatie) in interactie met andere partijen, waarbij
wederzijds interdependenties worden ondervonden. Deze interdepen-
denties zijn het gevolg van het feit dat de partijen elkaar nodig hebben.
Doordat de partijen elkaar zowel kunnen steunen als dwarsbomen,
vormt het gedrag van de ene partij een onzekerheidsbron voor de
andere partij. Deze onzekerheid willen beide partijen beheersen, wat
mogelijk is door het sluiten van overeenkomsten (Godfroij, 1980).
Wanneer de interacties en overeenkomsten een zekere duurzaamheid
gaan krijgen, en meer geformaliseerd worden, ontwikkelt zich een
netwerk: een interorganisationeel  yeld. Nog verdergaande institutio-
nalisering doet een interorganisationele structuur ontstaan, waarin
zelfs netwerkorganisaties kunnen worden opgericht (netwerkorganisa-
ties zijn organisaties die opgericht worden met het expliciete doel van
coBrdinatie van het netwerk). Uiteindelijk kan er zel fs door fusie van de
verschillende partijen eensupra-orRanisatie ontstaan. 1-
In veel literatuur over interorganisationele relaties wordt met name
aandacht besteed aan de structuur en de eigenschappen van deze
netwerken. Vanuit een actiesociologische optiek moeten deze struc-
turen echter beschouwd worden als oppervlaktestructuren: 'a crystal-
lized but temporary outcome of the process of social construction
whose emergence and maintenance demands explanation' (Benson,
1977,7). Nodig is dus onderzoek van de onderliggende machtsverhou-
dingen. Dit brengt ons weer terug bij het handelen van de verschillende
partijen. De strate. n-yan-de__afzonderliike Dartiien staan_in_d , 
analyse van interorganisationele rel ifslooron.'Interorganisationele I     1
netwerken kunnen geanal EEM  worden  als een dynamisch hande-       1
lingssysteem, waarin overeenkomsten en machtsverhoudingen  be-       6
staan, waarin zekerheden worden uitgewisseld, en waarin de actoren  respectievelijk de organisaties erop uit zijn overeenkomsten en machts;#
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verhoudingen in hun voordeel te behouden ofte veranderen' (Godfroij,
1980,152).
Het is vanuit deze optiek, dat de relaties tussen beroepsgroepen en
andere partijen op het collectieve sturende niveau zullen worden
beschouwd. Daarbij zal met name aandacht worden besteed aan de
strategieen die de beroepsgroep hanteert tegenover de andere partijen.
Voor een complete analyse van de interacties is echter een bestudering
van beide zijden noodzakelijk.

Voordat ingegaan wordt op een aantal specifieke relaties, dient er een
algemene opmerking gemaakt te worden.
Interactienetwerken ontstaan veelal naar aanleiding van een of ander
concreet probleem (bijvoorbeeld domeinafbakening of het starten van
een opleiding). Meestal zijn daarbij niet twee, maar meer partijen
betrokken (al dan niet vanaf het begin). Dit opent de mogelijkheid van
coalitievorming, waardoor door de beroepsgroep meer invloed uit-
geoefend kan worden. Als binnen een bepaald interactienetwerk ver-
scheidene onderwerpen aan de orde komen, kunnen er, afhankelijk van
het onderwerp, verschillende coalities optreden tussen de verschil-
lende partijen. De coalitievorming hangt samen met de belangen-
parallellliteit tussen verschillende partijen. Soms heeft 66n van de
partijen geen onmiddellijk belang bij een bepaald onderwerp. Ook dan
is het echter mogelijk, tot coalitievorming te komen, indien de steun
'geruild' kan worden voor steun in de toekomst ten aanzien van een
ander onderwerp.
Op het collectieye sturende niveau spee), naast de beroepsgroepieen
meer ofminder groot aantal andere partijen-oc-llectieve actorencen
rol. Uiteraard verschilt het 'plaatje' per beroep en in de tijd. Slechts
empirisch onderzoek kan tot een exacte inventarisatie leiden. Toch
kan een aantal collectieve actoren genoemd worden die bij vrijwel
alle beroepen op een ofandere wijze een rol spelen. Dit zijn:
-  beroepsorganisaties van andere beroepen;- afnemerscollectiva, waaronder (verbanden van) arbeidsorganisaties
en cliEntengroeperingen;
- opleidingsinstituten;
-  maatschappelijke en politieke groeperingen, zoals politieke partijen,
de volksvertegenwoordiging, werkgevers- en werknemersorganisaties,
pressiegroepen en belangengroepen;
-  de overheid.

De rol van deze (groepen van) collectieve actoren in het professionali-
seringsproces zal in het navolgende globaal worden aangestipt.
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Beroepsorganisaties van andere beroepen
Lang niet alle 'andere' beroepen in onze samenleving vormen een
relevante partij op het sturend niveau voor een bepaald beroep. Jiet
zijn met name die beIQQnen.diqvgiwanlkcliap.in dellityoetingbebben
min-WEI -eEn hogere plaats innemen  in de kennishierarchie op een
bepaald terrein, die eenelkunnen spelen in het professionaliserings-
prggs.-Voor wafEeireft de laatste groep (die overigens tevens betrok-
ken kan zijn bij het uitvoerend werk van het beroep) is de rol in het
vorige hoofdstuk reeds aan de orde gekomen. Dominantie op kennis-
gebied heeft vdrstrekkende gevolgen voor de afbakening van het
domein van 'lagere' of'ondergeschikte' beroepen, de bepaling van de
juiste wijze van beroepsuitoefening, de controle op de beroepsuitoefe-
ning, de inrichting van de opleiding, en dergelijke.
Het dominante beroep kan een belangrijke steun zijn in het professio-
naliseringsproces, omdat het de claims van het'ondergeschikte' beroep
tegenover de buitenwereld kan legitimeren, vooral op basis van de
kennisdominantie. Voorwaarde is daarbij wel, dat het ondergeschikte
beroep geen bedreiging vormt voor het dominante beroep. Het
ondergeschikte beroep zal zich dus in grote lijnen moeten schikken
naar de opvattingen van het dominante beroep aangaande werkelijk-
heidsdefinitie, beroepsopvatting, wijze van functioneren, en dergelijke.
Hoewel deze ondergeschikte rol voor een beroep in bepaalde periodes
geen probleem is (bijvoorbeeld omdat de legitimerende steun hard
nodig is), zal in het algemeen op een gegeven moment de behoefte
aan een wat onafhankelijker koers groter worden. Het is echter verre
van eenvoudig, onder de 'heerschappij' van het dominante beroep uit
te komen, omdat de samenleving de beroepshiErarchie (voornamelijk
gebaseerd op een al dan niet vermeende kennishiErarchie) legitiem
acht, en de controle op het ondergeschikte beroep heeft overgelaten aan
hetdominante beroep (Gyarmati, 1978,6).
De grotere onafhankelijkheid moet dus tegenover de samenleving
(veelal in de vorm van de overheid) worden gelegitimeerd. De in het
vorige hoofdstuk opgesomde strategieEn kunnen daarbij een rol spelen.
 JlnlangEijkaL.daarbii is. dat het beroen_daL.streeft--naan- 1-nnaf-
hahkelijker positie, aannemelijk- eet_temakendat_het unieke kennis
Iiezit-ten aanzien van bepaald-e onzekerheidsbronne-n,_d,n e1 u-Die-ke   /1 If /
vaardigheden voor h, be-hfersell yan die.anzekerheden, waarover het  -

. Bominari«bero  fiet, 6fniet in die mate beschikt,
Erkenning-hiervoor wordt veelal gezocht in de vorm van eigen oplei-
dingen op een st ds h og  lveau.bjj voorkgur-QI) universitair iliye.44.
EEB-voBEe-eId-hiervan vormen de beroepen op het gebied van de ver-
pleegkunde. Dat deze meer los komen te staan van het medische
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beroep, is te zien aan de stichting van hogere opleidingen (hogere
beroepsopleiding verpleegkunde), en zelfs recent een universitaire
opleiding 'sociale gezondheidskunde'. Bij deze opleidingen wordt,
naast de benodigde medische kennis, vooral ook aandacht gegeven aan
de management-kwaliteiten die nodig zijn voor verpleegkundigen in
leidinggevende posities. En juist op dit laatste terrein liggen de
mogelijkheden van 'unieke' kennis en vaardigheden, zeker ten
opzichte van het medische beroep.
De beroepsgroepen die niet in een kennishierarchie verbonden zijn met
een bepaald beroep, maar wel betrokken zijn bij het uitvoerende werk
van dat beroep, zijn op een andere wijze relevant voor het professiona-
liseringsproces. Het kan zijn, dat er door de aard van het werk een
hiErarchie tussen de diverse betrokken beroepen bestaat, omdat het ene
beroep van groter belang voor het 'eindprodukt' is dan het andere; er
kan ook sprake zijn van een min of meer gelijke positie. Hoe groter het
belang voor de afnemer van 66n van de beroepen, des te groter wordt de
rol van dat beroep voor het professionaliseringsproces van de andere
betrokken beroepen. Het dominante beroep kan een belangrijke steun
of hinderpaal vormen, vooral bij de legitimering en institutionalise-
ring. Veelal draait het daarbij om de visie op de taak en de opvatting
over de wijze waarop deze uitgevoerd dient te worden. Het belangrijker
maken van de eigen bijdrage aan het eindprodukt is dl manier om
veranderingen aan te brengen in de machtsverhoudingen tussen de
betrokken beroepen, en daarmee de weg te openen voor verbeteringen
in de ruilwaarde en de gebruikswaarde.
Gesignaleerd kan worden dat de samenwerking op uitvoerend niveau
tussen beroepsgroepen de laatste jaren is toegenomen. Een geYsoleerde
en specifieke probleembenadering wordt door hulpverleners, en soms
ook door cliEnten, in toenemende mate als minder passend beschouwd.
Dit biedt enerzijds de mogelijkheid van domeinvergroting, maar ander-
zijds worden eerder de grenzen van de domeinen van andere beroeps-
groepen bereikt. Een afl)akening van de respectieve domeinen wordt
hierdoor noodzakelijk, waarvoor meer contacten moeten worden
gelegd. Ook wordt hier en daar ontdekt dat samenwerking voor beide
partijen voordelen kan hebben in de zin van een effectievere ofkwalita-
tief betere hulpverlening. Tenslotte speelt ook de 'dwang' tot samen-
werking vanuit de overheid een rol. Enerzijds is dit overheidsstreven
ingegeven door efficiency-overwegingen, anderzijds door de wens om
meer samenhang te brengen in de hulpverlening. Veelal door middel
van subsidiemaatregelen wordt deze samenwerkingbewerkstelligd (bij-
voorbeeld gezinsverzorging - maatschappelijk werk), maar ook door
pogingen (die niet alle zo succesvol zijn) om op lokaal niveau platforms
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voor overleg en advies te creEren (o.a. ROA's). Uitdiverse onderzoeken
(o.a. Godfroij, 1977) is gebleken dat dit soort overlegverbanden met
name niet optimaal functioneren wanneer er sprake is van elkaar min
of meer overlappende domeinen, en dus van concurrentie. Wanneer
beroepsgroepen elkaar duidelijk aanvullen, is de bereidheid tot samen-
werking groter, mits deze niet gepaard gaat met verlies van autonomie.
Deze ontwikkelingen op lokaal niveau vinden hun weerspiegeling op
nationaal niveau. Vooral de problematiek van de afl,akening van
domeinen stijgt boven het lokale niveau uit en wordt dan ook meestal
snel doorgegeven aan een hoger niveau.

Afnemerscollectiva
In het voorgaande is ten aanzien van de afnemers van de diensten van
beroepsbeoefenaren onderscheid gemaakt tussen individuele cliEnten
en collectieve cliEnten (veelal arbeidsorganisaties). Bij deze laatste kan
de beroepsbeoefenaar al dan niet in dienst zijn.
In paragraaf 6.3 wordt op de specifieke relatie tussen de individuele
beroepsbeoefenaar en zijn arbeidsorganisatie nader ingegaan. Hier
wordt vooral aandacht besteed aan de rol van (samenwerkende)
arbeidsorganisaties in het professionaliseringsproces.
Wanneer een beroepsgroep in arbeidsorganisaties een belangrijke
positie bekleedt, is er een alternatief voor collectieve belangenbeharti-
ging via een beroepsvereniging. De beroepsbeoefenaren kunnen
namelijk de arbeidsorganisaties voor dit doel gebruiken, vooral wan-
neer men ertoe komt een'organisatie van organisaties' te creeren die op
sturend niveau (met name in relatie met de overheid) de belangen van
de arbeidsorganisaties kan behartigen. Doordat de beroepsgroep veel
greep heeft op de arbeidsorganisaties, kan er een grote belangen-
parallelliteit tussen de beroepsbeoefenaren en de arbeidsorganisaties
ontstaan. In dit licht zijn zogenaamde koepelorganisaties als de JOINT
(Landelijke Organisatie voor Maatschappelijke Dienstverlening), de
Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn en dergelijke, belang-
rijkere en effectievere belangenbehartigers voor de beroepsbeoefenaren
in dit veld dan bijvoorbeeld de Nederlandse Organisatie van Welzijns-
werkers. Hierin ligt wellicht ook een verklaring voor de toch geringe
aanhang van deze 'beroepsvereniging:
Ook wanneer het gaat om niet door een bepaalde beroepsgroep
gedomineerde organisaties, kan er op sturend niveau invioed uitgaan
van dergelijke organisaties. Johnson (1972) heeft met name veel aan-
dacht besteed aan het verschijnsel 'patronage' door arbeidsorganisaties
(zie  paragraaf 3.2). Een bekend voorbeeld  van zo'n beroep  is  dat  van
accountant. Door het belang dat het bedrij fsleven, en later ook de over-
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heid, aan dit beroep is gaan toekennen, heeft het zich ontwikkeld tot
een gerenommeerd universitairberoep.
Van de andere kant kan de arbeidsorganisatie ook een belangrijke
tegenstrever zijn voor een beroepsgroep, hetgeen ook op 'boven-lokaal
niveau' kan blijken uit de opstelling van beroepsorganisaties en ver-
tegenwoordigers van arbeidsorganisaties. Beck en Brater (1978,217
e.v.) wijzen op de mogelijke tegen-strategieEn die de afnemers van
diensten van beroepsbeoefenaren kunnen ontplooien. In het algemeen
zijn deze gericht op het voorkomen van een monopoliepositie voor de
beroepsgroep. Een monopoliepositie maakt de afnemer afhankelijk
van de beroepsbeoefenaar, wat tot uitdrukking kan komen in de ruil-
waarde van het beroep. Een treffend voorbeeld van tegen-strategieEn is
het mislukken van pogingen tot beroepsbescherming voor architecten
in Nederland. Vooral bezwaren vanuit de bouwwereld tegen de ver-
plichting, een erkende architect de bouwtekeningen te laten vervaar-
digen, deden deze poging tot beroepsbescherming strandeni (Mok,
1969).

Afhankelijk van de belangen van zowel beroepsgroep als afnemer, kan
er dus sprake zijn van belangenovereenkomsten ofbelangentegenstel-
lingen, wat weer leidt tot steun ofjuist tegenwerking in het professiona-
liseringsproces.
Het spreekt voor zichzelfdat de mogelijkheid van arbeidsorganisaties
om invloed uit te oefenen op het professionaliseringsproces van een
bepaald beroep, mede afhankelijk is van de monopoliepositie van de
afnemer. Als bepaalde beroepsbeoefenaren werkzaam zijn in een groot
aantal zeer diverse arbeidsorganisaties, dan zal de invloed van een
bepaald deel van deze arbeidsorganisaties minder groot zijn dan in
geval van een monopoliepositie van de arbeidsorganisatie als afnemer.
De mate van collectivisering van de afnemer is dus van invloed op het
professionaliseringsproces.
Naast de arbeidsorganisatie is de individuele cliEnt een belangrijke
afnemer van de diensten van beroepsbeoefenaren. In paragraaf 6.3
wordt op de relatie tussen individuele beroepsbeoefenaar en client
nader ingegaan. Nu gaat het om de vraag, of cliEnten op het hier
behandelde sturende niveau invloed kunnen uitoefenen.
In het algemeen kan gesteld worden dat deze invloed er meestal niet is.
Voorwaarde voor een dergelijke invloed is namelijk, dat de individuele
cliEnten overgaan tot collectieve belangenbehartiging, en dit is nog
maar in een gering aantal gevallen gebeurd, al neemt hetduidelijk toe.
De invloed die een clientenorganisatie op sturend niveau kan uitoefe-
nen, kan zowel in het voordeel als in het nadeel van de beroepsgroep
zijn. In gevallen waar er voordeel van wordt verwacht, is de beroeps-
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groep soms actief betrokken bij  het tot stand komen van de cliEnten-
organisatie. Voorbeelden zijn te vinden in de welzijnssector en de
gezondheidszorg. Bonden voor BijstandscliEnten worden gestimuleerd
door bijstandsmaatschappelijk werkers, teneinde meer druk uit te
oefenen op rijk en gemeenten (wat in het voordeel van de client tn de
werkers is). HartpatiEntenverenigingen krijgen steun van hartchirur-
gen in hun pogingen om de capaciteit voor open-hart-chirurgie uit te
breiden.
Wanneer de beroepsgroep geen voordeel van de invloed van cliEnten-
organisaties verwacht, zal ze proberen invloed op het sturend niveau te
voorkomen,  of te mitigeren. Zo heeft de medische beroepsorganisatie
bezwaar tegen een te grote invloed van patiEnt-vertegenwoordigers in
de Gezondheidsraad.
Wanneer cliEnten niet tot collectieve behartiging van hun belangen op
sturend niveau overgaan, wil dit nog niet zeggen dat deze belangen op
dat niveau niet worden behartigd. Ook andere instanties kunnen zich
opwerpen als belangenbehartigers. Het zijn dikwijls andere beroeps-
groepen die als zodanig optreden (bijvoorbeeld welzijnswerkers tegen-
over het bijstandsmaatschappelijk werk). Het is daarbij de vraag, ofmet
deze belangenbehartiging niet minstens tevens de belangen van deze
'advocaat'-beroepsgroep worden gediend.
Een andere vorm van belangenbehartiging voor cliEnten door een
derde partij is die door de overheid. Dit kan de vorm aannemen van
mediering, zoals door Johnson (1972) beschreven, maar ook bijvoor-
beeld het toezicht op beroepsgroepen gebeurt mede met het oog op
de belangen van de dunten. Op de rol van de overheid wordt verderop
nogingegaan.

Opleidingsinstituten
In het kader van professionalisering is de rol van onderwijsinstellingen
bij voorkeur behandeld onder de noemer van socialisatie van toekom-
stige beroepsbeoefenaren. Over dit onderwerp bestaat een uitgebreide
literatuur. Socialisatie wordt daarbij vrijwel altijd beschreven als een
proces dat zich op individueel niveau afspeelt. Aan dit aspect van
socialisatie wordt in deze studie geen aandacht besteed. Hier wordt
aandacht gevraagd voor een geheel ander, en tot nu toe onderbelicht,
aspect van de socialisatie: socialisatie bezien vanuit het perspectief van
de beroepsgroep. In veel management-literatuur wordt het voorzien in
voldoende toetreding van nieuwe leden beschouwd als een belangrijke
taak van het management in  de voorwaarden-scheppende sfeer. Orga-
nisaties kunnen slechts blijven bestaan bij de gratie van een voldoende
bemanning van de diverse functies. Ook voor beroepsgroepen geldt dit.
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Wil een beroepsgroep een bepaalde positie kunnen behouden, dan zal
er zorg voor gedragen moeten worden dat er voldoende beroeps-
beoefenaren (in relatie met de vraag) zijn en blijven. Gebeurt dit niet,
dan bestaat de kans dat andere verwante beroepsgroepen zich op dit
'gat in de markt' zullen storten, of dat de client naar alternatieven zal
gaan zoeken.
De aanwas van voldoende nieuwe leden is dus een belangrijke taak, die
soms opgedragen is aan de beroepsorganisatie. In andere gevallen is het
de afnemer die hiervoor zorg draagt (interne opleidingen, of door de
organisatie geYnitieerde externe opleidingen), ofis het de samenleving,
i.c. de overheid, die dit doet Er zijn niet veel beroepsgroepen waar de
opleiding geheel binnen de volledige invloedssfeer van een beroeps-
organisatie plaatsvindt. In de meeste gevallen gaat het om een 'kop-
opleiding' (zoals bij medische speciplisten, organisatie-adviseurs, de
rechterlijke macht, en dergelijke,ljltioewel de opleiding formeel-
juridisch onafhankelijk is van de beroepsorganisatie, heeft de beroeps-
organisatie dikwijls (rechtstreeks of via leden A titre personnel) invloed
op de opleiding] De autonomie van de beroepsgroep wordt veelal in de
invloed op de-opleiding weerspiegeld. De mate van invloed op een
opleiding verschilt echter sterk per beroep, en kan alleen geval voor
geval empirisch worden vastgesteld. Wel kan worden verwacht, dat een
beroepsgroep zal trachten invloed op de opleiding uit te oefenen. Daar-
bij is er natuurlijk altijd sprake van enige indirecte invloed, omdat een
deel van de opleiders tot de beroepsgroep zal behoren.

 De opleiding is voor de beroepsgroep op twee manieren van belang.
Hierboven is gewezen op het voorzien in voldoende (niet te weinig,
maar ook niet te veel!) nieuwe aanwas om te kunnen blijven functione-
ren. De andere reden is, dat het voor de beroepsgroep van het grootste
belang is dat de nieuwe leden ook een zelfde beroepsopvatting hebben
als de reeds 'zittende' led,!FHet dominante segment in een beroeps-
groep is vooral ook uit op beinvloeding van het socialisatieproces,
omdat daarmee de continuTteit van haar visie verzekerd wordt, en dus
van haar macht. Beroepsorganisatie en opleidingsinstituut mogen
echter niet met elkaar worden vereenzelvigd. Gyarmati (1978) spreekt
over twee verschillende systemen, al signaleert hij een grote mate van

  51BnE RamUcllitcii. In zijn visie kan gesproken worden van een 'bi-
polair monopolie'. In feite berust de macht bij deze combinatie (die hij
'professioneel systeem' noemt), en niet bij 66n van beide onderdelen.
Hoewel deze constatering in een aantal gevallen juist kan zijn, kan er
niet als regel van uit worden gegaan. Soms staat de opleiding zo ver af
van de beroepsorganisatie (bijvoorbeeld doordat voor verscheidene
beroepen of functies wordt opgeleid, of doordat de opleiding wordt
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gedomineerd door de afnemer), dat er geen sprake is van belangen-
parallelliteit. Bovendien is in de huidige samenleving het stichten van
een opleiding dermate duur, dat dit in feite alleen nog maar met behulp
van overheidssteun kan worden gedaan. Hierbij moet dan aan een
aantal voorwaarden worden voldaan, en moeten de regels van het
ministerie van Onderwijs worden gevolgd (bijvoorbeeld samenwerking
met andere opleidingen). Verder is ook de onderwijswereld onderhevig
aan een eigen professionalisering (mede onder invloed van ontwikke-
lingen in de pedagogie en de onderwijskunde). Bovendien wensen de
opleiders (en studenten) autonomie ten aanzien van de invulling van
het onderwijs. Bij een aantal beroepen kan gesignaleerd worden dat het
opleidingsinstituut zich in de loop der tijd meer en meer losmaakt van
de beroepsorganisatie.
Ondanks de voorgaande nuancering, moeten, op collectief niveau, de
opleidingsinstituten worden gezien als belangrijke partijen in het inter-
organisationele veld van beroepsgroepen, en vooral als belangrijke
coalitiepartners in vele zaken.
Opleidingsinstituten zijn, zeker op universitair niveau, niet alleen
gericht op socialisatie, maar ook op wetenschapsontwikkeling. Zoals in
het vorige hoofdstuk reeds is gesteld, is de ontwikkeling van kennis
voor beroepsgroepen van groot belang. Het steeds weer verder brengen
van de kennis (hoezeer ook doel in zichzelf, gezien vanuit de universi-
teit) biedt een beroep de mogelijkheid om onzekerheidsbronnen steeds
beter te beheersen, waardoor de gebruikswaarde zal toenemen. Verder
kan men door de kennisontwikkeling (en vooral de monopolisering
daarvan) de concurrentie v66rblijven. Tenslotte is de universiteit een
belangrijke bron van legitimering voor het doen en laten van beroeps-
beoefenaren (zie paragraaf5.2).
Een goede relatie van de beroepsgroep met de betreffende opleidings-
instituten isdus van groot belang voordeberoepsgroep.

Maatschappelijke en politieke groeperingen
Behalve de hiervoor genoemde collectieve actoren (en behalve de over-
heid, die hierna aan de orde komt) is er nog een groot aantal 'overige'
actoren die een rol kunnen spelen in het professionaliseringsproces van
een beroep. Professionalisering vindt met name op collectief sturend
niveau plaats. Veelal betekent ditdat allerlei maatschappelijke en poli-
tieke groeperingen partij in dit professionaliseringsproces worden.
Beroepsgroepen zijn er soms juist op uit, dit te voorkomen (argument:
'deze zaak is te belangrijk om in het politieke vlak getrokken te
worden'). Dit is afhankelijk van de schatting, door de beroeps-
organisatie, van de te verwachten steun of tegenwerking van deze
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andere partijen. Ook worden deze groeperingen dikwijls bij het profes-
sionaliseringsproces betrokken vanwege het financieringsstelsel van
een groot deel van de maatschappelijke dienstverlening. Zo hebben
werknemers en werkgevers een belangrijke invloed op de ontwikkelin-
gen in de gezondheidszorg, en bijgevolg op de professionaliserings-
processen van de beroepen in deze sector, door hun bemoeienis met het
ziekenfondsstelsel. Werkgevers en werknemers zijn in dezen vertegen-
woordigers van delen van de maatschappij, ofhet algemeen belang.
De politieke partijen en de volksvertegenwoordiging spelen op een
zelfde manier een rol in het professionaliseringsproces van beroepen.
Bij politieke kwesties kunnen zelfs aspecten van het professionalise-
ringsproces, of ontwikkelingen die daarop een grote invloed hebben,
onderdeel worden van de politieke belangenstrijd (denk bijvoorbeeld
aan de inkomensherverdeling en de inkomens van artsen). Partijen en
volksvertegenwoordiging kunnen dus een belangrijke coalitiegenoot
zijn ofjuist een tegenpartij vormen.

De overheid
De relatie met de overheid is voor zeer veel beroepsgroepen van groot
belang. Fielding en Portwood stellen: 'It became apparent to us that the
state could be regarded as the key variable in any contemporary
analysis ofprofessions in Britain' (1980,23). De aard van de relatie met
de overheid verschilt echter sterk per beroep. De overheid kan in een
aantal 'hoedanigheden' ofrollen verschijnen:
- alsdirecte afnemer van diensten;
-  als belangenbehartiger namensde cliEnten;
-  als mediatortussen beroepsbeoefenaaren client;
-  als vertegenwoordiger van het algemeen belang.
Als afnemer van de diensten van een beroep verschilt de rol van de
overheid niet van die van andere arbeidsorganisaties.
De overheid kan ook optreden als belangenbehartiger namens cliEnten.
Door het stellen van voorwaarden kan de overheid ervoor zorgen dat de
belangen van individuele cliEnten beschermd worden. Ook door haar
economische politiek (prijspolitiek) kan zij de belangen van de cliEnten
behartigen.
Kenmerkend voor de huidige welvaartsstaat is echter vooral, dat de
overheid zich op uitgebreide schaal is gaan bezighouden met voorzie-
ningen voor haar burgers op allerlei terreinen, vooral op dat van onder-
wijs, gezondheid en welzijnswerk. Het zijn juist ook deze terreinen,
waar professionalisering een duidelijk stempel op heeft gedrukt. Voor
een deel betreft het hier beroepen (zoals het geval van de medici) waar-
van het professionaliseringsproces reeds op gang was gekomen v66r de
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overheidsbemoeienis, maar voor een ander deel gaat het om beroepen
die juist door de overheidsbemoeienis konden ontstaan en zich ont-
wikkelen. Fielding en Portwood noemen deze beroepen respectievelijk
'pre-welvaartsstaat-professies' en 'welvaartsstaat-professies'. Zij stel-
len dat in het eerste geval de overheid de definities van de beroeps-
groepen moest overnemen, of deze trachten te wijzigen, terwijl in het
tweede geval de overheid van het begin af aan een veel grotere invloed
kon uitoefenen op de werkelijkheidsdefinities van deze beroepen
(1980,27). Hierbij moet wel bedacht worden dat deze situatie per land
aanzienlijk kan verschillen.
Zo stelt Van Doorn dat het eigen karakter van de Nederlandse verzor-
gingsmaatschappij juist bepaald wordt door het samengaan van de
groeiende macht van het particulier initiatief, i.c. confessionele stro-
mingen, en de geleidelijke opkomst en vormgeving van de verzorgings-
staat: 'de groei van de voorzieningen is immers tevens - en dispropor-
tioneel groot - de groei van voorzieningen op confessionele grondslag'
(1977,119). Dit heeft ertoe geleid dat de invloed van de overheid op de
ontwikkelingen in deze sectoren, en bijgevolg op de ontwikkelingen ten
aanzien van de professionalisering van de daarbij betrokken beroepen,
geringer is geweest dan in landen met een minder sterk ontwikkeld
'particulier initiatief. Voor het professionaliseringsproces is het daar-
bij vooral van belang, dat er een sterke autonomie werd geclaimd (en
verkregen) ten aanzien van de inhoud en de wijze van uitvoering van
het werk, terwijl anderzijds wel met succes een beroep werd gedaan op
overheidsfinanciering. Zoals Van Doorn het stelt: 'De combinatie
vormde een bijna geniale formule: baas in eigen huis, en het huis ten
laste van de gemeenschap' (1977,120).
In de genoemde sectoren heeft inmiddels een ontzuilingsproces
plaatsgevonden. Maar hoewel de invloed van religieuze instanties
duidelijkisafgenomen, is deze plaats niet ingenomen doorde overheid.
Het zijn vooral de beroepskrachten die de macht (de facto) hebben
overgenomen. Tussen de overheid en de burger bevindt zich een
relatief autonoom gebied waarop de overheid weinig greep heeft, en
waarvan de burger zich afhankelijk weet: een 'maatschappelijk
middenveld' (Van Doorn, 1977,117).
In een groot aantal gevallen treedt de overheid dus op als intermediair
(Johnson, 1972). Dit kan al dan niet op aandrang van 66n van de
partijen gebeurd zijn. Zoals Atkinson c.s. (1977) aangeven, hoeft dit
echter niet te betekenen dat de overheid ook probeert beide belangen,
voor zover mogelijk, evenredig te behartigen. Atkinson c.s. stellen dat
veelal de definitie van de situatie zoals die door de beroepsgroep wordt
gepropageerd, wordt overgenomen, zodat deze partij in het voordeel is.
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Dit is te meer te verwachten, waar de afnemer van de diensten niet
georganiseerd is, en geen stem kan laten horen. De mediEring door de
overheid krijgt vooral gestalte in de financiering van de dienstverlening
en de *levering' van cliEnten. Dit laatste kan geschieden door verplich-
tingen voor burgers om in bepaalde gevallen de dienst van de beroeps-
beoefenaar in te roepen (notaris), of door een monopoliepositie toe te
staan aan de beroepsgroep (artsen).
De overheid treedt ook op als vertegenwoordiger van het algemeen
belang. Het is vrijwel uitsluitend de overheid, die de claims (bijvoor-
beeld ten aanzien van domeinmonopolies) via wetgeving kan honore-
ren. In de Westerse cultuur is de overheid de enige in het systeem die
gelegitimeerd de beschikking heeft over de sanctiemiddelen om het
nakomen van voorschriften afte dwingen. Bovendien is de overheid -
ofbeter: het politieke systeem waar de overheid onderdeel van is - in de
samenleving het niveau waarop voor allen bindende afspraken
gemaakt kunnen worden, die daarmee een bijzondere legitimering
verkrijgen.
Berlant wijst erop dat het in vele gevallen een belangrijke strategie van
beroepsgroepen is, de overheid te betrekken bij regulering van het
beroep. In hoofdstuk 7 wordt hiervan een voorbeeld gegeven (vesti-
gingsbeleid van huisartsen). Zoals in paragraaf 3.6 is vermeld, stelt
Berlant dat het effectief uitschakelen van concurrentie pas mogelijk is
als de overheid zich daarmee bezighoudt. Hoewel het hierbij lijkt alsof
de beroepsgroep een deel van haar autonomie uit handen geeft, is dit
niet zo, omdat de overheid zich toch niet competent acht om een en
ander te concretiseren en dus veelal vaart op de adviezen van de
beroepsgroep (Berlant, 1975,305).
Het inschakelen van de overheid bij allerlei regelingen, zeker in de sfeer
van domeinafbakening en beroepsbescherming, heeft bovendien voor
de beroepsgroep het voordeel dat ze niet hoeft te voorzien in een uit-
gebreid en kostbaar systeem van controle op de naleving van de afspra-
ken. Wanneer de overheid wettelijk vastlegt dat slechts artsen de
medische praktijk mogen uitoefenen, is het ook haar taak hierop toe te
zien, en feitelijke overtreders te bestraffen.
Het bovenstaande wil niet zeggen dat de beroepsorganisatie altijd
gebaat is bij onderhandelingen met de overheid. Soms moet een
beperking van autonomie geaccepteerd worden, en krijgt de overheid
een grotere invloed op de beroepsgroep. Maar het is te verwachten dat
de beroepsgroep zich hiertegen zal trachten te verzetten. Hiervoor
beschikt ze over een niet gering aantal middelen (uiteraard verschillend
qua aard en omvang per beroepsgroep). Beroepsorganisaties benutten,
evenals de vakbonden, het middel van de (dreiging met) staking (al dan

172



niet voor onderdelen van het takenpakket). Een meer gebruikt middel
is het mobiliseren van publieke steun. Voor een aantal beroepen is dit
niet zo moeilijk, omdat zij hooggewaardeerde taken in de samenleving
vervullen. De bewering dat de overheid met een ofandere maatregel de
vervulling van deze taak in gevaar brengt, levert meestal al veel steun
op. Behalve dat, beschikken met name de machtigere beroepsgroepen
over niet onaanzienlijke beYnvloedingskanalen in de hogere politieke
regionen. Ook is het lot van een beroepsgroep veelal verbonden met dat
van andere beroepsgroepen en -organisaties, zodat ook hier steun
verkregen kan worden. Al was het maar omdat ook andere beroeps-
groepen bang zijn dat hen hetzelfde (vermindering van autonomie of
van andere voordelen) zal overkomen.
Opgemerkt dient te worden dat de overheid wordt gekenmerkt door
georiEnteerdheid op gefragmenteerde gebieden, zoals bijvoorbeeld tot
uiting komt in de verschillende ministeries. Dit opent voor beroeps-
organisaties mogelijkheden voor invloedsruimte, omdat een geco8rdi-
neerde aanpak van beroepsgroepen minder goed mogelijk is. Verder
moet er rekening mee worden gehouden dat functionarissen binnen de
overheid tot dezelfde beroepsgroep kunnen behoren, waardoor, zo niet
van grote belangenparallelliteit, dan toch wel van overeenstemming in
ideeEn (definities van situaties) kan worden gesproken. Bovendien is de
overheid in feite geen hiErarchische instelling, maar kan zij, zoals
Golembiewski en Eddy (1978) stellen, gekarakteriseerd worden door
'unusual opportunities for multiple access to multiple authoritative
decision-makers' (1978,138). Dit hangt natuurlijk samen met het feit
dat het hier gaat om een complex politiek systeem. Verder laat de over-
heid zich tegenwoordig veelvuldig adviseren door adviesorganen. En in
deze adviesorganen zijn veelal met name beroepsbeoefenaren (als ter
zake kundigen) aanwezig. Hierdoor worden bepaalde beroeps-
beoefenaren (al dan niet als formele vertegenwoordigers van hun
beroepsorganisatie) als het ware onderdeel van die overheid, en ver-
vagen de grenzen tussen beroepsorganisatie en overheid. Want hoewel
deze adviesorganen in de meeste gevallen geen beslissingsmacht heb-
ben (wdl bijvoorbeeld in de medische sector), kunnen ze toch een
belangrijke invloed uitoefenen door hun adviezen (agendavorming,
promoten ofweglaten van alternatieven, etc.). Je zou kunnen spreken
van veranderingsmacht door politisering.
De overheid als vertegenwoordiger van de samenleving krijgt tenslotte
ook nog op een andere manier gestalte. Doordat de overheid uiteinde-
lijke sanctiemacht heeft, kan zij ook een bepaald gedrag van de
beroepsgroepen afdwingen. De overheid gebruikt deze macht vooral
ook in ordenende zin, dat wil zeggen dat de overheid met haar macht
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ordening-door-overleg tussen verschillende partijen bewerkstelligt.
Soms blijft dit zelfs niet beperkt tot overleg, maar wordt afstemming,
samenwerking, en soms fusie 'afgedwongen'. Daarbij kunnen zowel
efficiency-overwegingen (zoals bij de gezinsverzorging) als inhoude-
lijke overwegingen (samenwerking in de eerste-lijns-gezondheidszorg)
een rol spelen.

6.3     Relaties op het individuele uitvoerende niveau

Ook op individueel uitvoerend niveau kan geconstateerd worden dat
de individuele beroepsbeoefenaar participeert in interactienetwerken.
Voor een deel kunnen deze netwerken een formele structuur hebben
(bijvoorbeeld de arbeidsorganisatie), voor een deel zullen ze informeel
van aard zijn. De belangrijkste participanten die naast de beroeps-
beoefenaar in deze netwerken gesignaleerd kunnen worden, zijn:
-  de cliEnt;
- collega-beroepsbeoefenaren;
-  beoefenaren van andere beroepen;
- de arbeidsorganisatie waarvan de beroepsbeoefenaar eventueel deel
uitmaakt;
- andere (arbeids)organisaties waarmee de beroepsbeoefenaar in zijn
werk te maken heeft.
Deze verschillende potentiEle participanten zullen in het navolgende
kort worden behandeld.

De cliint
De beroepen die hun diensten verlenen aan individuen (ook wei de
'human-service-beroepen' genoemd) zijn voor hun beroepsuitoefening
in belangrijke mate afhankelijk van deze individuen. Allereerst moeten
er cliEnten zijn, in de tweede plaats moeten deze aan de beroeps-
uitoefening meewerken op een wijze die de beroepsbeoefenaar wense-
lijk acht.
De mate waarin de beroepsbeoefenaar afhankelijk is van de 'beschik-
baarheid' van clienten, verschilt sterk per beroep. In het algemeen zijn
dezogenaamde'vrije beroepen' hiervan meerafhankelijkdan deberoe-
pen die in dienstverband worden uitgeoefend. Bij de vrije beroepen is er
een directe relatie tussen het aantal cliEnten en het inkomen. Slechts
tariefsverhoging kan een vermindering van cliEnten compenseren. Bij
de beroepen die in dienstverband worden uitgeoefend, is het aantal
cliEnten ook wel van belang. Het is onwaarschijnlijk, dat de functie van
de beroepsbeoefenaar lang gehandhaafd zal blijven indien er geen of

174



zeer weinig cliEnten zijn. Wel kunnen andere overwegingen hierbij een
rol spelen. Het kan voor de arbeidsorganisatie een kwestie van status
zijn, een betreffende beroepsbeoefenaar in dienst te hebben. Ook kan
het zijn, dat de organisatie (al dan niet op instigatie van de beroeps-
beoe fenaar of potentiale clianten) ervan overtuigd is dat, ook wanneer
er zeer weinig cliEnten  zijn, de handhaving of instelling van de functie
zin heeft.
De medewerking van de client aan de beroepsuitoefening heeft een
aantal aspecten. Allereerst kan erop gewezen worden dat cliEnten ver-
wachtingen hebben ten aanzien van de beroepsbeoefenaren. Er bestaan
al dan niet stereotiepe opvattingen over de beroepsbeoefenaar, waar-
mee deze rekening zal moeten houden. Socialisatieprocessen spelen
hierbij een belangrijke rol. Voor sommige beroepen geldt dat de
houdingen, denkbeelden en opvattingen van de potentiEle cliEnten (en
het overige publiek) mede door de beroepsgroep zijn bepaald (via het
onderwijs en de massamedia).
De beroepsbeoefenaar zal zich tot op zekere hoogte moeten richten
naar de wensen en verwachtingen van de client. Dit geldt met name,
indien de cliEnt over alternatieven beschikt. Veranderingen in de
wensen en verwachtingen zullen dus vroeg of laat gevolgd moeten
worden door reacties van de beroepsbeoefenaren en soms van de
beroepsgroep als geheel. Veel zal daarbij afhangen van de mogelijk-
heden die de cliEnten hebben om hun wensen over te brengen. Ener-
zijds kan dit door collectivisering aan cliEntenzijde (consumenten-
bonden, pati8ntenbonden, etc.), anderzijds door steun voor de wensen
te zoeken bij andere groepen met meer macht, die kunnen dienen als
pleitbezorgers ofintermediair. Vooral het beroep op de overheid speelt
een belangrijke rol.
Van de andere kant kan ook de beroepsbeoefenaarde cli8nt'gebruiken'
als middel om zijn belangen te behartigen. Hij kan trachten de wensen
van de cliEnt te beYnvloeden in een richting die overeenkomt met zijn
opvattingen over zijn taak. Ook kan de cliant ingeschakeld worden om
meer middelen ter beschikking te krijgen voor de beroepsbeoefenaren.
Hiervoor is het uiteraard wel noodzakelijk, dat de beroepsbeoefenaar
zijn belangen en de belangen van de cliEnten weet te combineren tot
gemeenschappelijke belangen. Het zal duidelijk zijn, dat de ontwikke-
lingen (en beYnvloedingsmogelijkheden) van de wensen en verwach-
tingen van de cliEnt een rol spelen in het professionaliseringsproces.
Een ander aspect waarop in de professionaliseringsliteratuur wordt
gewezen, is de rolcomplementariteit tussen cliEnt en hulpverlener.
Bekend zijn vooral de studies van Parsons en Freidson over de relatie
arts - patiEnt, die reeds in hoofdstuk 2 en 3 zijn vermeld. De kern van
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deze rolcomplementariteit is, dat beroepsbeoefenaar en client in het
dagelijks werk van elkaar afhankelijk zijn voor een soepel functione-
ren. Vooral voor de beroepsbeoefenaar is dit van belang, omdat deze
bepaalde beroepsopvattingen heeft die hij wenst te realiseren. Hiervoor
is de medewerking van de client noodzakelijk. De beroepsbeoefenaar
heeft echtereen belangrijk machtsoverwicht ten opzichte van de cliant.
Allereerst bezit de beroepsbeoefenaar een hoeveelheid kennis en kunde
die door de afnemer beschouwd wordt als noodzakelijk voor het
beheersen van zijn onzekerheidsbron(nen). Verder is de beroeps-
beoefenaar dikwijls nodig ter legitimering van het gedrag van de cliant.
Zowel Parsons als Freidson gaat hierop in ten aanzien van het gedrag
van de patiEnt: de patient mag zich pas (voor langere tijd) aan zijn
verantwoordelijkheid onttrekken, als een arts hem tot patiEnt heeft
bestempeld. Tenslotte heeft de beroepsbeoefenaar soms macht omdat
hij de 'gatekeeper' is naarandere gewaardeerde ofnoodzakelijk geachte
diensten en produkten. Voorbeelden hiervan op medisch terrein zijn
bijvoorbeeld het feit dat de huisarts een belangrijke schakel is bij het
verkrijgen van specialistische hulp, fysiotherapie, medicijnen, en niet
te vergeten de rol van de sociaal-geneeskundigen bij het verkrijgen of
behouden van uitkeringen.
E6n van de belangrijkste feiten die door Freidson over de relatie client -
hulpverlener aan de orde is gesteld, betreft de constatering dat de
hulpverlener in de concrete relatie met de clitnt een machtspositie
inneemt (1970b, 122).De beroepsbeoefenaar heeft een door de samen-
leving (ofbeter: door de overheid) gelegitimeerde machtspositie, welke
een voortvloeisel is van het feit dat hij door de betreffende beroepsgroep
en de overheid (indien nodig) is geaccepteerd als lid van deze beroeps-
groep (bijvoorbeeld op grond van een bepaalde opleiding). De positie
van de beroepsgroep is in overleg met de overheid tot stand gekomen,
en geldend verklaard voor alle beroepsgroepleden. De individuele
beroepsbeoefenaar hoeft niet in elk contact met de cliEnt zijn taak en
gedrag te legitimeren, zo lang hij zich maar niet begeeft op een terrein
buiten zijn jurisdictie (domein) en zich gedraagt volgens de door zijn
beroepsgroep vastgestelde gedragsregels.
Deze positie is te vergelijken met die van een functionaris van een
organisatie. Deze functionaris heeft eveneens een bepaalde bevoegd-
heid, en kent bepaalde gedragsregels. Het verschil zit in het feit dat de
bevoegdheid en de gedragsregels gelden binnen de organisatie, en
meestal niet op macro-niveau zijn gelegitimeerd en vastgelegd. Dit is
bij de meeste professionele beroepen wdl zo. Naarmate dit minder het
geval is, zoals bij 'lagere' beroepen en bij functionarissen van organisa-
ties, staat de autoriteit van de beroepsbeoefenaar/functionaris meer
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onder druk, en wensen niet alle cliEnten zich naar die positie te
schikken.
Het is echter niet altijd de status van het beroep, die de positie van de
individuele beroepsbeoefenaar legitimeert. Soms is deze status nog te
gering (is nog niet voldoende maatschappelijk - dus door de overheid -
gelegitimeerd) en heeft de individuele beroepsbeoefenaar tegenover de
cliEnt de status- en autoriteitspositie van de organisatie nodig.
Tenslotte dient nog een opmerking gemaakt te worden over de mate
waarin de relatie tussen beroepsbeoefenaar en client is vastgelegd in
wetten en regelingen, of, met andere woorden, de mate waarin de
relatie is geformaliseerd. In de functionalistische opvatting wordt ge-
steld dat deze institutionalisering plaatsvindt in de mate waarin de
client (de afhankelijke partij) in de relatie risico loopt. Dit is onder meer
afhankelijk van de centraliteit van de betreffende onzekerheidszone,
maar ook van de mate waarin het voor de beroepsbeoefenaar nood-
zakelijk is binnen te kunnen 'dringen' in de privt-wereld van de cliEnt
(Parsons, 1951). Hoewel bij deze functionalistische benadering
vraagtekens kunnen worden gezet (zie hoofdstuk 2), klopt de constate-
ring dat vooral de relaties die het belangrijkst geacht worden en die
waaraan de meeste risico's verbonden zijn, aan institutionalisering
onderhevig zijn. Daarbij moet wel in het oog worden gehouden, dat het
hier gaat om situatiedefinities door groepen die een stem op sturend
niveau hebben. Dit zijn allereerst de beroepsgroepen, en daarnaast wel-
licht andere groepen die zich het lot van de client aantrekken. De cliant
behoort daar in de meeste gevallen echter niet toe; er wordt voor hem
gedacht. Bovendien staan de belangrijkste relaties natuurlijk meer in de
belangstelling, ook van de publieke opinie en de media. Dat het hier
echter gaat om situatiedefinities die kunnen veranderen, blijkt wel uit
het feit dat er pas sinds kort een beweging gaande is om de rechten van
de psychiatrische pati8nten beterte waarborgen.

De andere participanten op uitvoerend niveau
De collega-beroepsbeoefenaren spelen een rol, voor zover ze betrokken
zijn bij het uitvoerende werk. Enerzijds omdat een groep beroeps-
beoefenaren tegenover cliEnten (en eventueel anderen) sterker staat
dan een individu, anderzijds omdat collega's een rol kunnen spelen bij
de controle op het functioneren van de beroepsbeoefenaar. Freidson
(1970b, 197) is van mening dat deze controle door collega's niet veel
voorstelt, tenzij het werk van de beroepsbeoefenaar duidelijk zichtbaar
is voor zijn collega's. Zoals al eerder is gesignaleerd, komen beroeps-
beoefenaren meer en meer te functioneren binnen organisatorische
verbanden, waardoor de zichtbaarheid van hun werk ook toeneemt.
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Bovendien wordt er van clientenzijde (en ook wel van overheidswege)
steeds meer op aangedrongen, dat de als 'streven' beleden inter-
collegiale controle ook werkelijkheid wordt. Onder deze druk is thans
bijvoorbeeld de Landelijke Specialisten Vereniging druk doende, een
werkelijk functionerend systeem van intercollegiale toetsing in zieken-
huizen te creeren.
De relaties met andere beroepsbeoefenaren en organisaties in het dage-
lijkswerk worden steeds belangrijker en onmisbaarder. Maar daardoor
ontstaan ook nieuwe situaties en nieuwe problemen, waarvan bijvoor-
beeld de taakafbakening en onderlinge verantwoordelijkheid, er twee
zijn. En als men dergelijke problemen op het uitvoerend niveau niet
kan oplossen, worden deze zaken weldra voorgelegd aan de respectieve
beroepsorganisaties, koepelorganisaties en de overheid, en dit vormt
dan weer een nieuw 'professionaliseringsitem'. De betrokken partijen
proberen veelal nieuwe situaties (wanneer deze op enige schaal voor-
komen) te institutionaliseren om zo de diverse posities vast te leggen.6
Dit zelfde geldt voor de relaties met organisaties buiten de eigen
arbeidsorganisatie.
De relatie met de (eventuele) arbeidsorganisatie is, samen met die met
de client, van groot belang voor de beroepsuitoefening. Bij 'human-
service'-beroepen is dikwijls juist de spaRning tussen de eisen en ver-
wachtingen die de arbeidsorganisatie respectievelijk de client hebben,
een belangrijke bron van moeilijkheden en bijgevolg object van profes-
sionalisering. Hierboven is er reeds op gewezen dat clianten in dezen
belangrijke coalitiegenoten kunnen zijn.
In arbeidsorganisaties waar beroepsbeoefenaren ingeschakeld zijn in
het uitvoerend werk van de arbeidsorganisatie, betreffen menings-
verschillen tussen de beroepsbeoefenaren en de leiding van de arbeids-
organisatie veelal de toe te passen technologie (in de zin van wijze van
behandeling van clienten, bijvoorbeeld in de welzijnssector). Morrissey
en Gillespie (1975, 323) stellen dat diverse auteurs (Woodward,
Thompson, Perrow, Hickson, Hage en Aiken) 'present a strong argu-
ment and some empirical data suggesting that technology is an im-
portant determinant of organizational structure and focus of control'.
Hoewel de vraag gesteld kan worden, of er niet een belangrijke con-
taminatie is tussen de begrippen technologie en structuur (Van der
Zwaan, 1972), staat in ieder geval buiten twijfel dat de gekozen tech-
nologie mede bepalend is voor de structuur van de arbeidsorganisatie.
De gekozen technologie is echter vooral ook indicatief voor de 'filoso-
fie8n' daarachter. Davis en Taylor (1976) spreken in dit verband van
'psychosociale assumpties', en stellen dat de technologie de 'voor-
oordelen' over de menselijke natuur zoals die erop na worden gehou-
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den door de ontwerpers van de technologie, weerspiegelt. Dit geldt
zowel ten aanzien van 'het te verwerken materiaal' (indien dit indivi-
duen zijn) (Van der Zwaan, 1972), als ten aanzien van de uitvoerders
van deze technologie. Beroepsbeoefenaren belast met de uitvoering van
een technologie kunnen nu een andere kijk hebben op zowel de eigen
'natuur' als op die van de te behandelen clianten, met andere woorden:
ze hebben een andere definitie van de situatie. Soms omdat zij menen
dat dat in het belang is van de clianten, soms omdat dat meer in over-
eenstemming is met opvattingen over de gebruikswaarde van het
beroep en dus met het belang van de beroepsbeoefenaar. Het zal duide-
lijk zijn dat hieruit conflicten tussen beroepsbeoefenaren en leiding van
de arbeidsorganisatie kunnen ontstaan. Daar waar door de arbeids-
organisatie de technologie-opvatting van de beroepsbeoefenaar wordt
overgenomen, zullen er geen conflicten zijn met de leiding van de
organisatie (Morrissey en Gillespie, 1975). Dit zal gebeuren, indien de
macht van de beroepsgroep groter is dan die van de leiding van de
arbeidsorganisatie, bijvoorbeeld omdat de opvatting van de eerste in
feite wettelijk wordt gelegitimeerd. Als dit niet zo is, wat nogal eens het
geval is bij nieuwe beroepen (met niet zo'n hoog maatschappelijk aan-
zien en wettelijke bescherming), dan zal de leiding van de arbeids-
organisatie trachten de eigen belangen te behartigen (zoals het behou-
den van een greep op de arbeidsorganisatie, het tegemoetkomen aan
wensen van hoger hand ten aanzien van bepaalde aspecten van het
werk), en de eigen situatiedefinitie trachten op te leggen, tegen de aan-
drang van de beroepsgroep in. Doordat de te hanteren technologie en
de arbeidsorganisatiestructuur uiteindelijk door de arbeidsorganisatie-
leiding als beleidsorgaan worden vastgesteld, is het niet verwonderlijk
dat groepen in de arbeidsorganisatie (en dus ook beroepsgroepen)
invloed trachten te krijgen op het besluitvormingsproces van de
arbeidsorganisatie. Volgens Van Dijck (1972,151) ligt hierin de kern
van het conflict tussen professional en arbeidsorganisatie.
Hiermee zijn we echter al weer aangekomen op het sturende niveau,
waarmee duidelijk wordt dat problemen in de beroepsuitoefening weer
aanleiding zijn voor sturende activiteiten van individuen en groepen.
Terugverwijzend naar schema 6, kan gesteld worden dat de cirkel daar-
mee rond is.
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I)eel III

Toepassingen van het conceptuele
kader

In de voorgaande hoofdstukken is op globale
wijze een referentiekader geschetst voor de bestu-
dering van het verschijnsel professionalisering.
Dit referentiekader is ontwikkeld in theoretische
termen. Het nut ervan moet blijken in de toepas-
sing, bijvoorbeeld door de bestudering van empi-
rische cases van professionalisering.
In hoofdstuk 7 en 8 zal bij wijze van illustratie van
de toepasbaarheid van het referentiekader een
tweetal cases worden gepresenteerd. Daarbij
bestaat geenszins de pretentie, dat het hier om
uitgebreide en zeer gedetailleerde case-beschrij-
vingen gaat. Dit zou voor beide gevallen een
proefschrift op zichzelf kunnen vormen.
Getracht is, in globale termen, het verloop van
(een deel van) een professionaliseringsproces te
schetsen. Telkens zal na de beschrijving van een
reeks 'feiten' een analyse van deze feiten in de
termen van het hier ontwikkelde referentiekader
volgen.
In hoofdstuk 7 zal worden beschreven op welke
wijze het huisartsenberoep in Nederland zich na
de Tweede Wereldoorlog heeft ontwikkeld, ter-
wijl in hoofdstuk 8 het ontstaan en de ontwikke-
ling van het beroep van bijstandsmaatschappelijk
werker zal worden geschetst.
De keuze van deze twee beroepen is niet zuiver



toevallig. Met opzet is ten behoeve van de illu-
stratie van het ontwikkelde referentiekader geko-
zen voor twee totaal verschillende beroepen. De
huisarts is een voorbeeld van een *oude, eerbied-
waardige en (in de termen van de kenmerk-
benadering) volwaardige professie'. De huisarts
was (en wordt door sommigen nog steeds gezien
als) de solo-professional bij uitstek; een vrije
beroepsbeoefenaar met hoge status, een hoog
inkomen en een zeer grote mate van autonomie.
Een referentiekader voor de beschrijving van het
professionaliseringsproces moet in ieder geval
toepasbaarzijn op een beroep als dat van huisarts.
Daartegenover staat, 'in schril contrast', de bij-
standsmaatschappelijk werker. Velen zullen zich
zelfs afvragen of hier wel van een 'beroep' kan
worden gesproken, laat staan van een professio-
neel beroep. Het betreft voorts geen vrij beroep,
maar veeleer een functie in een organisatie, en
nog wel een overheidsorganisatie. De bijstands-
maatschappelijk werker heeft geen hoge status,
geen hoog inkomen en een geringe autonomie.
Indien echter professionalisering wordt opgevat
zoals in hoofdstuk 4 is omschreven, dan moet het
hier ontwikkelde referentiekader evenzeer op dit
beroep toepasbaar zijn.



7     De huisartsen in Nederland,
1945-1980:35jaar
belangenbehartiging

In dit hoofdstuk zal een poging gedaan worden om de ontwikkeling van
het huisartsenberoep in Nederland na de Tweede Wereldoorlog te
schetsen en te interpreteren in termen van het ontwikkelde referentie-
kader. Het betreft hier geen uitputtende historische monografie van
deze beroepsgroep (zoals bijvoorbeeld de dissertatie van Philips: Ge-
zondheidszorg in Limburg(1980), welke bovendien'slechts' de periode
1850-1940 behandelt), maar ook een globale schets van het professio-
naliseringsproces, welke bovendien beperkt is tot de periode na  1945.
Dit vindt zijn grond in een tweetal redenen. Allereerst is het materiaal
met betrekking tot deze periode toegankelijker dan dat van v66r  1945.
Belangrijker is echter, dat (zoals uit het navolgende zal blijken) de
periode  nA  1945  met het oog op de professionalisering van  het  huis-
artsenberoep belangrijker is dan het vooroorlogse tijdperk. Pas na 1945
heeft het beroep van huisarts een duidelijk eigen gezicht gekregen, on-
danks het feit dat de functie van huisarts al veel langer bestond. Hoewel
van het artsenberoep wordt gesteld dat het reeds lang een volledig ont-
wikkeld, volwaardig professioneel beroep is, wordt hier vooral aan-
dacht besteed aan de processen die gericht zijn op instandhouding en
verandering van de reeds bereikte posities. De ontwikkeling van het
huisartsenberoep na  1945 kan gezien worden  als een proces van  seg-
mentering binnen het artsenberoep. Er is sprake van een nieuw profes-
sionaliseringsproces.

7.1     De uitgangssituatie

Feiten
Om de situatie van het huisartsenberoep anno 1945 te schetsen, is het
nodig een aantal hoofdpunten van de periode v66r 1945 aan te geven.
Het beroep van 'genezer' heeft een eeuwenlange historie, waarbij vele
soorten beoefenaren een rol speelden. Het artsenberoep zoals wij dat
thans kennen, krijgt echter pas in de negentiende eeuw vorm. De
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opleiding tot geneeskundige is in het begin van die eeuw zeer slecht,
zelfs'slechter dan in de dagen van Boerhaave' (Festen, 1974,39). Naast
de universitair geschoolde 'doctores' zijn er nog vele andere genees-
kunstbeoefenaars, waarvan bijvoorbeeld de heelmeesters een hogere
status hebben dan de artsen (Festen, 1974,43). Bij de behandeling van
de wet van  1865 (zie hieronder) wordt melding gemaakt van 32 catego-
rieEn beroepsbeoefenaars met verschillende bevoegdheden (Van der
Mijn, 1973,43). De bevoegdheden van de diverse groepen zijn niet bij
de wet geregeld, en er is een grote tegenstelling in belangen.
De ontevredenheid over deze situatie is er mede aanleiding toe dat, na
een lange voorbereidingstijd,  in  18491  de  'Maatschappij ter bevorde-
ring van de Geneeskunst' wordt opgericht.2
In het begin zijn de activiteiten van de Maatschappij vooral gericht op
de verandering van de vigerende Wet op de geneeskunst (van 1818). Na
een reeks mislukte pogingen (mede ook door interne verdeeldheid
van de artsen), wordt in 1862 door Thorbecke een nieuwe wet ontwor-
pen, die in 1865 wordt aangenomen en tot op heden functioneert. Deze
wet voldoet lang niet in alle opzichten aan de wensen van de artsen. In
een andere wet van 1865 worden de voorwaarden voor het verkrijgen
van de bevoegdheid tot uitoefening van de geneeskunst geregeld (Van
der Mijn, 1973, 34 e.v.). Daardoor wordt naast de doctores in
bepaalde vakken (medicinae, chirurgiae en artis obstetriciae) die een
universitaire opleiding hebben genoten, een nieuwe stand gecreEerd
van genees-, heel- en vroedmeesters. Deze worden na het afleggen van
twee staatsexamens, ongeacht hun opleiding, toegelaten tot de uit-
oefening van de geneeskunst in de volle omvang. Er wordt hierbij
gedacht aan de oprichting van een aantal 'klinische scholen' voor de
verzorging van deze opleiding. Deze wetten stuiten op groot verzet van
de artsen en de universiteiten, vooral ook omdat er geen wettelijke
regeling van het universitaire geneeskundige onderwijs voorafgaat aan
de regeling van de bevoegdheden. Niettemin besluit de Maatschap-
pij aan de totstandkoming van de wetten mee te werken, omdat elke
verbetering van de wetgeving op dit punt beter wordt geacht dan hand-
having van de bestaande wet (Festen, 1974,129 e.v.).
In 1876 wordt de opleiding van de artsen geregeld in de Hoger Onder-
wijswet. In aansluiting hierop wordt in 1878 vastgelegd, dat uitsluitend
universitair gevormde geneeskundigen bevoegd zijn tot uitoefening
van degeneeskunst in haar volle omvang(Van derMijn, 1973,44).
Na deze eerste 'wapenfeiten' richten de activiteiten van de Maatschap-
pij zich voornamelijk op de gezondheidszorg in Nederland. Festen
noemt achtereenvolgens: de armenverzorging, de hygiEne in gestich-
ten, de prostitutiebestrijding, de kinder-fabrieksarbeid, de geneeskun-
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dige verklaringen, de zuigelingensterfte en de overlijdensverklaringen.
Pas   rond 1900 wordt er binnen de Maatschappij meer aandacht
geschonken aan de behartiging van de maatschappelijke belangen van
de leden. De positie van de artsen is in die tijd niet rooskleurig, en er is
regelmatig strijd met de ziekenfondsen en gemeentebesturen over de
honoraria. Festen spreekt zelfs over een 'strijd om het bestaan' (1974,
189 e.v.). Meer en meer leden zien de Maatschappij als een orgaan voor
collectieve belangenbehartiging, en er wordt zelfs gesproken over de
omvorming tot een vakvereniging. Bovendien treedt er voor het eerst
een duidelijke segmentering op, doordat de specialisten zich als zo-
danig gaan profileren. Als gevolg daarvan groeperen ook de huisartsen
zich.
De periode  van  1900  tot 1945 wordt gekenmerkt door een bij vlagen
heftige, en nooit aflatende strijd in de Maatschappij tussen voor- en
tegenstanders van de Maatschappij-als-belangenbehartiger. Er worden
talloze reorganisaties voorgesteld, afgestemd, teruggedraaid, afgedwon-
gen, etc. Met veel moeite worden de specialisten en de huisartsen
(althans de 'militante'leden van deze groepen)binnen de Maatschappij
gehouden. Er is voortdurend strijd over de competentie van het
hoofdbestuur versus de specialisten- en huisartsengroepen (na  1924 in
de vorm van commissies)3 ten aanzien van de belangenbehartiging. Er
zijn ook veel persoonlijke tegenstellingen, en er struikelen heel wat
besturen over deze problemen.
In de jaren dertig is er sprake van een afnemende belangstelling van de
leden, maar de reorganisatievoorstellen blijven elkaar opvolgen. In
1940 staat er weer een ingrijpend voorstel op de agenda, maar de oorlog
doorkruist de realisatie ervan.
Na aanvankelijke pogingen om te blijven functioneren, wordt in de
loop  van   1941 de greep  van de bezetters dermate groot,  dat  op   19
december 1941 wordt besloten tot de opheffing van de Maatschappij.

Analyse
Tot zo ver een aantal belangrijke punten uit de geschiedenis van de
Maatschappij van v66r 1945. Een aantal aspecten kan worden aan-
gestipt met het oog op het navolgende. De huisartsen vormen een
identificeerbare groep, vooral nadat de specialisten een meer eigen
gezicht krijgen. Een deel van de huisartsen was zich zeer wel bewust
van de eigen situatie, en dit kwam vooral tot uiting in de belangen-
behartiging binnen de Maatschappij.  Er was echter geen sprake van
zoiets als een 'huisartsgeneeskunde: Dit komt ook tot uitdrukking in
het feit dat, hoewel de groep huisartsen wordt aangeduid, deze term niet
als titel wordt gehanteerd. Pas in 1969 wordt gemeld dat er een huisarts
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is die de titel 'huisarts' op zijn naambordje zet. (H en W, 12,415).4 Uit
de hierna te beschrijven ontwikkelingen zal het duidelijk worden, dat
dit een exponent is van veranderende omstandigheden.
Hoewelde wet van 1865 slechts de arts met volledige bevoegdheid kent,
verandert er de facto wel het een en ander. Door de vooruitgang in de
medische wetenschap vindt in grote mate specialisatie plaats, ook al
v66r 1945. Deze realiteit heeft echter niet geleid tot een wetswijziging
ten aanzien van de algemene bevoegdheid.
In het begin worden specialisten beschouwd als 'broodrovers' van de
'praktizerende arts' (huisarts), maar allengs gaat men ertoe over, de
werkterreinen van beide groepen ten opzichte van elkaar afte bakenen.
In 1930 wordt totde instelling van een 'Specialisten Register' besloten.
Het zijn vooral de ziekenfondsen die van deze ontwikkeling gebruik
maken. Door de voorwaarden van de ziekenfondsen komen er in feite
twee soorten artsen: huisartsen en specialisten. Van de wettelijke
algemene bevoegdheid is in 1945 eigenlijk al geen sprake meer.

Feiten
Voor een goed begrip van de ontwikkelingen in het huisartsenberoep
na  1945 is het nuttig te bezien wat voor'figuur'de huisarts anno  1940
is. Hierboven is het kader geschetst waarin deze groep functioneert.
Een aanvullend beeld kan gevormd worden op grond van een interview
in een weekblad (Vrij Nederland, 6 september  1980) met een huisarts,
waarin deze terugblikt op zijn werk vlak voor de oorlog. Even aan-
nemend dat hieruit een min of meer 'gemiddeld' beeld naar voren
komt, kan gesteld worden dat de huisarts in de jaren veertig er als volgt
uitziet:
De huisarts is bij uitstek een solo-practicus. Hij is (medisch gezien)
breed opgeleid; als het moet, kan hij kiezen trekken, eenvoudige opera-
ties verrichten, en gecompliceerde bevallingen doen. Huisarts wordt
iemand die zich niet wenst te specialiseren. Hij heeft een grote praktijk
en van bijscholing is geen sprake. Hij wordt geconfronteerd met een
grote scala van problemen en wordt geraadpleegd bij vele (ook niet-
medische) zaken, hoewel hij daar geen opleiding voor heeft genoten.
Hij is niet snel geneigd om patiEnten te verwijzen voor specialistisch
onderzoek, want dat is nog vrijwel niet mogelijk. Tegen veel afwijkin-
gen die hij in zijn praktijk tegenkomt, is nog weinig te doen, en er zijn
nog vele ziekten waarvan de afloop dodelijk is, bij gebrek aan goede
medicamenten (difterie, kinkhoest, longontsteking, etc.). Mede daar-
door is ook bijvoorbeeld stervensbegeleiding een normaal onderdeel
van het takenpakket.
Psychosomatische klachten 'bestaan' nog niet (afgezien van wat
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'hysteroide vrouwen') ofmen ziet geen kans er iets aan te doen.
De patiEnt is heel volgzaam. De huisarts staat op een voetstuk, en hij
handelt overeenkomstig deze positie. Hij is een alles-weter, waarvan
het min of meer autoritaire optreden als vanzelfsprekend wordt
ervaren. Men gelooft erin dat de huisarts wonderen kan verrichten.

Analyse
Met deze wat impressionistische schets is de uitgangssituatie anno 1945
globaal beschreven. Het beroep van huisarts bestaat, de groep is her-
kenbaar en in zekere mate ook georganiseerd. De huisarts is echter
vooral nog 'algemeen arts' of'niet-gespecialiseerd arts'. De artsenstand
als geheel heeft reeds veel gerealiseerd, zowel ten aanzien van de
inhoud van het vak en de resultaten ervan voor de gezondheidszorg, als
ten aanzien van de materidile belangen van de leden. Een deel van het
professionaliseringsproces heeft reeds plaatsgevonden. Maar profes-
sionalisering is een continu voortgaand proces, en dus kunnen de
ontwikkelingen na 1945 ook in termen van professionalisering worden
beschreven.

7.2    De wederopbouw(1945-1955)

Feiten
Direct na de beEindiging van de oorlog staan de artsen in Nederland
voor het probleem van een hernieuwde organisatie van de beroeps-
groep.
Festen constateert dat een aantal artsen er de voorkeur aan geeft, te
komen tot een  min  of meer autoritaire wijze van besturen, hetgeen  in
ons land vlak na de bevrijding geen op zichzelfstaand feit' is (Festen,
1974,493). Over de gewenste organisatiestructuur bestaat echter groot
verschil van mening. Bovendien zien de artsen zich geconfronteerd met
het niet-inwilligen van een aantal verlangens door de regering. Een en
ander leidt tot ongecoBrdineerde acties van verschillende afdelingen,
waaruit blijkt dat er sprake is van een zeer geringe eensgezindheid
onderde beroepsgroepleden.
In 1946 wordt  door een aantal artsen de Vereniging voor Beroeps-
belangen opgericht, met als onderafdelingen de Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV) en de Landelijke Specialisten Vereniging(LSV). Het
zijn deze twee verenigingen, die in de eerste jaren na de oorlog een
steeds grotere invloed krijgen op het beleid van de Maatschappij. De rol
die deze verenigingen dienen te spelen, is (zoals in de periode v66r de
oorlog) al direct bij de discussies rond de heroprichting van de Maat-
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schappij een belangrijkpunt. Het hoofdbestuurdenktdeze twee vereni-
gingen te kunnen combineren in een Vereniging voor Ziekenfonds-
belangen, met adviserende stem in het hoofdbestuur. Naar aanleiding
hiervan stelt Festen: 'De vraag rijst, hoe het mogelijk was dat het
hoofdbestuur z6 slecht was geinformeerd over datgene wat onder de
artsen in den lande leefde. Het is overigens wel duidelijk dat de meer-
derheid van de leden van het hoofdbestuur toentertijd werd gevormd
door artsen, die niet gaarne zagen dat bij de activiteiten van de nieuwe
Maatschappij de strijd voor de materiele belangen voorop zou komen
te staan' (Festen, 1974,505). De meningsverschillen over dit punt, die
dwars door de verschillende groepen heen lopen, zijn dezelfde als v66r
de oorlog.  In 1946 wordt besloten tot de oprichting van twee zelfstan-
dige verenigingen (spoedig drie: de Landelijke Vereniging voor Artsen
in Dienstverband: LAI)), die federatief zouden samenwerken (deze
federatie is echter nooit tot stand gekomen).

Her duurt nog tot 1948 , voordat de status van beide verenigingen
binnen de Maatschappij is geregeld. Doelstelling van de beide vereni-
gingen is de behartiging van de 'maatschappelijke belangen' van de
leden. Men verkiest deze term niet nader te omschrijven, maar in de
voorafgaande discussies is meermalen gesproken over de behartiging
van de materiBle belangen.

Analyse
Wanneer getracht wordt, de genoemde feiten te beschrijven met behulp
van het in de voorgaande hoofdstukken ontwikkelde interpretatie-
kader, dan kan gesteld worden dat deze perio(ie zich vooral kenmerkt
door hernieuwde collectivering van de belangenbehartiging. Men
trachtdedoorde oorlog aangetaste eenheid weerte vinden, maartevens
wordt het duidelijk dat niet alle leden van de beroepsgroep het eens zijn
over de wijze waarop dit dient te geschieden. Enerzijds is er de groep die
vooral vertegenwoordigd wordt door de achtereenvolgende hoofd-
besturen van de Maatschappij. Deze zien als primair belang voor de
beroepsgroep de eenheid van alle beroepsgroepleden, en de aandacht
voor hetberoep zelf, met pas op de tweede plaats de materiele belangen
van de leden. Anderzijds is er de groep (waarschijnlijk een meerder-
heid) die primair de nadruk legt op de behartiging van de materiele
belangen. Deze groep zoekt allereerst de eenheid binnen de groep
beroepsbeoefenaren die een gelijke functie hebben (specialisten en
huisartsen). Bovendien zijn deze leden kennelijk van mening dat hun
belangenbehartiging bij de Maatschappij-'oude stijl' niet in goede
handen is, en dus gaat men over tot de oprichting van de Maatschappe-
lijke Verenigingen. Er gaan zelfs stemmen op om zich afte splitsen van
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de Maatschappij, maarde meerderheidzietkennelijk toch voordelen in
een gezamenlijk naar buiten treden van de totale artsenstand. Een ver-
schillende visie op de belangen van de beroepsgroep leidt hier dus tot
hernieuwde collectivisering, die uitloopt op segmentering van de
beroepsgroep.

Feiten
Voor het overige wordt de periode tot ongeveer 1955 gekenmerkt door
een hethaalde en harde onderhandelingsstrijd tussen de artsen en de
ziekenfondsen en/ofde centrale overheid. Daarbij gaat de strijd niet in
alle gevallen tussen de besturen van de beroepsverenigingen en het rijk,
maar is het soms de achterban die zich tegen tot stand gekomen com-

promissen verzet, wat uiteraard totde nodige interne crises leidt.
Vrijwel steeds worden de conflicten met het rijk veroorzaakt doordat de
artsen zich verzetten tegen wijzigingen in de Ziekenfondswet die
gericht zijn op vergroting van het aantal verzekerden, hetzij door uit-
breiding van de kring der verzekerden, hetzij door verhoging van de
ziekenfondsgrens. Dergelijke conflicten doen zich voor in  1946,1949
en  1953 en houden  elk de gemoederen  66n  of twee jaar hevig bezig
(Festen, 1974, 491 e.v.). De LHV is bij elk van de conflicten van
mening, dat de gezondheidszorg in gevaar komt door de toename van
het aantal verzekerden. De argumenten die daarbij gebruikt worden,
zijn: dat verzekerden meer hulp vragen dan niet-verzekerden; dat door
het systeem ook gezinnen met een hoog inkomen verzekerd kunnen
worden,5 dat het honorarium vanwege de gestegen praktijkkosten
onvoldoende is; en dat het stelsel met zijn voorschriften de beroeps-
vrijheid zeer beperkt (Festen, 1974,530). De tactiek die de beroeps-
groep (hetzij op voorstel van het bestuur, hetzij door de achterban

gedwongen) daarbij volgt, is (het dreigen met) een soort beperkte
staking; dat wil zeggen: men weigert nieuwe verzekerden tegen het jaar-
honorarium te behandelen, en brengt in plaats daarvan een verrichtin-
gentariefin rekening.
Tussen deze perikelen door speelt ook de strijd om de herziening van
het ziekenfondswezen. De artsen zijn vooral beducht voor een te grote
macht van de ziekenfondsen. Verder zijn zij voorstanders van een
draagkrachtsysteem, en felle tegenstanders van een ziekenfonds voor
de gehele bevolking (Festen, 1974,519 en 530). Zelfs het thans weer
actuele punt van de 'eigen bijdrage' is toen door de artsen ter sprake

gebracht (een geringe eigen bijdrage voor elk recept).
In 1954 vinden de conflicten een voorlopig hoogte- en eindpunt, wan-
neer het voorstel van het hoofdbestuur om de verhoging van de loon-
grens voor het ziekenfonds tot 6000 gulden onder protest te aanvaar-

189



den, door de Maatschappij-vergadering wordt verworpen. Slechts door
een spoedgesprek met de minister, en toezeggingen ten aanzien van de
verschillende verlangens van zijn kant kan een 'staking' per 1 januari
1955 worden voorkomen.6 Hoewel niet alle eisen worden ingewilligd
(men constateert later dat sommige ervan ten onrechte waren gesteld),
is een belangrijke honorariumverhoging voor de huisartsen 66n van de
winstpunten (Festen, 1974,529 e.v.).

Analyse
Aan de hand van de ontwikkelingen in deze periode kan een aantal
aspecten van het professionaliseringsproces worden toegelicht. Aller-
eerst wordt het duidelijk, dat de top van een beroepsorganisatie zich in
zijn opstelling niet te ver kan vervreemden van de achterban. Wanneer
een groot aantal leden van mening is dat het bestuur de belangen niet
voldoende behartigt, komen deze in actie. Het bestuur zit in de klem
tussen enerzijds de achterban en anderzijds de'tegenpartijen' (centrale
overheid en ziekenfondsen). De toestemming van (een meerderheid
van) de leden is noodzakelijk om in te kunnen stemmen met compro-
missen. Het bestuur kan van mening zijn dat een bepaald compromis
het best haalbare is, ofgunstig met het oog opde toekomst-alsde leden
hiervan niet overtuigd kunnen worden, gaat het niet door. Een ander
aspect waarop kan worden gewezen, is de betekenis die de artsen
hechten aan hun materiele belangen, gezien hun verzet tegen de ver-
schillende uitbreidingen van de kring van verzekerden. Dat dit verzet
niet in het belang is van de patiEnten is, moge duidelijk zijn. Niettemin
trachten de artsen deze uitbreidingen met 'kwaliteitsargumenten' te
bestrijden: de gezondheidszorg komt in gevaar en de consumptie van de
medische voorzieningen wordt groter.
Verder is men zeer beducht voor de toenemende macht van de zieken-
fondsen; men verwacht daarvan een aantasting van de eigen machts-
positie en vooral ook van de eigen autonomie.

Tenslotte kan gewezen worden op het gebruik van de (dreiging met)
staking als strategie om bepaalde belangen te verdedigen. Het feit dat
deze dreiging effectief is, laat zien dat de artsen een sterke machts-
positie hebben. De gebruikswaarde van de dienstverlening is hoog, en
staat niet ter discussie. Bovendien hebben de artsen een monopolie-
positie, die evenmin ter discussie staat. Verder slagen ze erin (op zijn
minst naar buiten toe) eensgezind genoeg te zijn om een eventuele
staking te laten slagen.
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7.3 Het Nederlands Huisartsen Genootschap (1955-1965)

Feiten
De vorige paragraaf werd besloten met de opmerking dat de beroeps-
groep haar positie kennelijk (mede vanwege de afwezigheid van oppo-
sitie buiten de beroepsgroep) voldoende sterk acht.  Rond  1955  komt
hierin echter verandering. Niet door druk van buitenaf, maar van
binnenuit. Een aantal artsen maakt zich (openlijk) zorgen over het
beroep van huisarts, zowel wat betreft de kwaliteit als het toekomst-
perspectief ervan. Geconstateerd wordt dat de huisarts de veel-
besproken spil in het gezondheidszorgsysteem is, maar niet de overeen-
komstige waardering geniet. Zelfs wordt gesteld: 'de huisarts gelooft
niet meer in zichzelf (H en  W, 9,409). De huisartsen voelen zich meer
en meer tweederangs-artsen. Daarbij komt dat het aantal specialisten
veel sterker stijgt  dan het aantal huisartsen  (in   1934  is  67%  van  de
artsen huisarts, in  1960 nog maar 32%) (H en  H/, 6,347 e.v.). De huis-
arts kent geen eigen werkgebied; ontwikkelingen specifiek gericht op
het werk van de huisarts doen zich niet voor; er is geen taakomschrij-
ving en geen duidelijke taakafbakening ten opzichte van de specialis-
ten. Zowel in eigen land als daarbuiten (met name in Engeland en de
Verenigde Staten) raakt de huisarts de centrale rol in de gezondheids-
zorg kwijt. De (universitaire) opleidingen zijn uitsluitend georienteerd
op de specialistische geneeskunde. De huisarts is 'gehandicapt' ten
opzichte van de specialist. Sommige cynici stellen dat zijn enige taak
nog bestaat uit het schrijven van verwijsbrieven voor specialisten, en
recepten voor de apotheek. De beroepsvereniging (de LHV) behartigt -
met succes-de materiele belangen, maarlaat genoemde punten liggen.
De onvrede met deze situatie brengt een aantal huisartsen ertoe, het
Nederlands Huisartsen Genootschap op te richten. Bij de officiale
oprichting in december 1956 zijn er ruim 400 leden. Het NHG stelt
zich ten doel, de huisartsgeneeskunst te bevorderen en richting te geven
aan de ontwikkelingen daarvan op wetenschappelijk verant-
woorde wijze (Hen  H/,2, 187 e.v.). Het NHG hecht groot belang aan de
huisartsen in de praktijk; de eerste taak van het bestuur wordt dan ook
de oprichting van regionale centra, die vooral moeten gaan dienen als
leercentra ten behoeve van de nascholing.
Het NHG heeft geenszins de bedoeling, een alternatieve beroeps-
organisatie te zijn. Vanafhet begin zijn de banden met de KNMG en de
LHV  goed;  de  LHV  zit  in het bestuur  van  het  NHG.  In 1958 wordt
gestart met een eigen blad, Huisarts en Wetenschap, dat bedoeld is als
forum voor de huisartsgeneeskunde en als mededelingenblad van het
NHG.
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Analyse
Dit moment in de ontwikkeling van het huisartsenberoep is, vanuit
professionaliseringsperspectief, van groot belang. Een groep huisartsen
wordt zich bewust van de eigen situatie. Men constateert dat andere
beroepsgroepen (vooral de specialisten) het werk van de huisarts meer
en meer uithollen. De gebruikswaarde van het beroep daalt. Er is geen
duidelijk domein, en de beschikbare kennis en kunde wordt als onvol-
doende specifiek gekwalificeerd.
De belangen van de huisartsen zijn in het geding. Niet zozeer die op de
korte termijn, maar veeleer op de lange termijn. Zal het domein niet
volledig worden opgeslokt door andere beroepsgroepen? Verder telt de
huisarts, wetenschappelijk gesproken, niet mee. Op elk terrein zijn de
specialisten wetenschappelijk verder. Het gevaarbestaat dat de huisarts
('iemanddie zichniet specialiseert') een tweederangs-arts wordt.
Het is in eerste instantie slechts een zeer beperkt aantal huisartsen, die
zich van het bovenstaande bewust worden. Wanneer de eerste jaar-
gangen van het blad Huisarts en Wetenschap worden bestudeerd, blijkt
snel wie de 'zegslie(len' van het eerste uur zijn; zij zijn het, die door het
uitdragen van hun meningen en ideeen de aanzet geven voor de start
van de (her)professionalisering van de huisarts. Het oprichten van het
NHG is duidelijk een collectiviseringspoging om gezamenlijk vorm en
inhoud te gevenaan hetberoep van huisarts.
De afbakening van het werkterrein en de ontwikkeling van een speci-
fieke kennis en kunde voor huisartsen, zijn de 'nieuwe' aspecten van
professionalisering waarop men zich richt. De bestaande collectieve
beroepsorganisatie (de Maatschappij) behartigt deze belangen te
weinig. Omdat echter andere zaken (zoals de materiEle belangenbehar-
tiging) wel goed verzorgd worden, is er geen behoefte aan een totaal
andere beroepsorganisatie. Men wil slechts een leemte opvullen, bin-
nen de kaders van de Maatschappij.

Feiten
De eerste jaren van het NHG worden gekenmerkt door het zoeken naar
een eigen domein en identiteit. De huisarts moet uit zijn identiteits-
crisis worden gehaald en weerinzichzelfen in zijn taakgaan geloven.
De eigenheid van de taak van de huisarts wordt gezien in de zorg voor
de totale mens, En het bestaan van een continue band tussen patiEnt en
arts (elke Nederlander heeft 'zijn' huisarts), welke een sterk persoonlijk
karakter heeft (H en W, 2,187 e.v.). De huisarts moet niet een mini-
specialist willen zijn, maar heeft een eigen taak en een centrale rol in
het gezondheidszorgsysteem. Dit is altijd al zo geweest, maar alleen
nooit zo omschreven (Hen W,3,78 e.v. en 401 e.v.).
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Voor het NHG ligt er een voorname taak in het nader invullen van de
taakomschrijving van de huisarts, welke, samenvattend, enerzijds
omschreven wordt als: 'curatief, revaliderend en preventief (H en H/,
2,187 e.v.), en anderzijds als: 'continue, integrate en persoonlijke zorg
voor de patiEnt' CH en W, 3,12 e.v.). Het NHG constateert vooral ook
leemten in de opleiding van de (huis)arts, gezien de eisen van de prak-
tijk. In de vele artikelen in Huisarts en Wetenschap wordt aandacht
geschonken aan de psychologische, psychosociale en sociologische
aspecten van het ziek-zijn, van de omgeving van de patiant en derge-
lijke. Het idee van de huisarts als 'gezinsarts' wordt sterk gepropageerd.
De huisarts kan het gezin helpen een 'bolwerk op te werpen tegen de
ontmenselijking van de samenleving (ook van de geneeskunde)' (H en
H/,6,277).
Men gaat langzamerhand spreken van de noodzaak om een eigen huis-
artsgeneeskunde te ontwikkelen, die de grondslag moet vormen voor
een goede taakuitoefening en een adequate opleiding. Belangrijk in dit
verband is vooral de publikatie van het befaamde 'Woudschoten-
rapport': het resultaat van een conferentie over de taak van de huisarts
in 1958. De in dit rapport vervatte elementen van de taakomschrijving
van de huisarts (hierboven reeds genoemd) zullen nogjaren als leidraad
dienen.7
Verder wordt gewezen op de centrale rol van de huisarts, zowel in de
extramurale geneeskunde (zonder huisartsen zou de specialistische
geneeskunde onbetaalbaar worden; de ziekenhuizen zouden de vraag
nooit aankunnen) als in de eerste-lijns-hulpverlening. Het NHG is
van het begin afaan voorstander van samenwerking tussen disciplines
(hometeams met wijkverpleegsters en fysiotherapeut), maar ook tussen
beroepsgenoten (stimulering van en onderzoek naar groepspraktijk en
gezondheidscentra).
Dat het NHG duidelijk een voorhoede-functie vervult (een 'Gideons-
bende'), blijkt wel uit de kritiek, die zich vooral richt tegen de nadruk
die gelegd wordt op de psychosociale aspecten van het ziek-zijn en
ziek-worden (psychosomatiek). In zijn jaarrede van 1961 stelt de
NHG-voorzitter daarom met nadruk, dat hij het zou betreuren wan-
neer de 'somatici' overvleugeld zouden worden. Het NHG is 'geboren
uit het reveil der huisartsen'. De 'soma' kreeg echter in het verleden te
veel aandacht (Hen  H/, 4,367).
Tenslotte spreekt het NHG ook regelmatig zijn zorg uit over het tekort
aan huisartsen. Te weinig artsen willen huisarts worden. Er moeten
stimuleringsmaatregelen worden genomen, vooral voor de grote
steden. Een numerus fixus wordt met zorg tegemoet gezien (H en  H/,9,
121 e.v.).
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Analyse
Omdat uiteindelijk de gebruikswaarde van het beroep van huisarts
gebaseerd is op een specifieke taak en specifieke kennis en kunde, zijn
dit juist de aspecten waarop de strategie van het NHG wordt gericht;
wat is de specifieke taak van de huisarts in de gezondheidszorg, en
welke kennis en kunde heeft hij daarvoor nodig?
Er is duidelijk sprake van de beYnvloeding van de behoefteperceptie
(behoefte aan continue integrale en persoonlijke zorg) en het aan-
prijzen van de eigen dienst als dt oplossing (de huisarts neemt een
belangrijk deel van de somatische en psychosociale hulp voor zijn
rekening, en hij is hier, na enige bijscholing, uitstekend voor
geaquipeerd).
Onder invloed van de door de NHG geEntameerde discussie verandert
de diffuse en negatieve formulering van het domein van de huisarts
(niet-specialist) in een positieve, brede en pretentieuze functie-
omschrijving. De gebruikswaarde wordt verder benadrukt door te
wijzen op de centrale positie die de huisarts inneemt, zowel in de
medische sector als in de eerste-lijnshulpverlening. Ook valt het op, dat
met nadruk wordt vastgesteld dat de huisarts altijd al de centrale figuur
is geweest; de huisarts zoekt geen nieuw werkterrein - hij heeft reeds
lang een legitieme taak in de gezondheidszorg. Verder wordt veel aan-
dacht besteed aan de specifieke kennis en kunde van de huisarts. Deze
dient gericht te zijn opde hierboven beschreven taken, en moetde huis-
arts in staat stellen de onzekerheidsbronnen in zijn werk beter te
beheersen. Men zoekt en vindt deze specifieke kennis en kunde niet
langer alleen in de medische wetenschap, maar ook in de sociale weten-
schappen. Naast het 'medische model' gaat men het 'sociale model'
hanteren. De huisarts krijgt een eigen gezicht en gaat zich duidelijk van
de specialist onderscheiden.
Er is hier sprake van een belangenbehartiging in optima forma ten aan-
zien van de gebruikswaarde van het beroep. Door de beroepsgroep
wordt dit niet als behartiging van het eigenbelang gezien. Het belang
van de cliant staat voorop; hieraan hoeft niet te worden getwijfeld. De
aandacht voor de niet-medische aspecten van het ziek-zijn, de
promotie van samenwerking tussen hulpverleners en de zorg om het
tekort aan huisartsen op te heffen, zijn duidelijk in het belang van de
cliant. Maar met het oog op de toekomst is deze 'innovatie' 66k van
groot belang voor de huisarts zelf.

Feiten
In het midden van de jaren zestig begint de arbeid van het NHG duide-
lijk vruchten af te werpen. Niet dat gesteld kan worden dat nu het
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merendeel van de Nederlandse huisartsen werkt volgens de idealen van
het NHG, maar wel wordt door allerlei ofliciale organen de opvatting
van het NHG over de huisarts en de huisartsgeneeskunde over-
genomen.
In 1964 wordt een Staatscommissie Huisartsen ingesteld. Bij de instal-
latie van de commissie spreekt de minister over de 'centrale positie' van
de huisarts', omdat alleen de huisarts'het hele terrein kan overzien'.
In de memorie van toelichting op de begroting van 1965 wordt gespro-
ken van een 'fatale onderwaardering van de huisarts, en over het belang
van de vertrouwenspositiediede huisarts bekleedt (Hen  H/, 7,365).
Een belangrijk voorbeeld is verder de Volksgezondheidsnota van  1966.
Hierin wordt gesteld dat de huisarts integrale geneeskunde moet
beoefenen, aandacht moet hebben voor lichamelijke en geestelijke
aspecten, in de eerste lijn moet samenwerken en een goede verbinding
met het tweede echelon moet hebben. In Huisarts en Wetenschap
wordt dan ook juichend geconstateerd dat hierin de NHG-opvattingen
duidelijkdoorklinken (Hen W, 9,121).
In 1966 ontstaat er (weer) een hooglopend conflict tussen de LHV en de
ziekenfondsen over de honoraria. De huisartsen menen dat hun
honoraria, vergeleken met die van de specialisten, te laag zijn. Ter
oplossing van het conflict wordt de commissie-Van de Ven ingesteld,
die tot de conclusie komt dat de huisartsen inderdaad ondergehono-
reerd worden; een verhoging van 50% wordt voorgesteld. Een 'redelijk
inkomen' wordt daarbij vastgesteld door uit te gaan van een 'norm-
praktijk' en het salaris van een arts in overheidsdienst (verhoogd met
een 'continue-beschikbaarheids-toeslag', een 'beroepsrisico-premie'
en kapitalisering van de sociale lasten). Bijde vaststelling van de norm-
praktijk heeft de commissie zich duidelijk laten inspireren door de
NHG-opvattingen over een 'goede praktijkvoering'. Daarbij moet wor-
den opgemerkt dat, behalve de - door de activiteiten van het NHG
opgekrikte - identiteit van de huisarts, ook de schaarste aan huisartsen
(vooral in de grote steden) een rol speelt.

Analyse
Het succes van het NHG blijkt uit de overname van de situatiedefinitie,
zoals die door het NHG wordt gepropageerd, door relevante andere
partijen. Vooral de centrale overheid is kennelijk door de argumenten
van de huisarts overtuigd. Door de overname van de situatiedefinitie
legitimeert de centrale overheid in feite de positie van de huisarts. De
overheid wordt een belangrijke coalitiepartner. Deze erkenning door
de centrale overheid blijkt van belang bij de honorariumstrijd van
1966, hoewel ook de schaarste aan huisartsen een rol speelt. Opmerke-
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lijk is overigens ook, dat de huisartsen zich blijven orienteren op de
totale artsengroep. Het gestegen zelfvertrouwen blijkt uit het feit dat
men zich op het standpunt stelt dat de huisarts een met de specialisten
vergelijkbaar honorarium dient te krijgen.
Het einde van de hier beschreven periode (1955-1965) markeert, zoals

gezegd, het begin van de'oogsttijd' van de inspanningen van een voor-
hoede in de beroepsgroep. Het NHG verandert ook. In het begin zocht
men vooral actieve leden, maar nu zoekt men het meer in het aantal,
ten behoeve van een grotere verbreiding van de nieuwe visie op de

huisartsenpraktijk. De ontwikkelingen en de ideeEnvorming gaan
door, zij het minder spectaculair. In paragraaf 7.5 wordt hierop terug-
gekomen. In de volgende paragraafechter wordt eerst aandacht besteed
aan wellicht het belangrijkste resultaat van de aandacht voor de
centrale rol van kennis en kunde: de hervorming van de opleiding.

7.4     De opleiding(1965-1975)

Feiten
Vanafde bevrijding heeft de nascholing van de artsen aandacht gekre-
gen. In 1951 wordt door de KNMG de Landelijke Artsen-Cursus-
Commissie geinstalleerd, maar bij de leden blijkt geen belangstelling te
bestaan voor de activiteiten die de commissie ontplooit (Festen, 1974,
573 e.v.). Het NHG heeft vanafhet begin van zijn bestaan gehamerd op
de noodzaak van een adequate opleiding voor huisartsen. Hierboven is
reeds geconstateerd dat de bestaande universitaire opleidingen geheel
georiEnteerd waren op de specialistische geneeskunde, hoewel het for-
meel een opleiding tot 'algemeen arts' was. In diverse artikelen in Huis-
arts en Wetenschap worden lacunes in deze basisopleiding geconsta-
teerd (o.a. 3,433; 4,10 e.v.). Vooral worden leemten geconstateerd ten
aanzien van de kennis van psychologie en sociologie, en ten aanzien
van de persoonlijkheidsvorming van de toekomstige huisarts.
In eerste instantie is de aandacht van het NHG vooral gericht op het tot
stand brengen van nascholingsmogelijkheden, waarbij de regionale
centra een belangrijke rol wordt toegedacht. Een veelheid aan cursus-

sen wordt georganiseerd, en in Huisarts en Wetenschap verschijnen
vele wetenschappelijke referaten. Men blijft erechter van overtuigd dat
uiteindelijk slechts een verandering bij de universiteiten, veranderin-
gen op grote schaal kan bewerkstelligen. Via zijn vertegenwoordiger in
een KNMG-commissie pleit het NHG voor een post-doctorale specia-
lisatie voor huisartsen.
In zijn jaarrede van 1962 constateert de voorzitter van het NHG een
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toenemende verwijdering tussen universiteit en huisarts. De stafvan de
faculteiten staat min  of meer op het standpunt, dat een wetenschappe-
lijk verantwoorde beoefening van de geneeskunst alleen als specialist
mogelijk is. Weliswaar hebben alle universiteiten een leerstoel voor de
sociale geneeskunde, maar, stelt de voorzitter, 'daar horen we niet
thuis'. Tenslotte kondigt hij aan dat het NHG een stichting in het leven
zal roepen om een brug naar de universiteiten te slaan (H en  If/, 5,353
e.v.).

In 1965 wordt een belangrijke mijlpaal bereikt. Aanvankelijk had het
NHG gehoopt, een aparte leerstoel mEt instituut aan de universiteit
van Utrecht te kunnen verwezenlijken, maar dit plan stuitte op weer-
standen in Den Haag. Daarom wordt besloten tot de oprichting van een
instituut 16s van de universiteit. Dit plan kan in eerste instantie gereali-
seerd worden door een subsidie van de farmaceutische industrie, waar-
na ook het ministerie en het Preventiefonds over de brug komen. Op 22
april 1965 wordt het Nederlands Huisartsen Instituut (NHI) officieel
geopend. Het doel van het instituut wordt het verzorgen van onderzoek
en opleiding ten behoeve van de huisartsen in Nederland (H en H/, 8,
161).
In 1966 volgt een tweede mijlpaal, als in Utrecht de directeur van het
NHI wordt benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de 'geneeskunde
van de huisarts'. Na Engeland is Nederland het tweede land waar dit
gebeurt. Het realiseren van een post-doctorale specialisatie vanuit het
NHI, samen met de LHV en de KNMG, mislukt vooralsnog door
gebrek aan middelen. In  1967 kan de voorzitter van het NHG echter in
zijn jaarrede constateren, dat de medische faculteiten nu de behoefte
aan een specifieke huisarts-opleiding erkennen. In het 'Raamplan
Huisartsenopleiding' stellen de universiteiten voor, de algemene
opleiding te bekorten tot zes jaar, en daarna een 66njarige opleiding tot
huisarts in te voeren (v66r het artsenexamen). De voorzitter acht dit
plan een erkenning van het eigen vak, maar blijft voorstander van een
post-doctorale specialisatie. Met het huidige plan blijft de opleiding
vrijwillig, en kunnen ook andere artsen zich nog steeds als huisarts
vestigen. Bovendien wordt een 66njarige opleiding te kort geacht (H en
W, 10,437 e.v.). Na een wijziging van het Academisch Statuut in 1968
wordt het bovengenoemde plan in Utrecht verwezenlijkt.
In 1971 brengt de Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening een
interim-rapport uit, waarin voorgesteld wordt een zesjarige artsoplei-
ding te realiseren. Zonder verdere specialisatie mogen deze artsen
echter niet de titel 'huisarts' (of een ander specialisme) voeren  en  ook
niet voor rekening van de ziekenfondsen huisartsenhulp geven. Hier-
tegen maken de faculteiten bezwaar, omdat ze geen artsen wensen op te
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leiden  die in feite geen enkele functie kunnen uitoefenen.   In   1973
wordt de basisopleiding bekort tot zes jaar, z6nder een verplichte
specialisatie. Aan alle universiteiten zijn of worden 66njarige post-
doctorate opleidingen voor huisarts gestart; aan alle universiteiten
ontstaan Huisartseninstituten (Huysmans,     1973,    42).    De    post-
doctorale opleidingen staan onder toezicht van het College Huisartsen-
geneeskunde, waarin de faculteiten, de LHV en het NHG participeren.
Tevens wordt in 1973 gestart met het huisartsenregister. Hierin worden
alle erkende huisartsen geregistreerd die voor rekening van de zieken-
fondsen huisartsenhulp kunnen verstrekken.  Tot  1978  is er een  over-
gangsperiode, waarin elke arts zich kan laten registreren als huisarts.
Daarna wordt dit bestand 'gescreend' en worden alleen artsen met
een huisartsen-specialisatie nog toegelaten. De Huisartsen Registratie
Commissie, die deze regeling uitvoert, valt onder de verantwoordelijk-
heid van de KNMG.
Voor het verzorgen van de overige nascholing van de huisartsen wordt
door  het  NHG  en  de LHV reeds  in   1969 de Stichting Financiering
Nascholing Huisartsen in het leven geroepen. Dit gebeurt omdat men
het getreuzel en het touwtrekken tussen de KNMG, het ministerie en
de faculteiten moe is. De resultaten blijven echter nog beperkt (Festen,
1974,575).

Analyse
Het realiseren van een eigen opleiding is een 'klassiek' onderdeel van
het professionaliseringsproces (volgens welke benadering dan ook).
Met name het realiseren van een of'ficieel erkende opleiding (i.c. een
opleiding aan de universiteit) is een belangrijke mijlpaal voor een
beroepsgroep. Terecht wordt dit gezien als een bevestiging van de
waarde van het beroep. Dat zo'n erkenning ook positieve gevolgen
heeft voor de ruilwaarde van het beroep, kan blijken uit het feit dat na
de totstandkoming van de universitaire huisartsenopleidingen de
ziekenfondsen (en dus ook de staat) bereid zijn een huisartsenregister
aan te leggen, waardoor het beroep een min of meer formele status
krijgt. Het is hierdoor mogelijk, een deel van de concurrentie (i.c. die
van de andere artsen)8 uit te schakelen.
Ondanks deze positieve gevolgen staat bij het NHG de verbetering van
de kwaliteit van hulpverlening door de huisarts voorop. Dit kan ook
blijken uit de aandrang die uitgeoefend is om de basisopleiding aan te
passen, waardoor meer aandacht voor het functioneren van de huisarts
en voor de psychosociale aspecten van het ziek-zijn mogelijk wordt.
Wederom blijkt hier, dat het verbeteren van de gebruikswaarde en het
verbeteren van de ruilwaarde dicht bij elkaar liggen. Professionalise-
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ring met behulp van deze strategieEn is duidelijk een tweesnijdend
zwaard. Uiteindelijk heeft zowel de patiEnt als de huisarts er voordeel
bij.
Het realiseren van een volwaardige opleiding voor huisartsen is aller-
eerst een strategie om de kennis en kunde van de huisarts te bevorderen.
Voor het realiseren van de nascholing geldt hetzelfde. Dat hiermee tot
op heden minder resultaten worden geboekt, komt wellicht door het
feit dat deze nascholing (nog) vrijblijvend is. Het NHG heeft niet zo'n
grote invloed op de beroepsgroep als geheel, dat de aansporing van het
NHG en het aanbieden van nascholing tot het gewenste resultaat
leiden. Waarschijnlijk zal een extra (financiBle) prikkel hiervoor nodig
Zljn.

Het is zeer moeilijk om vast te stellen welke motieven een rol spelen bij
het bevorderen van de kennis en kunde door een beroepsgroep. Waar-
schijnlijk is het zo, dat het streven van de initiatiefnemers (i.c. de NHG-
leiders) vooral geYnspireerd is door verbetering van de kwaliteit van de
huisartsenhulpverlening, en door het belang van de patiEnt (en de
samenleving). Of hun ideeEn op redelijk grote schaal weerklank vin-
den, zal echter voor een decl ook afhangen van het'persoonlijke voor-
deel' dat de beroepsgroepleden erbij hebben (zie het geringere effect
van de vrijwillige nascholing). Wellicht kan een voorhoede het meest
bereiken in zaken waarbij niet de daadwerkelijke medewerking van alle
beroepsgroepleden vereist is. Zo lang de veranderingen bewerkstelligd
kunnen worden via instituties en instanties die los van de beroepsgroep
staan (de staat), of bevolkt worden door een beroepsgroep-elite (zoals
bijvoorbeeld de universiteiten), kunnen (gebruikswaarde-)inhoude-
lijke argumenten de belangrijkste rol spelen. Voorde medewerking van
de 'gewone' beroepsgroepleden is dikwijls een houdingsverandering
noodzakelijk, die op zijn minst enige tijd vergt. In de volgende para-
graafzal opdit aspectnog worden teruggekomen.

7.5     Herorientatie en externe druk (1970-1980)

Feiten
Paragraaf 7.3 eindigde met de opmerking dat de ontwikkelingen door-
gingen, zij het minder spectaculair.
In 1971 houdt het NHG-bestuur een conferentie over de huisarts in de
nabije toekomst. De taak van de huisarts heeft nog niet volledig gestalte
gekregen. De lijn van het begin is nog steeds duidelijk: de huisarts moet
een centrale positie in het volksgezondheidsbestel behouden, maar
moet zijn taak verbreden van 'cure' naar'care'. De samenwerking met
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anderen zal een grotere nadruk krijgen. Uitgangspunt moet primair
de toekomstige structuur van de gezondheidszorg en van de eerste-
lijns-hulpverlening zijn, en secundair de plaats van de huisarts daarin:
welk deel van de eerste-lijns-hulp mag van de huisarts verwacht
worden?(Hen W,  14,179 e.v.).
Deze heroriEntatie valt samen met de opkomst van de 'eerste-lijns-
beweging', ook bij andere beroepsgroepen (met name de wijkverple-
ging en het maatschappelijk werk). Een auteur vraagt zich in Huisarts
en Wetenschap af, of het NHG niet getransformeerd moet worden tot
een genootschap van de eerste-lijns-werkers (Hen  W,  14,464). In 1972
is er het symposium 'Meer lijn in de eerste lijn', en in een discussiestuk
voor deze bijeenkomst wordt gesteld dat solo-werk en priv6-
ondernemerschap in de eerste lijn vermeden dienen te worden (H en
Ift 15,23).
In 1975 wordt, als resultaat van de discussies binnen het NHG, een
interim-rapport van de werkgroep Takenpakket gepubliceerd, getiteld:
'Hoe helpt de dokter: In een begeleidend artikel in Huisarts en
Wetenschap wordt gesteld dat het Woudschoten-rapport een grote en
brede claim op het terrein van de professionele hulpverlening stelde; de
huisarts werd gepresenteerd als een alles-kunner. Dit ideaalbeeld werd
toentertijd geaccepteerd, omdat er nauwelijks andere hulpverleners in
de eerste lijn waren. Nu wordt ingezien dat het ideaal van de continue,
integrale en persoonlijke hulpverlening veeleer een beschrijving is van
de facetten van een ideale hulpverlening, die door de huisarts allddn
niet kan worden verzorgd. Samenwerken moet daarop het antwoord
zijn. Gesteld wordt, dat er een nieuwe fase in de professionalisering van
de huisartsgeneeskunde begint: niet gericht op afbakening ten opzichte
van de specialistische geneeskunde, maar gericht op 'werkelijke inte-
gratie met andere disciplines'. De huidige structuur van de gezond-
heidszorg, zo zeggen de opstellers van het rapport, vormt een belem-
mering voor deze samenwerking (Hen  W,  18,277 e.v.).
Het rapport wekt nogal beroering, en het bestuur van het NHG haast
zich te verklaren dat het een discussiestuk is, en dat het bestuur voor-
stander is van pluriformiteit in de wijzen van samenwerking; ook van-
uit de solo-praktijk kan men samenwerken (H en H/, 18,435). Toch
markeren deze reacties op het rapport de verwijdering die ontstaan is
ten opzichte van de achterBan. In een bundel artikelen van het NHI van
1979 stelt Van den Akker dat de structuur van het NHG desintegreerde
en dat het rapport geen voedingsbodem vond (1979,108). Riphagen
stelt: 'De plannenmakers van het tweede uur kregen het heel wat
moeilijker', en spreekt van 'nieuwe, meer omstreden ideeEn' (1979,
131).
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Het NHG blijft echter de samenwerking in de eerste lijn propageren.
Vanuit dit standpunt wordt in 1976 kritiek geleverd op het KNMG-
rapport 'De plaats van de medicus in het eerste echelon'.9 Hoewel er
waardering bestaat voor de stellingnamen in het rapport en de uit-
gebreide taakinventarisatie, wordt gesteld dat de commissie voorbij is
gegaan aan de ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde. Het
Woudschoten-rapport biedt wat dat betreft meer. Vooral ook wordt te
weinig aandacht besteed aan de relatie tussen gezondheidszorg en wel-
zijnszorg(Hen IT/, 19,166).
In 1978 brengt het NHG het rapport'Samenwerking in de eerste lijn en
structurele belemmeringen' uit, waarin een aantal problemen bij het
realiseren van samenwerking wordt gesignaleerd. Allereerst wordt
gewezen op de verschillen in visie ten aanzien van de eerste-lijns-
hulpverlening bij de betrokken partijen (huisartsen, ziekenfondsen,
kruiswerk, maatschappelijk werk). Verder remt het ontbreken van een
adequate financiering de experimenten, en leiden verschillen in vesti-
gingsbeleid tot organisatorische problemen. Voor het NHG ligt er ten
aanzien van de eerste-lijns-hulpverlening een bijzondere taak. Het
NHG moet de'voortrekkers' ondersteunen, en, hoewel het NHG in het
algemeen afziet van beleidsvoering in huisarts-aangelegenheden, moet
voor het eerste-lijns-beleid een uitzondering gemaakt worden. De
stimulering van de eerste-lijns-hulpverlening is in het LHV-beleid
onvoldoende herkenbaar (H en H/, 22,62). Ook in zijn jaarrede van
1978 stelt de voorzitter van het NHG de samenwerking in de eerste lijn
nogmaals aan de orde. Hij stelt dat het feit dat de huisarts op het
kruispunt van de eerste-lijns-hulpverlening en de medische voorzie-
ningen staat, niet het gevolg is van een keuze: 'de huisarts stond er al,
en toen zijn de wegen rondom hem ontstaan'. Hij legt er verder de
nadruk op, dat de kostenoverwegingen niet bepalend mogen zijn voor
een sterkere nadruk op de eerste lijn, omdat dit de volwassenwording
van de huisartsgeneeskunde remt. Niet door taakverzwaring van
buitenaf, maar door groei en profilering van binnenuit, moet de eerste
lijn gestalte krijgen.

Analyse
Uit de hierboven beschreven episode uit de ontwikkeling van het
huisartsenberoep wordt duidelijk dat professionalisering een continu
voortgaand proces is, waarin voortdurend moet worden ingespeeld op
externe ontwikkelingen. Juist op het moment dat de huisarts zich
bewust is geworden van de eigen taak en een daarbij passende kennis en
kunde heeft ontwikkeld, ontstaat de eerste-lijns-beweging. Ontwikke-
lingen in andere beroepsgroepen hebben gevolgen voor de huisarts. De
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eerste-lijns-beweging is zowel een bedreiging als een bron van moge-
lijkheden voor de huisarts. Bedreigend is, dat andere beroepsgroepen
een claim leggen op het zojuist door de huisarts ontdekte veld van de
psychosociale hulp. Kwam eerst de bedreiging voor de huisarts van de
medische specialisten, nu komt die van de maatschappelijk werkers, de
psychologen, etc. Van de andere kant biedt de eerste-lijns-beweging
ook mogelijkheden. Door samenwerking met de andere beroepsgroe-
pen kan de huisarts zijn centrale positie handhaven en wellicht zelfs
versterken. Samenwerking maakt van potentiEle tegenstanders coali-
tiepartners. De huisarts heeft hierbij overigens een belangrijke troef in
handen. Hij mag zich bezighouden met het werkterrein van de andere
beroepsgroepen, maar omgekeerd niet. Bovendien is en blijft de huis-
arts de sluis naar het medische tweede echelon, en zelfs naar het
psychotherapeutische tweede echelon. Wel is het voor de samen-
werking nodig, dat de huisarts zich in zijn domeindefinitie wat beschei-
dener opstelt dan in het Woudschoten-rapport is gebeurd. Deze
'ideaal-beschrijving' werd overigens toch al niet haalbaar geacht. Een
stap terug naar een meer reEle domeindefinitie heeft dus een tweezijdig
effect.
Overigens wordt ook weer eens duidelijk, dat het gevaar van elite-
vorming in een beroepsorganisatie groot is. De NHG-top is zo'n elite,
en blijkt de achterban wederom vooruit te zijn. Waarschijnlijk is de
schatting van de NHG-top ten aanzien van het belang van de eerste-
lijns-beweging voor de huisarts juist. Samenwerking zal de centrale
positie van de huisarts alleen maar versterken. De achterban ziet echter
in de eerste-lijns-beweging vooralsnog alleen maar een bedreiging van
de eigen autonomie en het vrije ondernemerschap. Wanneer hier on-
voldoende rekening mee wordt gehouden, verliest een elite haar in-
vloed op de beroepsgroep.

Feiten
Inmiddels is ook de verhouding NHG-LHV in discussie gekomen. In
een gezamenlijk rapport over deze materie van beide organisaties
(1970) worden de taken nog eens afgebakend: LHV: behartigen en
bevorderen van de maatschappelijke belangen in de ruimste zin; NHG:
bevordering van de wetenschappelijke uitoefening van de geneeskunst.
Beide, wordt gesteld, dienen een gemeenschappelijk ideaal: het opti-
maal functioneren van de huisarts, in het belang van de gezond-
heidszorg. De materiele en immateriele aspecten zijn daarbij niet te
scheiden. Vervolgens wordt ingegaan op de actuele problematiek, dat
de LHV zich breder wenst te gaan opstellen, en NHG-doeleinden wil
gaan incorporeren. Moeten NHG en LHV nu een fusie aangaan? De
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beide organisaties komen echter tot de slotsom, dat er weliswaar een
gemeenschappelijk doel is, maar onderscheiden wegen. Het NHG wil
een katalysator blijven, en zal zich primair blijven orienteren op
research en scholing(Hen W, 13,113).
Ondanks deze formele taakafbakening is de 'overname' van het NHG-
terrein door de LHV een feit. Van den Akker schrijft: 'De LHV werd,
nadat er rust op het inkomensfront was gekomen, in het begin van de
jaren zeventig geconfronteerd met de ontwikkelingen in de huisarts-
geneeskunde. De kwaliteit van de zorgverlening werd steeds vaker een
punt van bespreking binnen de Vereniging .  .  .
Diverse deelgebieden werden onderwerp van discussie...De oplos-
sing van deze problemen heeft niet meer alleen te maken met hoe de
huisarts er zelfover denkt: ook de wens van de bevolking en de stand-
punten van andere werkers in de gezondheidszorg spelen een belang-
rijke rol. Betalende instanties als ziekenfondsen en particuliere ziekte-
kostenverzekeraars en last but not least de overheid, laten bovendien
steedsnadrukkelijkerhun stem horen'(1979,108).

Analyse
In het bovenstaande wordt het verschil tussen de beide beroeps-
organisaties (NHG en LHV) duidelijk. Het NHG is een beroeps-
organisatie, omdat het een collectieve actor is, die is opgericht door
leden van een beroepsgroep. Het verschil met de LHV is echter, dat de
achterban van het NHG veel kleiner is. De LHV is daardoor van groter
belang.
De LHV nu begint zich, in een periode dat de aandacht niet meer
zozeer door de materiEle belangen in beslag wordt genomen, bewust te
worden van een afnemende legitimatie van het huisartsenberoep. Niet
vergeten moet worden dat de NHG-ideeEn hierop weliswaar een
reactie zijn, maar dat deze nog lang niet door alle huisartsen in praktijk
worden gebracht.
De LHV wordt wel gedwongen, aan de ontwikkelingen in de maat-
schappij aandacht te schenken, want in tegenstelling tot het NHG heeft
het LHV w61 een koppeling naar het beleid op landelijk niveau.
Ziekenfondsen en ministerie wenden zich tot de LHV, niet tot het
NHG. Alleen de LHV wordt geacht representatieftezijn voorallehuis-
artsen. De LHV is ook nauw betrokken bij het KNMG-beleid. De LHV
heeft de noodzaak van het ontwikkelen van nieuwe activiteiten
ingezien, en bemoeit zich thans ook nadrukkelijk met de inhoud van
het huisartsenvak.
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Feiten
In 1975 publiceert de LHV een 'Blauwdruk', een beleidsplan ten aan-
zien van de kwaliteit van de huisartsenhulp, en de noodzakelijke voor-
waarden daarvoor. Een storm van protest, vooral gericht tegen de op-
vattingen over intercollegiale toetsing, noopt het bestuur er echter toe,
het rapport de status van discussiestuk te geven, en een nieuw beleids-
plan te ontwikkelen. Tevens wordt toegezegd, een rapport op te stellen
over de taken van de huisarts. Daartoe wordt de commissie Taken-
pakket geinstalleerd.
In 1977 verschijnen de beide rapporten: 'De taken van de huisarts' en
de 'Nieuwe Blauwdruk'. In het eerste rapport wordt stelling genomen
tegen het al genoemde KNMG-rapport 'De plaats van de medicus in
het eerste echelon'. Veel van de taken die de KNMG-commissie had
aangemerkt als facultatief of oneigenlijk, worden door de LHV-
commissie juist gezien als hoofdtaken, ofals taken waarvan de huisarts
zel fuitmaakt ofze voor hem facultatiefzijn.
Toch voldoet ook dit rapport niet aan de wensen van de huisartsen.
In een redactioneel artikel in Medisch Contact wordt geconstateerd dat
het van moed getuigt, de taken van de huisarts op te sommen. Men
betreurt het echter dat daarbij geen duidelijke criteria worden gehan-
teerd, waardoor de opsomming wat arbitrair is. Tevens ontbreekt een
duidelijke visie op de toekomstige taak en plaats van de huisarts in het
geheel van de gezondheidszorg. Het artikel eindigt met de vraag ofde
'commissie de huisarts weer wil reduceren tot wat hij v66r de vijftiger
jaren was: de somatische dokter, en wat hij toen dus voornamelijk werd:
een verkeersagent of een soort internist.  Moet de huisarts uitsluitend
volgens het medische model functioneren, zoals de bijlagen sugge-
reren?' (MC, 32,759).
De ledenvergadering is evenmin tevreden, omdat het rapport slechts
een uitgebreide inventarisatie van deskundigheden presenteert, en der-
halve geen bindende uitspraken doet over de totaliteit van het func-
tioneren van de huisarts. Er mogen dan ook geen juridische consequen-
ties voor het huidige functioneren van de individuele huisarts aan ver-
bonden worden. Bovendien biedt het rapport te weinig houvast voor
het vraagstuk van de relatie tussen functie en honoreringsstructuur.
Het rapport wordt'voor eigen gebruik als onderliggend materiaal' aan-
genomen en het centraal bestuur wordt opgedragen het rapport aan te
passen aan deontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde(MC, 33,174).
Het tweede rapport  van  1977  is de 'Nieuwe Blauwdruk'. Hoofddoel
van deze Blauwdruk is: 'voorwaarden te scheppen die leiden tot ver-
betering van de zorg voor de patient, dan wei die de kwaliteit van de
zorg garanderen'. Men tracht dit te bereiken door 'het stellen van
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kwalitatieve en kwantitatieve normen voor het uitoefenen van de
huisartsenpraktijk en tevens het bevorderen van mogelijkheden voor
de huisarts deze normen ook te bereiken en te handhaven'. De Blauw-
druk moet dan ook gezien worden als een samenhangend geheel van
maatregelen, die niet geYsoleerd van elkaar kunnen worden gereali-
seerd. Het plan bestaat uit vier punten:
1 Kwaliteitsgaranties: verlenging van de duur van de opleiding en
intercollegiale toetsing van het technisch en organisatorisch functio-
neren op basis van vrijwilligheid.
2    Verlaging van de rekennorm-praktijk van 2600 naar 2000 (in drie
jaar): moderne eisen van aandacht voor de patient, collegiaal overleg,
eerste-lijns-overleg, bijscholing en dergelijke betekenen bij 2000
patiEnten een volledige dagtaak. Hierbij dient ook een redelijk salaris te
gelden (cfr. huidige koppeling: rijksschaal 151 maximaal).
3      Maximering van het patiEntenaantal: om kwaliteit te garanderen, is
continue overbelasting ongewenst: maximaal 25% meer patiEnten dan
rekennorm-praktijk; daarboven geen betalingdoorhet ziekenfonds.
4 Vestigingsbeleid: stimuleren van associaties; stimuleren van een
plaatselijk vestigingsbeleid door plaatselijke huisartsenverenigingen;
instelling van 'werkgebieden' van samenwerkende artsen (vier A acht
huisartsen); criteria voor het aantal artsen per werkgebied; beperking
van het gebied waarin de arts werkzaam is.
De achterban reageert sterk verdeeld op het rapport. Allerwegen wordt
getwijfeld aan de realiseerbaarheid van de plannen. Bij de presentatie
van het rapport doet het bestuur van de LHV alle mogelijke pogingen
om het rapport aanvaard te krijgen. Het wordt de leden voorgehouden
als een rapport dat in zijn geheel moet worden aangenomen, en waarop
slechts wijzigingen in details mogelijk zijn. De weerstand is echter te
groot. Het bestuur wordt verweten dat de leden te weinig inspraak
gehad hebben bij de samenstelling van het rapport. Het bestuur wijt de
weerstand tegen het rapport mede aan het schrik-effect van de vtr-
gaande voorstellen; men moet nog wennen aan de ideetn (Van der
Krogt e.a., 1979,4.23). De besluitvorming over de Nieuwe Blauwdruk
wordt uitgesteld. Eerst zal worden getracht de communicatiestructuur
binnen de LHV te verbeteren, zodat de leden meer betrokken raken bij
het te voeren beleid.

Analyse
Het feit dat de LHV taken ten aanzien van de ontwikkeling van het
huisartsenberoep overneemt van het NHG, is van groot belang. In het
vorige analyseblokje is er al op gewezen dat de LHV er niet meer onder-
uit kon, rekening te gaan houden met de ontwikkelingen in de samen-
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leving. Het bestuursbureau van de LHV wordt in deze periode ook flink
uitgebreid, en er worden'professionals' aangetrokken.
Al snel doet zich echter hetzelfde fenomeen voor als bij het NHG: de
top is de achterban v66r. Mijns inziens maakt de LHV een juiste schat-
ting van de noodzaak van zaken als vestigingsbeleid, opstelling van
kwaliteitsnormen en bewaking ervan, regionalisatie en dergelijke,
maar de leden moeten wel m66 willen, anders is een beleid als dit niet
realiseerbaar. En dit blijkt vooralsnog zeer moeilijk. Zoals Verdenius
het stelt: 'de LHV is een vereniging met een uiterst heterogeen
ledenbestand, dat in slechts 66n opzicht onmiskenbaar gelijkgericht is:
de leden zijn allen huisarts en verwachten dat de eigen maatschappe-
lijke belangen - wat men daaronder ook wil verstaan- behartigd zullen
worden. Deze heterogeniteit schept tezamen met een voorkeur van
huis uit voor het harmoniemodel, een sfeer van behoedzaam en onvol-
doende duidelijk laveren tussen idealistische intenties en - al of niet
vermeende - aantasting van de maatschappelijke belangen' (1979,
183). En reeds  in 1974 signaleert Tielens een discrepantie tussen  de
macht van de KNMG en haar maatschappelijke verenigingen naar bui-
ten toe, en de onmacht naar binnen (ten opzichte van de leden) (Bol,
1974, 13). Maatregelen die door de beroepsorganisaties worden ge-
creEerd, hebben dan ook altijd een ofandere sanctie van buitenafnodig,
willen ze voor de leden bindend zijn (zie de huisartsenregistratie). De
LHV voorziet een duidelijke aantasting van de ruilwaarde van het huis-
artsenberoep, als niet de gebruikswaarde wordt verbeterd, in de zin van
kwaliteitsverbetering en kwaliteitscontrole. De leden zien echter
kennelijk slechts de aantasting van de ruilwaarde (vooral in de zin van
autonomie) op korte termijn. De interne legitimering van het beleid
van het LHV-bestuur is kennelijk onvoldoende. Zonder de medewer-
king van de leden kan het bestuur moeilijk de overheid ervan weerhou-
den, een eigen beleid in deze zaken te gaan voeren. Vandaar dat beslo-
ten wordt, eerst de interne communicatie te verbeteren, zodat het
mogelijk wordt meer consensus te bereiken aangaande het te voeren
beleid.

Feiten
Veel tijd wordt de beroepsvereniging echter niet gelaten voor intern
overleg; de overheid is in deze periode uiterst actief op het terrein van
de gezondheidszorg. Reeds in 1974 komt de regering met de Structuur-
nota Gezondheidszorg. Vooral om een verdere kostenstijging in de
gezondheidszorg te voorkomen, wil men een beleid gaan voeren dat
gericht is op een accentverschuiving van specialistische intramurale
zorg naar extramurale zorg en preventie.'0 De uitgangspunten die hier-
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voor worden gekozen, zijn: a de zichtbaarheid en bereikbaarheid van
de voorzieningen voor de bevolking moeten gewaarborgd zijn; b de
samenhang tussen de voorzieningen moeten vergroot worden; c de
doelmatigheid en efficiency moeten verzekerd zijn; d de betrokkenheid
van de bevolking moet worden vergroot. Om dit te realiseren, denkt de
overheid aan een drietal processen: reorganisatie (regionalisatie en
echelonnering), planning en democratisering.
De regeringsnota ontmoet inhoudelijk niet veel kritiek. Het NHG-
bestuur ziet in de nota vooral de erkenning van de specialistische
functie van de huisarts in de eerste lijn. Wel ziet men enige problemen
bij de vormgeving van de samenwerking en de regionalisatie. Verder
acht men de voorgestelde volumegroei van 4% in relatie tot de ver-
zwaarde taak van de huisarts te gering (H en  W,  17,438). De LHV (en
de KNMG) maken wel bezwaar tegen het feit dat de nota is opgesteld
zonder inspraak, medezeggenschap of horen van de beroepsorganisa-
tie. Ook de adviesorganen waarin de beroepsorganisaties zijn vertegen-
woordigd, hebben er geen deel aan gehad.
In  1976 komt de regering met twee wetsontwerpen, die een uitwerking
zijn van de Structuurnota: 'Voorzieningen Gezondheidszorg' en
'Tarieven Gezondheidszorg'. In het eerste worden de planning, de
besturing en een bepaalde vorm van vestiging van beroepsbeoefenaren
geregeld. In het tweede worden regels voor de honorering en tarieven
vastgesteld. De tarieven dienen in het vervolg te worden goedgekeurd of
vastgesteld door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg, op
grond van richtlijnen van het ministerie.
Een storm van protest steekt op. De voorzitter van de LHV spreekt over
de "wurgwetten van Hendriks" CMC, 32,763) en allerwegen klinkt het
'onaanvaardbaar'. De voornaamste bezwaren tegen het wetsontwerp
'Voorzieningen' richten zich op twee punten. Allereerst worden in het
wetsontwerp aan de centrale, provinciale en lokale overheid zeer grote
en vtrstrekkende bevoegdheden toegekend, die nauwelijks door de wet
worden begrensd (regeling via algemene maatregelen van bestuur). De
rol van het particulier initiatief en vooral de beroepsorganisaties (niet
alleen belanghebbend, maar ook deskundig) is veel te gering. Het
tweede punt van kritiek richt zich tegen het tot stand komen van de wet
z6nder enige vorm van overleg met de belanghebbenden.
De kritiek op het wetsontwerp 'Tarieven' richt zich vooral op het
ontbreken van argumenten en bewijzen dat het huidige tarief- en
honoreringssysteem weinig overzichtelijk, sterk verbrokkeld en
nauwelijks samenhangend is, zoals het wetsontwerp stelt. Verder staat
men op het standpunt, dat door deze tarievenwet de beroeps-
beoefenaren in de gezondheidszorg onevenredig worden gediscrimi-
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neerd ten opzichte van andere sectoren. Tenslotte geldt ook voor dit
wetsontwerp, dat het tot stand is gekomen zonder enig overleg.
De LHV staat op het standpunt, dat de beroepsorganisaties op grond
van hun eigen verantwoordelijkheid aan de beperking van de kosten
moeten kunnen werken. Bovendien is de LHV reeds bezig met de plan-
ning en de sturing van haar beroepsgroep (o.a. het vestigingsbeleid);
ingrijpen van de overheid is niet noodzakelijkCMC 32,233 e.v.).
Op de hoorzitting van de vaste kamercommissie wordt de kritiek van de
KNMG, de LHV, de LSV en de LAD door een gezamenlijke afvaardi-
ging aan de leden van de commissie overgebracht. Daarbij wordt
gesteld dat de organisaties bereid zijn mee te werken aan een wet als
deze, mits het huidige ontwerp op een groot aantal punten essentieel
wordt gewijzigd. Vooral moeten er bepalingen over de gedeelde ver-
antwoordelijkheid van overheid en particulier initiatief en over de
waarborgen voor de vrijheid van medische beroepsuitoefening worden
opgenomen. Alleen in goed overleg is zoiets mogelijk (MC 32,369
e.v.).

Mede dankzij een regeringswisseling zijn de wetsontwerpen op een
groot aantal punten gewijzigd; ze worden thans besproken met de ver-
schillende organisaties.
Tot slot van deze paragraaf moet nog summier een aantal ontwikkelin-
gen uit het eind van de jaren zeventig worden genoemd, die voor het
huisartsenberoepvanbelangzijn.
Allereerst moet gewezen worden op de sterke toename van de belang-
stelling voor alternatieve geneeswijzen. Hoewel een echte erkenning
(vooral door opneming in het ziekenfondspakket) nog niet direct te ver-
wachten is, kan wel gesteld worden dat een groot deel van de alter-
natieve geneeswijzen uit de sfeer van de illegale praktijk en de kwakzal-
verij is gekomen. Er is op grote schaal sprake van waardering, en er zijn
reeds vele huisartsen die gebruik maken van alternatieve geneeswijzen.
Een tweede ontwikkeling is, dat het aantal artsen de laatste jaren sterk
aan het toenemen is. Er moet op korte termijn rekening worden gehou-
den met een aanmerkelijk overschot, ook bij de huisartsen. De KNMG
heeft dan ook voorgesteld, reeds nu de instroom van de medische facul-
teiten drastisch te beperken. Ook de toename van het aantal beroeps-
beoefenaars in andere beroepen heeft gevolgen voor de huisarts. Met
name de stijging van het aantal apothekers heeft reeds geleid tot een
heftige strijd tussen de apothekers (met steun van de centrale overheid)
en de apotheek-houdende huisartsen, waarbij beide groepen zich
beroepen op het belang van de cliant.
Een derde ontwikkeling is de economische recessie. Omdat de artsen
behoren tot de hoogste inkomensgroep in ons land, is er een grote druk
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op de regering om in te grijpen in deze inkomens. Dit staat naast het
streven om de uitgaven in de gezondheidszorg op zichzelfte beperken.

Analyse
Het zal de lezer niet moeilijk vallen, bovenstaande feiten in termen van
bedreiging van de belangen van de (huis)artsen te interpreteren. De
toenemende overheidsinvloed en de dreigende ingreep in de tarieven
vormen een directe aanslag op de belangen van de beroepsgroep.
Bovendien ziet men de machtspositie bedreigd, omdat men niet betrok-
ken wordt bij de totstandkoming van het beleid, waardoor men er
minder invloed op kan uitoefenen. Ook het 'niet-erkennen' van de
medeverantwoordelijkheid van de beroepsorganisaties voor de gezond-
heidszorg is uitermate bedreigend voor de machtspositie. Daarbij wor-
den uiteraard argumenten van deskundigheid gebruikt.
Ook de andere ontwikkelingen die hierboven zijn aangestipt, vormen
een bedreiging. De toenemende populariteit van de alternatieve
geneeswijzen en de overname van geneesmiddelenvoorziening door de
apothekers zijn een aanslag op het domein van de huisarts. Ten aanzien
van de alternatieve geneeswijzen bestaat echter de mogelijkheid dat dit
als een nieuw domein kan worden 'ingenomen'. Door aanpassing van
de opleiding en bijscholing maakt de huisarts, gezien zijn 'traditionele
kennis' en zijn huidige (monopolie)positie, een goede kans om de voor-
keur (ofwellicht het monopolie) te krijgen voor de uitoefening van de
alternatieve geneeswijzen. Reeds nu zijn er enkele vormen (bijvoor-
beeld acupunctuur) die door bepaalde ziekenfondsen en verzekeringen
worden vergoed, mits ze worden uitgevoerd door officiele artsen. Op
zijn minst kan verwacht worden dat, zoals ten aanzien van de para-
medische beroepen en de psychotherapie, de huisarts de functie van
verwijzer krijgt.
Ook de toename van het aantal huisartsen vormt een bedreiging voor
de gevestigde huisartsen. Het is met name deze druk, die ertoe heeft
geleid dat thans de bereidheid van de huisartsen om te komen tot een
vestigingsbeleid, veel groter is. De wens van de LHV is, dit vestigings-
beleid zo snel mogelijk te realiseren, zo mogelijk met medewerking van
de overheid. Dit laatste heeft twee voordelen: allereerst wordt bij deel-
name van de overheid aan de totstandkoming van een vestigingsbeleid
van de LHV zelf, de kans geringer dat de overheid met een eigen vesti-
gingsbeleid (dat ongunstiger kan zijn) komt. Ten tweede kan bij mede-
werking van de overheid gerekend worden op sanctionering van dit
beleid door de overheid, waardoor het vestigingsbeleid een verplicht
karakter krijgt voor alle huisartsen.
Bij de regulering van de instroom van huisartsen wordt op de eerste
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plaats het 'cliEntenbelang' als argument genoemd. De praktijk van de
huisarts mag niet te klein worden, om te zorgen dat hij voldoende erva-
ring houdt met niet zo vaak voorkomende ziektebeelden. Ook wordt
echtereen'redelijk inkomen' alsargument genoemd.
Dat bij bovenstaande ontwikkelingen de belangen van de huisartsen in
het geding zijn, moge nu duidelijk zijn. Ook dat de huisartsen ernaar
streven, hun belangen zo goed mogelijk te beschermen.  Of deze  stra-
tegieEn ook in het belang van de client zijn, is echter veel moeilijker uit
te maken. Het gebruik van alternatieve geneeswijzen door de huisarts
kan zeer gunstig zijn. Praktijkverkleining, met behoud van deskundig-
heid, eveneens. Bij de geneesmiddelenvoorziening door huisarts
ofapotheek op het platteland, ligt het cliEntenbelang minder duidelijk.
Dat de deskundigheid van de (huis)arts bij de totstandkoming van een
gezondheidszorgbeleid niet gemist kan worden, is duidelijk. Ofechter
de invloed van de beroepsorganisaties zo groot moet zijn als door hen
gewenst wordt, is echter de vraag.
Samenvattend kan gesteld worden dat aan het eind van de jaren zeven-
tig een groot aantal ontwikkelingen gesignaleerd kan worden die voor
het huisartsenberoep van groot belang zijn. Zoals van een reeds lang
bestaande en goed geoutilleerde beroepsorganisatie verwacht mag wor-
den, wordt op deze ontwikkeling op strategische wijze gereageerd.
Hierbij spelen ruilwaarde tn gebruikswaarde een rol. In ieder geval
wordt het clientenbelang behartigd zo lang dit niet strijdig is met het
eigenbelang.
Zo lang het gaat om de bedreiging van directe belangen van de beroeps-
beoefenaren op korte termijn, is de mobilisatie van de achterban door
het bestuur geen probleem. Bij het lange-termijn-beleid is dit wel het
geval, zoals in het vorige analyseblok reeds is vermeld.
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8     Bijstandsmaatschappelijk werk:
begin van een professionaliserings-
proces

In dit hoofdstuk zal beschreven worden hoe een organisatorische
functie tot een beroep werd, en vervolgens hoe het professionaliserings-
proces bij dit beroep een aanvang nam.
Het betreft hier, in tegenstelling tot de voorgaande illustratie, werkelijk
het prille begin van een professionaliseringsproces. Pas aan het eind
van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de collectieve actie van de leden
van de beroepsgroep zelf. Eerst moet een aantal ontwikkelingen
beschreven worden die van belang zijn om de start van een professiona-
liseringsproces mogelijk te maken. In feite is het professionaliserings-
proces op gang gekomen v66r de beroepsgroep zelftot collectieve actie
overgaat. Het zijn met name de activiteiten van de sponsor van de
beroepsgroep, die hiervoor verantwoordelijk zijn.
In het navolgende wordt veelal kortheidshalve over het beroep van
bijstandsmaatschappelijk werker gesproken, hoewel het hier in feite
een specialisatie binnen het maatschappelijk werk betreft.

8.1      De Armenwet en het overheidsmaatschappelijk werk in de jaren
vijftig

Feiten
De financiEle hulpverlening aan 'armlastige' burgers, die op geen
andere wet aanspraak kunnen maken, is in 1912 geregeld in de Armen-
wet. De uitvoering van deze wet is opgedragen aan de gemeenten. In
feite is in 1912 de in de loop van de jaren gegroeide praktijk van hulp-
verlening door de overheid (in plaats van het kerkelijk en particulier
initiatief) vastgelegd in de wet. Daarv66r was de armenzorg in hoofd-
zaak een activiteit van het kerkelijk en particulier initiatief, ingevolge
het beginsel van de staatsonthouding. Slechts in gevallen dat er geen
andere hulp te verkrijgen was, en de noodzaak tot hulpverlening
onmiskenbaar aanwezig was, mocht hulp worden geboden (Wet tot
regeling van het Armbestuur, 1854). Vooral onder invloed van de
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toenemende industrialisering veranderde de maatschappij ingrijpend.
Zowel de familie als het kerkelijk en particulier initiatiefbleken steeds
minder bij machte om adequaat te helpen. 'Langzamerhand won de
overtuiging veld dat de overheid actiefmoest ingrijpen ter bescherming
van de sociaal en economisch kwetsbaren. De overheid betrad de weg
der sociale politiek, en de sociale bemoeiing breidde zich inde loop der
jaren meer en meer uit. (. . .) Bij de voorbereiding van de Armenwet
1912 stond vooral voor ogen een verruiming van de overheidsbevoegd-
heid tot ondersteuning. De Armenwet van 1912 maakte het de over-
heid mogelijk om evenals de kerkelijke en particuliere instellingen de
armenzorg te beoefenen, waarbij evenwel ten aanzien van de over-
heidszorg aan het beginsel van de subsidiariteit werd vastgehouden'
(memorie van toelichting Algemene bijstandswet, 1963). Maar ook
deze wettelijke subsidiariteit  is  in  de  loop der jaren  na 1912 steeds
mindergaaninhouden.
Niet alleen op het terrein van de materiele dienstverlening krijgt de
overheid steeds meer taken. Hand in hand met de ontwikkeling van de
materiele armenzorg, ontwikkelt zich de immateriele armenzorg. Uit
de kerkelijke liefdadigheid ontwikkelt zich het maatschappelijk werk.
Ook de overheid maakt bij haar materiEle dienstverlening meer en
meer gebruik van het maatschappelijk werk. In de memorie van toe-
lichting op de ABW wordt in 1963 geconstateerd: 'In de afgelopen 50
jaar heeft zich een praktijk van bijstandsverlening ontwikkeld, welke in
zeer sterke mate is gekarakteriseerd door dienstverlening ten aanzien
van niet-materiEle moeilijkheden van de mens en wel met name door
de dienstverlening van het maatschappelijk werk.'
Hierbij moet worden bedacht dat'maatschappelijk werk' in die periode
nog geen duidelijk gezicht heeft, noch een duidelijk afgebakend terrein.
Er is veel 'beunhazerij', want iedereen mag de titel voeren. Zelfs een
logementhouder noemt zich al maatschappelijk werker (SZ,  18,152).'
Maatschappelijk werk is vooralsnog ook een zeer breed begrip, en
omvat bijvoorbeeld ook buurtwerk en dergelijke. Een belangrijke
stimulans bij dit alles is het creBren van het ministerie van Maat-
schappelijk Werk, welk ministerie op grote schaal activiteiten in de
maatschappelijk-werk-sfeer gaat subsidiEren, voor zover dat wordt
uitgevoerd door het kerkelijk en particulier initiatief. Door de toe-
nemende subsidiEring wordt de vraag naar maatschappelijk werkers
groter. De opleidingen (scholen voor maatschappelijk werk) kunnen de
vraag nauwelijks aan. Er is een uitgebreide discussie gaande over het
karakter dat deze opleidingen op den duur moeten krijgen. Geconsta-
teerd wordt dat de methoden en technieken wetenschappelijke allure
en inhoud hebben gekregen. Men veronderstelt dat op den duur de
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'elite' universitair geschoold zal zijn, en er wordt aan gedacht de titel
maatschappelijk werker voor deze groep te reserveren (SZ, 17,369 en
385).
Reeds in 1939 is op initiatief van de Vereniging van Directeuren voor
Maatschappelijk Hulpbetoon (= vereniging van GSD-directeuren, later
omgedoopt in DIVOSA: Vereniging van Directeuren Voor Sociale
Arbeid) een opleiding voor ambtenaren van sociale diensten tot stand
gekomen: de Stichting Opleidingen voor Sociale Arbeid (SOSA) in
Haarlem. Het betreft hier een tweejarige (1941 : 21/2 jaar; 1952:  3 jaar)
part-time-opleiding tot 'maatschappelijk werker'. In 1953 wordt een
vervolgcursus gestart, en wordt een onderscheid gemaakt tussen maat-
schappelijk werker A en B. Deze laatste opleiding(3 jaar) wordt door de
Stichting gezien als equivalent aan de school voor maatschappelijk
werk, maar wordt nog niet door de overheid als zodanig erkend.

Analyse
De  periode  tot  1955 kan gezien worden als een tijdperk waarin  lang-
zamerhand meer behoefte gaat ontstaan aan een dienstverlening aan de
'armen' die een breder terrein omvat dan een strikt financiele hulp.
Zowel voor de materiEle als de immateriEle dienstverlening worden
specifieke kennis en vaardigheden nodig geacht. Met de stichting van
een eigen opleiding wordt een eerste stap gezet tot de creatie van een
nieuw beroep (of beter: beroepsvariant).  Bij de ontwikkeling van deze
opleiding wordt gebruik gemaakt van, en ingespeeld op de ontwikke-
lingen bij het kerkelijk en particulier initiatief, waar langzamerhand
het beroep van maatschappelijk werker gestalte krijgt. De directeuren
van de sociale diensten gaan er daarbij van uit dat ook het werk bij de
sociale diensten onder dit nieuwe fenomeen 'maatschappelijk werk'
valt. Het overheidsmaatschappelijk werk is een specialisatie, waarbij
het ambtenaar-zijn een belangrijke rol speelt. Van enige vorm van col-
lectieve belangenbehartiging door overheidsmaatschappelijk werkers
is nog geen sprake. De Vereniging van Directeuren van Sociale Dien-
sten treedt in feite op als sponsor van het beroep-in-wording. Deze col-
lectieve actor heeft voorde sociale diensten een'bron van onzekerheid'
gesignaleerd in de (goede) uitvoering van de dienstverlening ten aan-
zien van de armen. Ter beheersing van deze onzekerheid wordt speci-
fieke kennis van buiten aangetrokken. Deze kennis is niet kant en klaar
voorhanden, zodat met dit doel een aparte opleiding wordt gecreEerd.

Feiten
In  1947  is door de regering de staatscommissie tot Vervanging van de
Armenwet geinstalleerd.   In    1955   komt deze commissie   met   een

213



rapport. Zij wil de verschillende vormen van (materiele en immate-
riele) hulpverlening in maatschappelijke noden in 66n wet vastleggen.
De staatscommissie constateert dat de sociale diensten niet alleen uit-
keringen verrichten, maar ook kijken naar oorzaken en achtergronden.
'Door allerlei activiteiten en beYnvloedingen, welke somtijds zijn ont-
leend aan de methodiek van het zgn. social casework, (. . .) gaat men
uiteraard verder dan de strikt materiele sfeer.' Deze verschuiving is
door het kerkelijk en particulier initiatiefgesignaleerd, en wordt in die
kringen als een onwenselijke ontwikkeling beschouwd. Men is zich
'thans bewust van een levensbeschouwelijke basis van de maat-
schappelijke zorg'. De staatscommissie oordeelt het noodzakelijk, dat
de bevoegdheid van de overheid om immateriele diensten te verlenen,
wordt omgezet in een door waarborgen omringde 'delegatieverplich-
ting'. De commissie wenst de gehele wettelijke regeling af te stemmen
op subsidiair optreden van de overheid.
In een bespreking van het rapport van de staatscommissie in het blad
Sociale Zorg, wordt wrang geconstateerd: 'Het kerkelijk en particulier
initiatief wil de klok terugzetten door te trachten verloren terrein te
heroveren' (SZ, 17,89). In diverse artikelen tussen 1955 en 1963 wordt
aangegeven dat de overheid wel degelijk een taak heeft ten aanzien van
het maatschappelijk werk. Op de voorgrond staat daarbij, dat de over-
heid een verantwoordelijkheid heeft tegenover de samenteving om te
zorgen dat iemand zo snel mogelijk weer zijn zelfstandigheid hervindt,
en niet 'op kosten van de staat blijft teren'. Hiervoor is beinvloeding
nodig, en dit soort werk kent het kerkelijk en particulier initiatiefniet of
nauwelijks. Een dwingende taakverdeling tussen sociale dienst en
particulier initiatief wordt door woordvoerders van de eerste uit den
boze geacht (SZ, 23,309). Het is praktisch onmogelijk, de materiele en
immateriEle hulpverlening te scheiden (SZ, 17, 185 en 201). Een
belangrijk 'verwijt' aan het adres van de sociale diensten is, dat aan
clienten maatschappelijk werk opgedrongen zou worden; en dat maat-
schappelijk werk, door de financiele stok achter de deur, niet goed zou
kunnen functioneren. Dit wordt door zegslieden van de sociale
diensten een onbewezen stelling geacht; men stelt hier tegenover, dat
eerder bezorgdheid nodig is over materiele hulpverlening z6nder
maatschappelijk werk (SZ, 23,309 en 325). MateriEle hulp wordt door
deze zegslieden gezien als onderdeel van het maatschappelijk werk.
Belangrijk is, dat de client wordt benaderd vanuit het methodische
maatschappelijk werk. Verder wordt geconstateerd dat met name
theoretici de materiele hulpverlening als 'armenzorg' stigmatiseren.
Evenals de immateriele hulp is ook de materiele hulp er niet alleen
voordearmen (SZ, 20,107).
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Analyse
Zoals hierv66r reeds werd geconstateerd, vindt de ontwikkeling van het
beroep van maatschappelijk werker plaats binnen twee instituties: het
kerkelijk en particulier initiatiefen de gemeentelijke overheid. Op een
gegeven moment gaan de domeinen van deze twee instellingen elkaar
te veel overlappen en ontstaat er strijd over de vraag, tot welk domein
het verlenen van immateriale hulp aan financieel minvermogenden
behoort. Daarbij komt, dat het maatschappelijk werk zich los wil
maken van de identificatie met hulp aan armen.
Het kerkelijk en particulier initiatief en de gemeentelijke overheid
houden er, als 'sponsors' van twee vormen van maatschappelijk
werk, verschillende beroepsopvattingen (situatiedefinities) op na.
Beide gebruiken daarbij het belang van de cliEnt als argument (de nood-
zaak van onafhankelijke immateriEle hulp versus de noodzaak van het
herwinnen van de zelfstandigheid). Beide wijzen ook op het specifieke
van hun visie op de situatie. Het kerkelijk en particulier initiatief legt
de nadruk op het belang van de levensbeschouwelijke basis van de
hulpverlening, terwijl de sociale diensten vooral wijzen op de ondeel-
baarheid van materiEle en immateriBle hulpverlening.

8.2     De invoering vande Algemene bijstandswet en de ontkoppeling

Feiten
In 1963 wordt het ontwerp  voor de nieuwe Algemene bijstandswet
ingediend. De eigen verantwoordelijkheid van de overheid op dit
terrein komt tot uitdrukking in het verlaten van het subsidiariteits-
beginsel. Ten aanzien van de niet-materiele dienstverlening wordt
echter een ander standpunt ingenomen. De wetgever constateert dat er
in het verleden ten onrechte van uit is gegaan, dat armoede in de regel
haar oorzaak vindt in moeilijkheden in de persoon en zijn milieu.
Voorts wordt geconstateerd dat de behoefte aan dienstverlening niet
alleen door het maatschappelijk werk wordt bevredigd, en voorts dat
ook allerlei andere groepen (die niet op financiEle steun zijn aan-
gewezen) behoefte aan dienstverlening hebben. Daarom heeft de
wetgever ervoor gekozen, in de ABW slechts de financiEle hulp-
verlening te regelen.
Bovendien stelt het wetsontwerp, dat de verantwoordelijkheid van de
overheid ten aanzien van het maatschappelijk werk een andere is. Er
wordt een sterke differentiatie en evolutie geconstateerd. Verder is er
een nauwe samenhang met de geestelijke aspecten van het menselijk
leven. 'Dit brengt met zich mede dat de uitvoering daarvan zoveel
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mogelijk in handen dient te worden gelaten van het kerkelijk en parti-
culier initiatief. De ondergetekenden wijzen er in dit verband met enige
nadruk op, dat de voorrang welke aan het maatschappelijk werk door
kerkelijke of particuliere instellingen naar hun inzicht behoort te
worden verleend, berust op de eigen merites van deze vormen van
dienstverlening' (memorie van toelichting ABW, 1963). Door
beeindiging van de historisch gegroeide samenhang in 6dn wettelijke
regeling van financiEle en andere vormen van ondersteuning, wordt,
naar het oordeel van de minister, de mogelijkheid geschapen om de
relatie tussen financiele bijstand en andere vormen van dienstverlening
op betere wijze tot uitdrukking te brengen.
In  de toelichting op de begroting van 1963 wordt gesteld, dat de aan-
vankelijke koppeling van materiele en immateriele hulp, uitgaande
van de gedachte dat financiEle moeilijkheden steeds samengaan met
moeilijkheden van immateriEle aard, de bijstandsverlening de karak-
teristiek verschafte van miskenning van de eigen verantwoordelijkheid
en vrijheid van individu en gezin. Verder wordt gesteld, dat de tijd nog
niet rijp is voor een wettelijke regeling voor het maatschappelijk werk
en andere vormen van dienstverlening; er is nog te veel in ontwikke-
ling.
In de memorie van antwoord op het voorlopig verslag van de kamer-
commissie over de ABW, stelt de minister dat de prioriteit van uitvoe-
ring door particuliere organisaties zo sprekend is, omdat deze bij de uit-
voering genuanceerd rekening kunnen houden met de geestelijke,
mentale, psychische en sociale aspecten. Bovendien zijn er zo meer
waarborgen vooraanpassing aan de behoefte van debevolking.
In een pre-advies voor de algemene jaarvergadering van DIVOSA van
1964 wordt gesteld, dat het waarschijnlijk is dat ook in de toekomst
velen ten aanzien van de dienstverlening een beroep op de overheid
zullen doen. 'In die gevallen zal het noodzakelijk zijn de beide werk-
terreinen (financiEle hulpverlening en dienstverlening) waar mogelijk
binnen de dienst te onderscheiden: zij zijn beide in zekere zin auto-
noom en beide worden gedeeltelijk door eigen spelregels beheerst. (. . .)
Mede daarom is het onjuist ervan uit te gaan, dat ook zonder meer van-
uit de ene sector wel gedaan kan worden wat in wezen op het terrein van
de andere thuisbehoort, ook al wenst men daardoor te voorkomen, dat
een zelfde cli8nt met twee functionarissen tegelijkertijd contact heeft.
(...) Het in beginsel in 66n hand leggen van maatschappelijk werk en
financiBle hulpverlening is niet in de geest van de ABW' (pre-advies,
1964,29).
Bij de behandeling van het pre-advies wordt het woord gevoerd door
het hoofd van de hoofdafdeling individueel maatschappelijk werk van
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het ministerie. Deze stelt, dat het beperken van de bevoegdheden van
het bijstandsverlenend orgaan tot voorlichting en verwijzing, gezien
moet worden als een afrekening met het verleden.'Het motiefdaarvoor
was dat gevreesd werd dat de sociale diensten zonder deze beperking
toch nog te veel de dienstverlening en de geldelijke bijstand aan elkaar
zouden binden. De (immateriEle) dienstverlening zel f is dus geen taak
van het bijstandsverlenend orgaan.' Er is dus wel een 'bevoegdheid tot
voorlichting, maar niet de opdracht te onderzoeken ofer immateriele
moeilijkheden zijn, indien de cliant er geen aanleiding toe geeft'
(pre-advies verslag, 1964,11). Sprekend over de ongerustheid bij het
kerkelijk en particulier initiatief ten aanzien van de invoering van de
ABW, stelt deze ambtenaar van het ministerie, dat de minister bij de
kamerbehandeling op het standpunt stond dat het'particulier initiatief
tot volledige ontplooiing moet komen en prioriteit geniet' (blz. 23). De
gemeente kan wel degelijk een afdeling maatschappelijk werk hebben,
maar 'iemand die om financiBle bijstand komt, dient... niet te worden
opgevangen in de sfeer van maatschappelijk werk als dienstverlening'
(blz. 26).

Analyse
De invoering van de ABW plaatst een grote barritre op de weg die de
sociale diensten in de voorafgaande jaren hebben ingeslagen. De sociale
dienst mag de financiEle hulpverlening verzorgen, terwijl het kerkelijk
en particulier initiatiefde voorkeur krijgt voor de immateriele dienst-
verlening. Als de gemeente al een afdeling voor maatschappelijk werk
wenst, dan in ieder geval apart van de afdeling financiEle hulpverle-
ning. Overheidsmaatschappelijk werk wordt overigens slechts getole-
reerd. Er is geen overleg met de gemeenten over deze tak van het maat-
schappelijk werk, en deze wordt ook niet gesubsidieerd. Dit is voor
gemeenten geen stimulans om zich met maatschappelijk werk te gaan
bezighouden.
Het domein dat de sociale diensten langzamerhand als het hunne
zagen, wordt door de invoering van de ABW verkleind. Daardoor
wordt ook de noodzaak om geschoolde maatschappelijk werkers in
dienst te hebben, minder groot. Wel is het nodig, dat de ambtenaren die
belast zijn met de financiEle hulpverlening een'maatschappelijk-werk-
houding' hebben, om goed te kunnen verwijzen.
Kennelijk hebben de met de sociale diensten rivaliserende organisaties
een grotere invloed op de centrale overheid gehad. Zoals uit de
kamerbehandeling duidelijk wordt, is de beperking van de bevoegd-
heden van de gemeenten ten aanzien van de immateriele dienstverle-
ning vooral ingegeven door het streven om het kerkelijk en particulier
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initiatief te beschermen. De domeindefinitie zoals die door de sociale
diensten (althans de voorhoede daarvan) werd ontwikkeld, werd door
de centrale overheid afgewezen.

Feiten
De verplichting tot ontkoppeling van de financiele en de immateriele
hulpverlening wordt als uitgangspunt vrij snel algemeen geaccepteerd.
Het aantal artikelen dat deze ontkoppeling ondersteunt, wordt groter.
Gesteld wordt, dat de cliant geen behoefte heeft aan gekoppelde hulp-
verlening (SZ, 29, 173). De nadruk wordt gelegd op de stelling, dat
daadwerkelijke immateriBle hulpverlening bemoeilijkt zou kunnen
worden doorgebondenheid aan materiEle aspecten (SB, 31,87).
Soms wordt gesteld, dat ontkoppeling wellicht een te zwaar woord is;
'onderscheid van functies' zou beter zijn (SZ, 28,353). Hoewel er soms
meer nodig is dan financiEle hulp, hoeft dit niet te leiden tot gericht
maatschappelijk werk, in de zin van bewuste begeleiding, want deze
laat zich minder goed verenigen met bijstandsverlening (SZ, 28,381).
Soms ook is te signaleren dat, ondanks alle vooruitstrevende artikelen
in de vakliteratuur, voor het merendeel van de ambtenaren van sociale
diensten het maatschappelijk werk nog vreemd is. Zo stelt een auteur:
'Vele bijstandsambtenaren zijn de mening toegedaan, dat hun -noeste
arbeid" niets te maken heeft met maatschappelijk werk. (. . .) Dit is
gegroeid uit het sterk formele karakter van het werk' (SB, 31,159).
Uit de kwartaalverslagen van het hoofdbestuur van DIVOSA blijkt dat
andere zaken, vooral samenhangend met de invoering van de ABW,
alle aandacht vragen. Er is geen formele stellingname over de ontkop-
peling, na het aanvankelijk bezwaar tegen de nieuwe Bijstandswet.

Analyse
De richting die de voorhoede van functionarissen uit de sociale dien-
sten had ingeslagen, wordt door externe oorzaken geblokkeerd. De
invoering van de ABW vroeg echter kennelijk zo veel aandacht, dat er
van een sterke reactie geen sprake was. In ieder geval moet geconsta-
teerd worden dat de nieuwe situatie vrij geruisloos wordt aanvaard.
Hoewel dit niet uit het ter beschikking staande materiaal kan worden
opgemaakt, kan dit mede samenhangen met het feit dat in de meeste
sociale diensten de begeleiding van clianten door maatschappelijk
werkers niet was gerealiseerd, ofslechts zeer marginaal functioneerde.
Uit gesprekken2 is gebleken, dat daar waar maatschappelijk werkers in
dienst van de sociale dienst waren (vooral in enige grote steden), deze
vooral in een aparte afdeling waren geconcentreerd. Ook waren er
maatschappelijk werkers belast met de leiding van de andere bijstands-
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ambtenaren. In deze situatie kwam door invoering van de ABW
nauwelijks verandering.
Wel kan geconstateerd worden, dat een ontwikkeling in de richting van
een verbreding van de functie van de bijstandsambtenaar (voorlopig)
werd stopgezet. Dit blijkt ook uit de naamgeving voor deze functie. Was
ten tijde van de invoering van de ABW de titel 'maatschappelijk
werker' nog vrij gewoon, na enige tijd verdwijnt deze, en ervoor in de
plaats komt een groot aantal andere omschrijvingen, zoals bustands-
ambtenaar, contact-ambtenaar, buitendienst-functionaris, etc.

8.3 Van functiegerichte naar beroepsgerichte opleiding

Feiten
In de eerste paragraafis reeds vermeld, dat at in  1939 een aparte oplei-
ding voor ambtenaren van sociale diensten tot stand kwam op initiatief
van de directeuren van sociale diensten (MW-A). In 1953 wordt gestart
met een vervolgopleiding  (MW-B),  en  in 1960 wordt de opleiding
enigszins uitgebreid qua vakkenpakket. De naam verandert ook, en
wordt: opleiding voor Middelbare Sociale Arbeid (MSA). Deze naams-
verandering past in de mening van die dagen, dat het maatschappelijk
werk spoedig een universitaire studie zou zijn. In 1961 wordt de cursus
MW-B omgevormd tot de opleiding Hogere Sociale Arbeid (HSA);
deze opleiding wordt  in 1964 formeel gelijkgesteld  aan de Sociale
Academie. In de praktijk is de gelijkstelling van HSA en Sociale
Academie echter nog geen feit. Zo wil de Nederlandse Bond van Maat-
schappelijk Werkenden  in  1968  nog geen uitspraak doen over de toe-
treding van HSA'ers tot debond (SB, 31,221).
In een artikel over de HSA-opleiding wordt gesteld dat men tracht op
de praktijk vooruit te lopen, mede onder invloed van ontwikkelingen in
de Verenigde Staten. Centraal in de uitvoering staat de casework-
methode bij de dienstverlening die gericht is op immateriEle hulp. Zo
lang er nog geen specifieke hogere beroepsopleiding voor de bijstands-
verlening (bestemd voor het kader van de sociale dienst) is, kan de HSA
ook hiervoor dienen (SZ, 28,169).
De  opleiding MW-A  is van het begin  af aan vooral gericht op de  uit-
voering van de sociale wetgeving. Het is een functie-opleiding, volledig
afgestemd op het werkterrein van de ambtenaren van de sociale over-
heidsdiensten. In de latere jaren komt daar meer aandacht voor de
cliant op zichzelfbij, en worden vakken als sociologie en psychologie in
het pakket opgenomen.
In 1968 verandert de opleiding van karakter. Zowel binnen als buiten
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de opleidingsinstituten] leeft de wens, het beroepskarakter van de
opleiding te versterken. Bovendien wordt de opleiding MSA opgeno-
men in het middelbaar beroepsonderwijs in het kader van de wet op het
voortgezet onderwijs (een uitvloeisel van de Mammoetwet). Deze twee
factoren zijn aanleiding tot structurele veranderingen. De MSA wordt
van een functie- ofbedrij fsopleiding een beroepsgerichte opleiding: een
voorbereiding op de uitoefening van sociaal-pedagogische beroepen,
66k buiten de GSD. De 'middelbare sociale functionaris' is gddn maat-
schappelijk werker, al moet hij wel een 'eerste-lijns-functie' terzake
vervullen (signaleren en verwijzen). 06k is hij geen administratieve
functionaris voor de GSD. Hij verricht sociale dienstverlening waarbij
geen therapeutische benaderingnodig is (SB, 32,325).
'Voor de beroepskracht zal hulpverlening hoofdzakelijk bestaan uit
sociale begeleiding', waarvan het doel is: het functioneren van de client
meer bevredigend te doen zijn. 'De kern van de begeleiding is het ver-
minderen, oplossen en voorkomen van spanningen ten gevolge van
technische, sociale en economische veranderingen die hun weerslag
hebben op de individuele mens, op gezinnen en werksituaties' (SB, 34,
193). Gemeenschappelijk in de verschillende functies die de MSA'er
kan gaan uitoefenen, is de 'professionele agogische component'. De
kern is het methodisch omgaan met mensen (SB, 34,473). In de oplei-
ding wordt vooral ook aandacht geschonken aan de persoonlijkheids-
en beroepsvorming. Deze zullen een gelijkwaardige plaats krijgen,
naast het verwerven van kennis en vaardigheden. Een consequentie
van de verbreding van het potentiale arbeidsterrein voor MSA'ers is
wel, dat de GSD bij indiensttreding van de functionaris een aan-
vullende opleiding met het oog op het specifieke karakter van dit werk
moet verzorgen (SB, 32,225).
In 1973 vraagt het ministerie, als naam voor de opleiding te gebruiken:
Middelbare Beroepsopleiding Sociale Dienstverlening (MBO-SD).

Analyse
De ontwikkeling die in eerste instantie uit het takenpakket van de GSD
is ontstaan, maar door de invoering van de ABW min ofmeer is geblok-
keerd, wordt buiten de GSD voortgezet. De opleidingsinstituten zetten
de lijn voort. Op zichzel f is dit niet vreemd, en wel  om twee redenen.
Allereerst is de MSA een'geesteskind van DIVOSA', en de ideeEn van
'koplopers' uit deze kring zijn in de opleiding meegegeven. Ten tweede
heeft de opleiding zich vanaf het begin georiEnteerd op het maat-
schappelijk werk.
Met het groeien van de opleidingsinstituten neemt ook het aantal 'pro-
fessionele' docenten toe, die vooral georiEnteerd zijn op het maat-
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schappelijk werk. De opleiding komt losser van de GSD te staan. Deze
tendens wordt nog versterkt door de opneming binnen het voortgezet
onderwijs, en de daarmee gepaard gaande eis van ministeriale zijde om
de opleidingte verbreden.
Via de opleidingsinstituten krijgt de MSA'er een eigen nieuw domein,
dat 66k (maar niet uitsluitend) de beroepsuitoefening in de GSD
bestrijkt. Hoewel enerzijds gesteld wordt dat therapeutische begelei-
ding niet tot dit domein behoort, doet de pretentieuze doelstelling:
'verminderen, oplossen en voorkomen van spanningen' anders
vermoeden. Het domein is systematische sociale dienstverlening, en de
bijbehorende kennis ligt op het gebied van de agogie. Hoewel er wel-
licht een verschil in niveau is, lijkt dit alles zeer veel op het domein en
de kennis en kunde zoals die in het maatschappelijk werk gevraagd
worden. Terwijl dus enerzijds de taak door de ABW wordt verengd,
wordt in de opleiding hetaccentjuist meerop verbreding gelegd.

Feiten
Binnen DIVOSA is er in het algemeen instemming te beluisteren met
de nieuwe inrichting van de opleiding, hoewel wel gesignaleerd wordt
dat de opleiding wat minder geschikt wordt voor functies in de kleine
gemeenten (SB, 33,419). Na enige tijd komt er wel kritiek op de op-
leiding. De voornaamste klacht is de geringe aandacht voor de ABW
(en andere wetten) in de opleiding. Het hoofdbestuur stelt zich op het
standpunt, dat de MSA en HSA zich moeten blijven onderscheiden van
de Sociale Academie, doorde aandacht voorde ABW (SB, 35,339).
Over het doel van de opleiding wordt binnen DIVOSA echter verschil-
lend gedacht. De opleidingscommissie van DIVOSA stelt, dat de
bijstandsambtenaar zich de beroepshouding van de maatschappelijk
werker moet eigen maken, zonder echter als zodanig op te treden (SB,
34, 192). Ook in andere artikelen worden vraagtekens gezet bij de
pretenties van de MSA-opleiding: 'Waar liggen nu de grenzen van de
MSA'erbinnen hetbeYnvloedingsproces?'(SB, 35,514).
Ook de formele invloed van DIVOSA op de opleiding vermindert. In
1974 worden de statuten van de Stichting Opleiding voor Sociale
Arbeid veranderd, en wordt het aantal door DIVOSA te vervullen
zetels in het bestuur verminderd tot drie van de vijftien. Ook wordt de
regel dat de voorzitter van het bestuur altijd door DIVOSA wordt aan-
gewezen, geschrapt.
In 1976 worden de kritieken op de opleiding luider. Er wordt te weinig
aandacht aan de GSD-praktijksituatie besteed. De opleidingen hebben
hiervoor weliswaar de 'functiegerichte werkgroepen' in de opleiding
opgenomen, maar dit wordt als onvoldoende gekwalificeerd. De
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opleidingscommissie van DIVOSA stelt, dat DIVOSA eisen moet gaan
formuleren ten aanzien van de opleiding. Wordt daaraan niet voldaan,
dan moet weer een eigen opleiding worden gecreEerd (SB, 38,22).4
In 1979 wordt  in het geregelde contact tussen DIVOSA  en  de  op-
leidingsinstituten nogmaals afgesproken dat de opleidingen meer aan-
dacht aan de materiele hulpverleningzullen besteden (SB,41,166).

Analyse
Het wordt duidelijk, dat de opleidingen zich meer en meer gaan los-
maken van de sociale diensten (i.c. van DIVOSA). De invloed die
DIVOSA had op de inhoud van de opleidingen wordt minder. Hier-
v66r is al gesignaleerd dat deze inhoud steeds meer op het maat-
schappelijk werk georianteerd raakt. Dit leidt tot reacties van de zijde
van de sociale diensten. De afgestudeerden van de opleidingen zijn
minder geschikt voor de functies binnen de sociale dienst, volgens
sommigen binnen DIVOSA. Niet iedereen denkt er zo over, zoals in de
volgende paragraafzal blijken. Niettemin moet erop gewezen worden,
dat de visies van de opleidingsinstituten en de directeuren van sociale
diensten op het beroep van bijstandsambtenaar (en op de daarvoor rele-
vante opleiding) meer en meer gaan divergeren.
Bovendien kan voorspeld worden dat, wanneer steeds meer ambtena-
ren met een MBO-opleiding-'nieuwe stijl' (op het maatschappelijk
werk georianteerd) de GSD'en gaan bevolken, dit gevolgen moet
hebben voor het functioneren van die diensten.

8.4 Van bijstandsambtenaar naar bijstandsmaatschappelijk Jerker

Feiten
De meningsvorming over de taak van de bijstandsambtenaar binnen
DIVOSA staat ondertussen echter niet stil.  In 1970 wordt in  het pre-
advies voor de jaarvergadering weer aandacht besteed aan de taak van
de bijstandsambtenaar. Hierin wordt onder meer gesteld: 'de verweven-
heid van bijstand met dienstverlening kan zo groot zijn dat "ontkoppe-
ling" niet in het belang van belanghebbende is' (pre-advies, 1970,24).
Er worden verschillen in functioneren geconstateerd tussen bijstands-
ambtenaar en maatschappelijk werker, maar de bijstandsambtenaar is
geen assistent-maatschappelijk werker; het zijn nevengeschikte beroe-
pen. De bijstandsambtenaar moet zich echter niet onmiddellijk van
alle immateriele problematiek distantieren (blz. 41). Verderop wordt er
echter voor gepleit dat het maatschappelijk werk vanuit een afzonder-
lijkeafdelingbinnen dedienst wordt verleend (blz. 50).
De vergadering is verdeeld. Een commentator schrijft over een'congres
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met contrasten', en signaleert geluiden als: 'het slechtste pre-advies
sedert jaren' en 'burgeroorlog in DIVOSA'. De vraag of nu de maat-
schappelijk werker een bijstandsambtenaar is dan wel de bijstands-
ambtenaar een maatschappelijk werker, wordt in de discussies echter
niet beantwoord. De pre-adviseurs komen niet veel verder dan de
stelling dat de mens 66n geheel is, en dat daarom geen onderscheid
gemaakt moet worden tussen materiEle en immateriEle hulp (SB, 32,
277).
Deze discussie wordt door middel van diverse artikelen in Sociaal
Bestek voortgezet. De visie van de opleidingsinstituten in dezen wordt
duidelijk uit de stelling van de scheidende directeur van de opleiding in
Tilburg, die stelt dat de scheiding tussen materieel en immaterieel
'totaal onverantwoord' is, en de letter en de bedoeling van de ABW
weerstreeft (SB, 32,349).
De interpretatie van de ABW in deze kwestie wordt een belangrijk
discussiepunt. 'De vraag is, of de op historische gronden gemaakte
scheiding tussen bijstand en maatschappelijk werk wel zo nodig was,
nu er steeds meer een verschuiving plaatsvindt van welvaarts-
problemen naar welzijnsproblemen. (. . .) Het is juister wanneer de
bijstandsambtenaar deze problemen als maatschappelijk werker zou
benaderen' (SB, 33, 489). Door andere auteurs wordt de aanvraag om
bijstand vooral gezien als een materiEle vertaling van immateriEle
problemen. De bijstandsverlening dient volgens de wet individualise-
rend te zijn; er mag geen dualistische hulp worden gegeven, maar er
moet vanaf het begin probleem-oplossend worden gewerkt. Hiervoor
heeft de sociale dienst opgeleide maatschappelijk werkers nodig (SB,

34,155).
De verschillen van opvatting over de taak van de bijstandsambtenaar
blijven echter. Omdat er geen voorschriften zijn over de wijze van uit-
voering van de ABW, blijven er in dit opzicht ook verschillen tussen de
sociale diensten bestaan.  In 1974 wordt een enqu6te onder de sociale
diensten gehouden, waarin ook gevraagd wordt naar het niveau van
hulpverlening. Hoewel de antwoorden niet direct iets zeggen over de
wijze van functioneren, geven de cij fers toch enige indicaties.

uitsluitend financiale hulpverlening 23%
hulpverlening op MSA-niveau 37%
hulpverlening op MSA-en HSA-niveau 31%
aparte afdeling maatschappelijk werk 9%

Uit de discussie over deze cijfers op een vergadering komt als conclusie
naar voren, dat een taakzuivering voorde sociale dienst nodig is, omdat
men thansniet toekomtaan immateriEle dienstverlening(SB, 36,237).
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In 1971 heeft de staatssecretaris  van  CRM de commissie Wetgeving
Maatschappelijke Dienstverlening geinstalleerd. Hij stelt bij deze
gelegenheid: 'Ik ben er voorstander van, dat uw werkzaamheden ook
zullen reiken naar vormen van maatschappelijke dienstverlening, in
concreto meestal het maatschappelijk werk, verricht in het kader van
de gemeentelijke sociale diensten' (SB, 33,231).
In  1974 is de voorzitter van DIVOSA echter somber over de adviezen
van deze commissie. De regeling komt tot stand geheel zonder inspraak
van de zijde van de sociale diensten. 'Allerle i nationale instituten zoals
de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, bepaalde afdelingen
van CRM en ook de JOINTS, gaan nog steeds uit van de ontkoppeling.'
En de commentator vervolgt: 'Spreker is echter van oordeel dat alleen
maar van de mens kan worden uitgegaan, een mens die men niet twee-
slachtig kan en mag beschouwen' (applaus).
In het pre-advies van dat jaar wordt door twee van de drie pre-adviseurs
duidelijk stelling genomen v66r maatschappelijk-werk-hulp door de
sociale dienst. De derde pre-adviseur, afkomstig uit de kringen van het
particulier initiatief, is hier tegen.
De eerste pre-adviseur constateert een discongruentie tussen sociale
diensten ten aanzien van taak en taakopvatting, zoals blijkt uit de
advertenties voor bijstandsambtenaren. De vereiste kwalificatie loopt
uiteen van 'ervaring en boekhoudkundige kennis' tot 'HSA' (pre-
advies, 1974,8). Ten aanzien van de ontkoppeling van materiEle en
immateriEle hulp komt hij tot de stelling, dat de scheiding tussen beide
een simplistische reductie is die de maatschappelijke werkelijkheid
geweld aandoet. Het op de juiste wijze behandelen van bijstands-
aanvragen is een gespecialiseerde vorm van maatschappelijke dienst-
verlening, en veelal een stuk maatschappelijk werk. Een maatschap-
pelijk-werk-opleiding is dan ook een vereiste (biz. 31 e.v.).
De tweede pre-adviseur komt in grote lijnen tot soortgelijke conclusies.
De derde pre-adviseur staat op een geheel ander standpunt. In zijn visie
is de financiele hulpverlening 'een sub-sector van de sociaal-
economische welzijnssector (gericht op de voorziening in de algemeen
menselijke basisbehoefte "inkomen") en niet... een sub-sector van de
maatschappelijke dienstverlening'. De samenhang tussen financiEle en
andere problemen is volgens deze schrijver geen voldoende grond voor
de conclusie, dat problemen waarmee de sociale dienst wordt gecon-
fronteerd, een mengvorm zijn van twee gelijke componenten, te weten
een materiele en een immateriele component. Hij vraagt zich af, waar-
om niet m66r aandacht wordt geschonken aan de financiele hulp-
verlening. 'Dat vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in de taakopvatting
van medewerkers van de Gemeentelijke Sociale Diensten die in de
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dagelijkse praktijk aan de uitvoering van de Algemene Bijstandswet
gestalte moeten geven' (blz. 64). Hij wijst daarbij op de hogere status
van immateriEle dienstverlening, de verandering in de opleiding, en de
wens tot aansluiting bij de Nederlandse Vereniging van Maatschappe-
lijk Werkers. 'Het is echter ongewenst wanneer de werker in de finan-
ciale bijstandsverlening zijn functie poogt te wijzigen in een maat-
schappelijk-werk-functie. Daardoor ontstaat een doelversluiering,
gepaard gaande met rolconflicten, waarmee noch hijzelf, noch zijn
client gebaat is.' 'Het verdient aanbeveling dat een werker in de
financiBle bijstandsverlening zich geen sociaal ambtenaar, bijstands-
ambtenaar/maatschappelijk werkergaat c.q. laat noemen' (blz. 67).

Analyse
Uit de hierv66r weergegeven feiten en meningen kan geconcludeerd
worden, dat langzaam maar zeker de definitie van de situatie ten aan-
zien van de taak van de bijstandsambtenaar verandert. Meer en meer
wordt het accent gelegd op de hulpverleningsaspecten in deze taak.
Er is sprake van een domein-uitbreiding, die op twee manieren wordt
gelegitimeerd: door te verwijzen naar de wensen van de cliEnten en de
ondeelbaarheid van hun problemen, 6n door de ABW op een specifieke
manier te interpreteren (individualisering en beperking van de duur
van de bijstandsverlening). Deze domein-uitbreiding is echter vooral
nog een uitbreiding 'op papier', die de wensen ten aanzien van het
beroep aangeeft. DIVOSA heeft niet zo'n greep op haar leden dat de
voorgestelde taakinvulling door allen wordt gedeeld. En ook al zou dit
het geval zijn, dan nog moeten ook de gemeentebesturen ermee
accoord gaan, v66r er van realisering sprake kan zijn.
Men kan zich afvragen, op welk moment een professionaliserings-
proces een aanvang neemt. In mijn omschrijving van het proces heb ik
de nadruk gelegd op de collectieve belangenbehartiging. Daarbij stond
mij collectieve actie van de beroepsbeoefenaren zdlf voor ogen. Het
voorbeeld dat hier thans wordt behandeld, laat echter zien dat de vor-
ming van een beroep, en ook de taakafbakening, de vergroting van
kennis en kunde, domein-uitbreiding, belangenbehartiging, legitimatie
en institutionalisering, en dergelijke (kortom, allerlei aspecten die ik
heb afgeschilderd als belangrijk in het professionaliseringsproces),
reeds ver voortgeschreden kunnen zijn v66r de beroepsgroepleden z61 f
tot collectieve actie zijn overgegaan. In het onderhavige voorbeeld is er
wel sprake van behartiging van belangen op collectieve wijze. Echter
niet door de beroepsgroepleden zelf, maar door de sponsors van de
beroepsgroep, i.c. de hoofden van sociale diensten via hun collectieve
representant DIVOSA.
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Deze sponsoring door DIVOSA berust niet op enige vorm van
'altruYsme' ofbegaan-zijn met het lot van de bijstandsambtenaren. De
leiding van de sociale diensten wordt geconfronteerd met zich wijzi-
gende omstandigheden (de overgang van welvaarts- naar welzijns-
problemen) die een appdl doen op het functioneren van de sociale
diensten.6 Er ontstaan (c.q. worden ontdekt) nieuwe onzekerheids-
bronnen voor de sociale dienst. Ter beheersing van deze onzekerheids-
bronnen heeft de sociale dienst behoefte aan ter zake kundige werk-
nemers. Bovendien heeft het verrichten van maatschappelijk werk
door de bijstandsambtenaren een status-verhogend effect voor de
dienst als geheel. Zo worden op grond van deze maatschappelijk-werk-
taak ook deelname en invloed geEist aan het beleidsnetwerk op het
terrein van de maatschappelijke dienstverlening. Hoewel aan dit alles
zeker ook een oprecht begaan-zijn met de cliEnt ten grondslag ligt, kan
ook de aantrekkelijkheid van beleidstaken voor de leiding van de
sociale dienst een rol spelen.

Feiten
Hoewel DIVOSA voorstander is van een zekere vorm van maat-
schappelijk werk door bijstandsambtenaren, wenst zij niet dat de
bijstandsambtenaren een zeer grote mate van autonomie krijgen ten
aanzien van de bijstandsverlening. 'Horizontalisme' (verregaande
afschaffing van de hierarchie in de beslissingsbevoegdheid ten gunste
van de bijstandsambtenaren) wordt door het hoofdbestuur afgewezen
vanwege de bijzondere verantwoordelijkheid van het overheids-
apparaat(SB, 38,22).
In 1976 doet ook het College ABW (landelijk adviescollege voor de
minister van CRM) uitspraken over de taak van de bijstandsambtenaar.
In het'Advies over de organisationele en sociaal-psychologische waar-
borgen inzake de bijstandsverlening' wordt gesteld: 'De taak van de
buitendienst-ambtenaar kan het best getypeerd worden als bijstands-
maatschappelijk werk vanwege de vele niet-financiele noden. Deze
taak is zo veel-omvattend dat het bijstandsmaatschappelijk werk niet
belast moet worden met hulp bij relatieproblemen. De (assistent-)
maatschappelijk werker zal een zekere beperking moeten accepteren.'
De hulp bij relatieproblemen moet worden overgelaten aan het
particulierinitiatief(SB,38,348).
De kritiek op deze stellingname van het College is, dat er taken worden
afgewezen z6nder principiEle stellingname (SB, 39,2). Verder wordt er
wederom op gewezen dat sommige clienten niet te verwijzen zijn (SB,
39,8). Het Landelijk Kontakt Veldwerkers (waarover in de volgende
paragraaf meer) is hard in zijn conclusie: 'Met niet terzake doende
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argumenten... wordt het toverwoord verwijzing uit de hoge hoed
getoverd. Achter de hele show steekt een duidelijk zakelijk argument
en dat heet: bezuinigingen' (SB, 39,150).
Extern is vooral de discussie over het bijstandsmaatschappelijk werk
gaande, maar intern ontwikkelt zich een ander debat. Dit handelt over
de autonomie van de bijstandsambtenaar. Hierover is in de 'vaklitera-
tuur' van die tijd nauwelijks iets te vinden, maar uit gesprekken die
gehouden zijn in het kader van het Onderzoek Gemeentelijke Sociale
Diensten (waarover  meer in paragraaf 8.6) is gebleken  dat dit onder-
werp binnen de diensten vanafongeveer 1975 regelmatig aan de orde is.
De bijstandsambtenaren zijn van mening dat zij, op grond van hun
deskundigheid en hun speciale relatie met de client, een grotere invloed
dienen te hebben op de uiteindelijke beslissing over de aanvraag om
bijstand.
Rond deze kernproblematiek worden allerlei andere geschilpunten
geformuleerd die samenhangen met de organisatie- en communicatie-
structuur van de dienst. De bijstandsambtenaren zijn in vele gevallen
van mening, dat onvoldoende gebruik wordt gemaakt van hun kennis
en kunde: de taak is te beperkt, de autonomie te gering, de structuren te
hiErarchisch en de voorschriften te beperkend. De bijstands-
ambtenaren, die veelal samen zijn gebracht in 66n of meer 'buiten-
dienst-afdelingen', trachten gezamenlijk tot consensus te komen over
deze materie, en als groep een standpunt in te nemen tegenover de
leiding. Daarbij komt een steeds toenemende groei van het cliEnten-
bestand, die niet door een evenredige groei van het personeelsbestand
wordt gevolgd.
Het veld raakt duidelijk, in alle geledingen, in beweging.

Analyse
De door de GSD-leiding binnengehaalde geschoolde bijstandsambte-
naar is niet langer uitsluitend het instrument waarmee externe
onzekerheidsbronnen kunnen worden beheerst. De bijstandsambte-
naar wordt zelfeen onzekerheidsbron voor de leiding. Ook de invloed
van de veranderingen in de opleiding wordt duidelijk. De grotere
nadruk op de immateriEle dienstverlening schept verwachtingen ten
aanzien van het werk. Het is niet verwonderlijk dat de bijstands-
ambtenaren het geleerde in praktijk wensen-te brengen. De status van
het immateriele werk (het lijken op de maatschappelijk werker van de
Sociale Academie) speelt hierbij een rol. De bijstandsambtenaren
beginnen zich de eigenheid van hun werk te realiseren, en dit meer en
meer te interpreteren in beroepstermen en niet in functietermen. In de
opleiding wordt ook de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijk-
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heid van de maatschappelijk werker, en de noodzaak van autonomie.
Deze 'voorwaarden' voor een goede functie-uitoefening botsen met de
traditionele hi8rarchische structuur en cultuur van de sociale diensten.
Er is hier sprake van een 'klassiek' voorbeeld van een conflict tussen
professionals en organisatie: ter discussie staan de technologie van de
organisatie en de autonomie van de professional.

8.5     Aanzetten tot collectieve actie van bijstandsambtenareni

Feiten
Tot het begin van de jaren zeventig is er van organisatie van bijstands-
ambtenaren op landelijk niveau geen sprake. Een uitzondering moet
gemaakt worden voor een aantal maatschappelijk werkers (van Sociale
Academies) in dienst van een sociale dienst, die lid zijn van de Neder-
landse Vereniging van Maatschappelijk Werkenden (NVMW). Deze
vereniging is een beroepsorganisatie voor maatschappelijk werkers, en
houdt zich vooral bezig met zaken als de code voor het maatschappelijk
werk, het verschoningsrecht, en soms met beleidszaken het maat-
schappelijkwerk betrefTende.
In 1970 besluit de NVMW dat de vereniging ook openstaat voor afge-
studeerden van de HSA8 (SB, 32, 309). Binnen de NVMW is een
'functieverband GSD' gevormd, waarin de leden werkend bij een
sociale dienst, worden gegroepeerd. Dit functieverband houdt zich met
de sociale-dienst-problematiek bezig, voor zover deze relaties heeft
met de uitoefening van het beroep van maatschappelijk werker. In
1974 komt de NVMW met de nota'Voorwaarden voor de uitoefening
van het beroep van maatschappelijk werkerbij een GSD'. Hierin wordt
vooral de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de
maatschappelijk werker, waarvoor organisatorisch de ruimte moet
worden geboden. Als voorwaarde wordt ook gesteld, dat de maat-
schappelijk werker bij de GSD zich moet houden aan de code voor het
maatschappelijk werk.  De nota wordt door DIVOSA positief gewaar-
deerd en voorgelegd aan de VNG in verband met de rechtspositionele
aspecten. Wel wordt er de kanttekening bij geplaatst, dat men niet mag
vervallen 'in extreme opvattingen die op sommige sociale academies
wordengedoceerd'(SB, 36,142).
Opgemerkt dient te worden dat het aantal bijstandsambtenaren dat via
de NVMW is georganiseerd, klein is, hoewel hierover geen exacte
cij fers bekend zijn.
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Het Landelijk Overleg Sociale Dienstverleners

Feiten
In 1974 beginnen de cursisten van de MSA- en HSA-opleidingen zich
te organiseren. Voorlopig gaat het om belangenbehartiging met
betrekking tot de opleidingen. Vooral ook de stageproblematiek en de
toelatingscriteria voor de HSA vormen onderwerp van actie (SB, 36,
325). Deze pogingen mislukken vooralsnog. Wel wordt op 14juni 1975
door MBO-studenten een protestmars gehouden in Utrecht, in verband
met de stageproblematiek.  Eind 1975 wordt  er een nieuw initiatief
genomen. In een artikel in Sociaal Bestek wordt de oprichting (per 1
maart   1976)  van een vereniging voor MBO-studenten en beroeps-
mensen aangekondigd. Men constateert dat het beroep van sociaal
dienstverlener een niet-bestaand beroep is. Doelstelling van de vereni-
ging zal dan ook zijn, door onderling overleg uit te maken wat dit
beroep nu voor de beoefenaar zel f en voor de cliant inhoudt. Daarnaast
wordt overleg met het ministerie van CRM, de overkoepelende
welzijnsorganisaties en de andere MBO-beroepsgroepen, als actiepunt
gezien.
Als probleem wordt allereerst de discrepantie tussen de opleiding en
het werkveld gesignaleerd.  Door de werkgever/stage-instelling wordt te
weinig rekening gehouden met de eigenheid van de MBO-SD-
opleiding en de specifieke deskundigheid van de sociaal dienstverlener.
Verder wordt gewezen op het geringe aandeel van de praktijk in de
opleiding, en op de geringe betrokkenheid van de studenten bij de
beslissingen over de opleiding. Tenslotte wordt gewezen op het
onduidelijke beroepsbeeld van de sociaal dienstverlener (tegenover dat
van de maatschappelijk werker). De door CRM gepropageerde functie
van 'assistent-maatschappelijk werker' duidt op het 'niet-af-zijn van
de opleiding, en dwingt dus tot doorstuderen.'Iedereen is met de identi-
teit en positie van de MBO'er bezig (CRM, werkveld, opleiding),
behalve de MBO'er zelf. Als deze hierop geen invloed kan of wil uit-
oefenen, loop je het gevaar dat over je heen beslist wordt met alle
konsekwenties van dien; zo loopt de marktpositie van de MBO'er
gevaar slechterte worden' (SB, 38,10).
De hier bedoelde vereniging van MBO'ers treedt verder op als het
Landelijk Overleg Sociale Dienstverleners (LOS). Ze treden niet zoveel
in de publiciteit. Het belangrijkste optreden naar buiten bestaat uit een
reactie op het rapport van het College ABW over de waarborgen rond
de bijstandsverlening, fraude en misbruik.
In  1978 gaat het LOS, samen met de NVMW en 'De Eenzame Fietser'
(beroepsorganisatie van opbouwwerkers), op in de Nederlandse Orga-
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nisatie van Welzijnswerkers (NOW). Op deze organisatie wordt verder-
op teruggekomen.

Analyse
In de jaren zeventig is er voor het eerst (de NVMW buiten beschouwing

gelaten) sprake van enige poging tot collectivisering onderde bijstands-
ambtenaren. In eerste instantie is het echter niet de gemeenschappe-
lijke beroepsuitoefening, maar de gemeenschappelijke opleiding die
het motief vormt. Hieruit blijkt overigens wel de grote invloed van de
opleiding in het beroepsvormingsproces van de sociale dienstverlener.
In feite zijn de eerste collectiviseringspogingen veel meer veroorzaakt
door onvrede met de opleidingen en meer gericht op deze opleidingen
dan op de sociale diensten. Met de start van het LOS wordt ook het
beroepsveld punt van oriEntatie. Het feit dat het LOS zich richt op alle
MBO-studenten en -afgestudeerden wijst erop, dat voor deze mensen
het beroep van sociaal dienstverlener een realiteit is, of op zijn minst
kan worden/zou moeten zijn. Men orienteert zich kennelijk meer op
het beroepsveld, zoals door de opleiding gesuggereerd, dan op de
functie waarin men dat beroep uitoefent.
Verder blijkt uit de aankondiging van de oprichting van het LOS dat de
initiatiefnemers duidelijk uit zijn op belangenbehartiging. De vorm-
geving en verdere invulling van het beroep kunnen niet worden over-
gelaten aan anderen, omdat dan de marktpositie gevaar loopt.
Collectivisering is daarom noodzaak. De nadruk wordt gelegd op de
eigenheid van de opleiding en de specifieke deskundigheid van de
sociaal dienstverlener.

Het Landelijk Kontakt Veldwerkers

Feiten
In  1975 is ondertussen een andere groep van bijstandsambtenaren ont-
staan. Uit onvrede met de bestaande situatie, tien jaar na de invoering
van de ABW,'waarin de client vergeten is', en de specifieke plaatselijke
omstandigheden, neemt een aantal medewerkers van de sociale dienst
Hengelo het initiatief voor een vergadering van medewerkers van
sociale diensten.  Op 15 augustus  1975  komt dit Landelijk Kontakt
Veldwerkers voor het eerst bijeen, en vormt een voorlopig bestuur. De
ongeveer 25 aanwezigen geven het bestuur de opdracht, een brief te
sturen aan het parlement, het ministerie van CRM, DIVOSA en de drie
vakcentrales, 'met het doel hen te wijzen op diverse algemene knel-
punten bij de gemeentelijke sociale diensten'. De knelpunten die
worden genoemd, hebben zowel betrekking op de cliant (kwetsbare
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positie en beperking van de individualiseringD als op de bijstands-
maatschappelijk werker (personeelstekorten, gebrekkige organisatie,
onderwaardering van het beroep) (Heen en  H/eer, 2,26).
Op een volgende vergadering wordt door de aanwezigen uitgesproken
dat het niet in de bedoeling ligt, het LKV te institutionaliseren.'0 Men
wil een contactgroep zijn die VNG, DIVOSA en de vakbonden wakker
wil maken ten aanzien van de GSD-problematiek. Voorts wordt
besloten tot samenwerking met de NVMW (functieverband GSD).
Hieraan wordt wel de voorwaarde verbonden, dat alleen samengewerkt
zal worden indien gekozen wordt voor'gekoppelde hulpverlening', dat
wil zeggen dat de bijstandsambtenaar zowel materiele als immateriele
hulpmagbieden.
In 1976 formuleert het LKV als zijn doelstelling: het bevorderen van de
kwaliteit van de hulpverlening door sociale diensten. Uit deze doel-
stelling wordt een aantal taakstellingen afgeleid. Als eerste wordt daar-
bij genoemd: de ontwikkeling van een visie op de hulpverlening, die de
totaalsituatie van de cliant probeert te omvatten. Het begrippenpaar
materieel - immaterieel werkt versluierend; geYntegreerde hulpverle-
ning is noodzakelijk. Verder wordt als taak gezien: de verbetering van
de positie van de cliEnt. De cliEnt dient verantwoording te krijgen van
en invloed te krijgen op het functioneren van diensten en het handelen
van werkers. Het bureaucratisch-hierarchische systeem houdt hem
onmondig; hij heeft geen invloed op het beleid. Hiertoe moet de organi-
satie van de sociale diensten worden veranderd. De sociale dienst moet
een cliEntgerichte organisatie worden. De structuur van zo'n organisa-
tie dient in principe horizontaal te zijn. Als vij fde taak ziet het LKV het
signaleren van knelpunten in de maatschappelijke structuur vanuit de
praktijk van de sociale diensten. Tenslotte wordt de toetsing van het
welzijnsbeleid vanuit de hierboven genoemde visie op de hulpverle-
ning, als taak gezien (doelstellingen van het LKV, december 1976).

Analyse
Het ontstaan en functioneren van het LKV is een tweede collectivise-
ringspoging. Het belangrijkste verschil met het LOS is erin gelegen dat
het LKV zich primair oriEnteert op de functie die wordt uitgeoefend.
De doelgroep vormen de werkers van de sociale dienst, los van hun
niveau van opleiding. Het LOS is (in aanvang) vooral een organisatie
van en voor MBO'ers op het brede terrein van de sociale dienst-
verlening.
Afgezien van dit onderscheid, is de opstelling van het LKV in grote
lijnen dezelfde als die van het LOS. De nadruk ligt op de specifieke
deskundigheid, en de organisationele en procedurele belemmeringen
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om deze deskundigheid tot gelding te brengen. Er is wel enig verschil
wat betreft de aandacht die aan de cliant wordt geschonken. Het LKV
legt vanaf het begin veel nadruk op het belang dat de client heeft bij een
goede sociale dienstverlening door de sociale diensten. Om deze goede
dienstverlening te kunnen realiseren, is gebruikmaking van de deskun-
digheden van de bijstandsmaatschappelijk werker noodzakelijk. Het
belang van de cliant is de belangrijkste legitimatie van de'eisen' van het
LKV. Het LKV, als organisatie van bijstandsmaatschappelijk werkers,
werpt zich op als pleitbezorger en tolk van de cliEnt. Er wordt voor
gepleit, de cliEnt bij het beleid van de sociale diensten te betrekken.
Verder ziet het LKV - vanuit zijn visie op dienstverlening (die een door
het LKV gedefinieerd belang van de clientomvat)-het als zijn taak, het
welzijns- en meer specifiek het bijstandsbeleid kritisch te volgen.

Feiten
Vooralsnog is de reactie van de aangeschreven instanties minimaal.
Vooral teleurgesteld is men door de reactie van de vakbonden, die
verwijzen naar de ambtenarenvakbond ABVA, terwijl de vakbonden
waren benaderd in hun hoedanigheid van 'vertegenwoordigers van de
cliEnten: Allerlei toegezegde gesprekken worden steeds weer afgezegd.
Wel vindt een gesprek met het hoofdbestuur van DIVOSA plaats. Het
hoofdbestuur noemt het gesprek verhelderend, maar wijst wel op het
spanningsveld tussen de wettelijke opdracht op financieel terrein en de
hulpvraag van cliEnten. Het LKV legt de nadruk op het cliEntgerichte
in plaats van het organisatiegerichte denken. In het gesprek komt ook
de tegenwerking ter sprake die medewerkers van sommige diensten
ondervinden bij deelname aan de activiteiten van het LKV. Er is zelfs
sprake van, dat een verbod op deelname is uitgesproken door direc-
teuren van sociale diensten. Het hoofdbestuur van DIVOSA wijst twee
vertrouwensmannen aan om eventueel te bemiddelen. Daarbij stelt het
hoofdbestuur echter, begrip te hebben voor de weigering van mede-
werking, omdat deze kan voortkomen uit 'het feit dat het om veld-
werkers kan gaan die over hun professie heen schieten' (SB, 38,190).
Het hoofdbestuur stelt verder dat, wanneer DIVOSA een duidelijke
visie over de hulpverlening naar buiten zou brengen, dit zou leiden tot
een splitsing in de vereniging.
Op hetjaarcongres van 1977 memoreert de voorzitter van DIVOSA'de
strijd van de "veldwerkers" voor het eigen vak zo lang de meningen
over de reikwijdte van methodiek en taak nog niet zijn uitgekristalli-
seerd'. Hij spreekt de hoop uit, dat de maatschappelijk werker zich niet
ontwikkelt tot de 'sociaal advocaat die uitsluitend bekommerd is om
het directe belang van zijn cliant' (SB, 39,234).
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Tot 1979 bestaat er een halfjaarlijks contact met het hoofdbestuur. Het
LKV heeft de indruk, door het hoofdbestuur wel serieus genomen te
worden. Wel signaleert men dat dit vooral is gekomen dankzij contac-
ten met anderen (o.a. met de staatssecretaris).
Het bestuur van het LKV signaleert na verloop van tijd dat de invloed
(via de leden/sympathisanten) op de individuele sociale diensten gering
is. De macht van (een betrekkelijk gering aantal) bijstandsmaat-
schappelijk werkers is te gering om fundamentele veranderingen tot
stand te brengen. Slechts wanneer vanuit andere kanalen druk wordt
uitgeoefend op de sociale diensten, is er kans van slagen. Dit inzicht
gaat de strategie van het LKV sterk bepalen. Het accent wordt gelegd op
acties gericht op beYnvloeding en overtuiging van invloedrijke instan-
ties op landelijk niveau. Men tracht steeds aan te sluiten bij actuele
zaken. Als vorm kiest men het publiceren van open brieven, waarin
men een bepaald probleem aan de orde stelt, de visie van het LKV daar-
op formuleert en (alternatieve) oplossingen aandraagt. Sedert  1975  is
op deze wijze aandacht geschonken aan het bijstandsbeleid (o.a. de
geringe mogelijkheid tot individualisering: 'Individu foetsie I en II'),
participatie en rechtsbescherming van cliEnten ('Beste beleidsmensen
luister eens'), sociale recherche, het sanctiebeleid ten aanzien van
werklozen ('Werklozen in de tang'), en de reorganisatie van het sociale
zekerheidsstelsel ('Sociale zekerheid en maatschappelijke ongelijk-
heid').
De open brieven worden steeds gezonden aan die instanties die voor het
onderwerp van de open briefrelevant worden geacht. Daarnaast wordt
ook steeds geprobeerd om naar aanleiding van de open brief een
gesprek te bewerkstelligen met de betreffende instanties. O.a. wordt
gebruik gemaakt van hoorzittingen van vaste kamercommissies. Aan-
dacht wordt voorts besteed aan de publiciteit in de media rond deze
open brieven. Een en ander heeft wisselende resultaten.
In de open brieven wordt vooral aandacht geschonken aan de belangen
van de cliEnten van de sociale diensten. De brieven kunnen gezien
worden als een uitvloeisel van de taak, het welzijns- en bijstandsbeleid
kritisch te volgen.
Opgemerkt dient te worden dat de invloed van het LKV rond de in de
open brieven gesignaleerde problematiek op zijn minst mede is bepaald
door de persoonlijke contacten van (bestuurs)leden in politieke en vak-
bondskringen. Er is welbewust gebruik gemaakt van deze contacten om
aandacht voor de open brieven te bewerkstelligen.
Naast de open brieven zijn incidenteel ook op andere terreinen activi-
teiten ontplooid. Genoemd kunnen hier worden: contacten met en
over de opleidingsinstituten (vooral ook kritiek op de plannen voor een
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'bestuursschoolopleiding' voor bijstandsambtenaren), en contacten
rond het (hierna nog te behandelen) Onderzoek Gemeentelijke Sociale
Diensten. Ook wordt soms bemiddelend opgetreden bij problemen in
individuele sociale diensten.
In 1977 organiseert het LKV in samenwerking met het Functieverband
GSD van de NVMW een conferentie voor bijstandsmaatschappelijk
werkers. Geconstateerd wordt, dat het onderscheid materieel - imma-
terieel uit de tijd is, en dat geYntegreerde dienstverlening noodzakelijk
is. Verder wordt gesteld, dat een beroepsvereniging niet mag afwachten
bij de invulling van de taak van de bijstandsmaatschappelijk werker,
want het gaat over een vorm van maatschappelijk werk. De beroeps-
vereniging moet haar autoriteit in dezen aanwenden; de beroeps-
vereniging moet kunnen dienen als referentiekader.
Als essentieel voor de functie worden de agogische activiteiten gezien,
die in teamverband (met de mogelijkheid van specialisatie) moeten
worden uitgevoerd. Ook wordt gesproken over sociale actie en beleids-
beYnvloeding. Voorwaarde voor een dergelijke functie-uitoefening is
wel, dat de sociale dienst beschikt over een adequaat beleidsplan,
gebaseerd op een visie ten aanzien van de hulpverlening. Verder zijn
goede condities nodig, zoals goede huisvesting, praktijkbegeleiding en
samenwerkingsafspraken met het particulier initiatief.
Tenslotte wordt de nota van  1973  over de voorwaarden voor uitoefe-
ning van het beroep van maatschappelijk werker bij de GSD geactuali-
seerd. Deze voorwaarden zijn:
1 de functie-eisen mogen niet in strijd zijn met een goede beroeps-
uitoefening;
2   een adequate maatschappelijk-werk-houding en -deskundigheid zijn
noodzakelijk;
3   er moet verantwoording worden afgelegd aan collega's;
4 de belangen van de cliEnt moeten worden behartigd (individualise-
ring);
5 de bijstandsmaatschappelijk werker moet kunnen beschikken over
een vooranderen niet-toegankelijk archief;
6  er moet sprake zijn van een redelijke case-load;
7 de bijstandsmaatschappelijk werker moet betrokken worden bij de
beleidsvorming en -toetsing;
8 de bijstandsmaatschappelijk werker moet gegevens kunnen ver-
zamelen ten behoeve van iedereen (SB, 39,365).

Analyse
De bovenbeschreven activiteiten van het LKV vormen een goed voor-
beeld van strategisch handelen van een beroepsorganisatie. De schat-
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ting van de eigen macht leidt tot een strategie van het vinden van
invloedrijke coalitiepartners.
Nogmaals zij erop gewezen, dat voor het LKV het belang van de cliant
als motief van handelen het belangrijkst is. Wel kan in de meeste
gevallen gesproken worden van parallelle belangen. De visie op het
belang van de cliEnt (hoe reEel ook) strookt met het belang van de
bijstandsmaatschappelijk werker: de gebruikswaarde van de bijstands-
maatschappelijk werker stijgt, wanneer het belang van de cliant wordt
gediend op de wijze zoals door het LKV wordt voorgestaan.

De Nederlandse Organisatie van Welzijnswerkers

Feiten
In 1978 besluiten, zoals reeds vermeld,  de  NVMW,  het  LOS  en  de
beroepsorganisatie van opbouwwerkers 'De Eenzame Fietser', tot een
bundeling van krachten. Op grond van een discussienota ('Aankaarten
en inkleuren') wordt gekozen voor een gezamenlijk optreden om de
belangen van de cliEnten en werkers beter te kunnen behartigen.
De NOW is opgebouwd uit secties (maatschappelijk werk, sociale
dienstverlening en opbouwwerk),1 1 met daarnaast werkverbanden (o.a.
gezinszorg, sociale diensten, etc.). Het werkverband Gemeentelijke
Sociale Diensten komt echter niet van de grond, reden waarom men
contact zoekt met het LKV. Zoals reeds vermeld, was het LKV in
principe niet uit op institutionalisering, maar na intern overleg wordt
toch tot een fusie besloten. In mei 1979 gaat het LKV op in het NOW-
werkverband LKV-GSD. Als voordeel van deze fusie wordt vooral de
bundeling van krachten gezien. Bovendien komen nu verscheidene
beinvloedings- en communicatiekanalen ter beschikking. Ook is het
van belang, dat de NOW (in navolging van de NVMW) een 'contract'
heeft met de ambtenarenvakbond ABVA. Alle leden van de NOW zijn
automatisch lid van de ABVA. Tussen ABVA en NOW zijn afspraken
gemaakt over de wederzijdse taken. De ABVA behartigt primair de
rechtspositionele aspecten, maar brengt ook de visie van de NOW over
welzijnszaken naar voren in de verschillende contacten die de ABVA
heeft. Tenslotte is voor het LKV de secretariBle ondersteuning van het
NOW-bureau van belang.
Een nadeel is, dat het aantal leden van het werkverband vooralsnog
geringblijft, onder meerdoor de hoge contributie (vanwege het ABVA-
lidmaatschap).12 Daartegenover staat wel, dat een groot deel van deze
leden ook actief lid is. Bovendien weet het werkverband LKV-GSD
zich gesteund door een groot aantal sympathisanten.
Vanaf eind 1977 wordt  bij vele gelegenheden  en op allerlei niveaus
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gesproken over het functioneren van de sociale diensten, naar aanlei-
ding van de resultaten van het Onderzoek Gemeentelijke Sociale
Diensten (zie volgende paragraaf). Ook het LKV en het werkverband
LKV-GSD nemen, waar mogelijk, deel aan de discussies. De aanbeve-
lingen van het onderzoeksteam komen in grote lijnen overeen met de
verlangens van het LKV.
In  1980 is het werkverband LKV-GSD echter toch teleurgesteld in de
concrete resultaten van het onderzoek in vele gemeenten. Vooral het
personeelstekort blijft een groot zeer. Bovendien dreigt een uitholling
van de functie van de GSD door overheveling van de uitvoering van de
Wet Werkloosheidsvoorziening en de Rijksgroepsregeling Werkloze
Werknemers naar de uitvoeringsorganen van de bedrijfsverenigingen.
Om bovendien een groter aantal medewerkers van sociale diensten te
betrekken bij acties, wordt het Landelijk Aktiekomit6 Sociale Diensten
opgericht. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de ABVA en de
KABO. Een voordeel is, dat zo'n comit6 wat vrijer kan opereren dan de
NOW en de vakbonden zelf. Het comit6 organiseert in augustus 1980
een studiedag onder het motto 'Sociale diensten en personeels-
tekorten'. Hierbij wordt de (LKV-)visie op het gewenste functioneren
van de sociale diensten uiteengezet. Resultaat van de discussiedag is de
beslissing tot acties in het najaar.

Analyse
De bundeling van krachten op het welzijnsterrein is in het kader van
het bestuderen van professionaliseringsprocessen in dit veld, van groot
belang. De invloed van naast elkaar werkende en veelal kleine beroeps-
organisaties is gering. Dit wordt door de diverse groeperingen ingezien
en er wordt besloten tot samenwerking. Dit samenwerken van toch
tamelijk verschillende groepen heeft gevaren. Er is zowel verschil naar
opleiding (soort en niveau) als naar functie (gespreid over het gehele
welzijnsterrein); er zijn dus ongetwijfeld ten aanzien van een aantal
zaken verschillende belangen. De kracht van het samenwerkings-
verband zal vooral afhangen van de mate waarin de (potentiifle) leden
belangen percipiEren die gemeenschappelijk zijn voor alle beroeps-
beoefenaren in deze sector, ongeacht hun opleiding of specifieke
functie. De beslissing tot fusie is voor alle deelnemende organisaties
een strategische handeling te noemen, die is ingegeven door de ver-
wachting van succes van een gezamenlijke belangenbehartiging. Ten-
slotte moet nog gewezen worden op de opmerkelijke 'oplossing' die is
gekozen voor de behartiging van de meer materiale belangen van de
leden. Het 'huwelijk' tussen beroepsorganisatie en vakbond is een
nieuw fenomeen. Het zal interessant zijn, de resultaten van deze over-
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eenkomst te evalueren, vooral opde wat langere termijn. Ook hiergeldt
namelijk, dat de kans van belangentegenstellingen aanwezig is, zeker
omdat een vakbond als de ABVA op zijn beurt moet samenwerken met
andere bonden binnen de FNV.

8.6     Onderzoek en het bijstandsmaatschappelijk werk

Feiten
In  de jaren  1972  tot 1975 worden knelpunten en vraagstukken  rond
takenpakket, management en organisatie van de sociale diensten in
toenemende mate manifest. Primair was het probleem van de sterke
toename van het aantal clienten van de sociale diensten en de kwantita-
tieve en kwalitatieve onderbezetting. Op langere termijn tekenen zich
vraagstukken afmet betrekking tot de taak van de sociale dienst op het
terrein van de immateriEle dienstverlening.
In 1975 zendt het congres van DIVOSA een briefaan de ministerraad,
waarin gevraagd wordt om een extra uitkering van 100 miljoen  uit het
Gemeentefonds. Deze som is bedoeld om 2000 man extra aan te
trekken voor de sociale diensten (een uitbreiding van ongeveer 20%).
Het congres spreekt van een noodsituatie (SB, 37,314).
Medio 1976 wijdt ook de VNG een brief, gericht aan de staatssecretaris
van CRM, aan deze problematiek. Daarin wordt erop gewezen, dat
door de massaliteit van de aanvragen en een veelheid van taken, de
individualisering in het gedrang komt. Naast uitbreiding van het
personeel vraagt de VNG zuivering van het takenpakket. Men denkt
aan afzonderlijke financieringsregelingen voor personen in ongeveer
gelijke omstandigheden (werklozen, bejaarden en verlaten/gescheiden
vrouwen)(SB, 38,392).
Ook op het ministerie van CRM wordt reeds enige tijd gedacht over de
problemen rond takenpakket, personeelsbezetting en het functioneren
van de sociale diensten. Al deze zaken vallen echter onder de autono-
mie van de gemeenten, zodat voorschriften in dezen niet kunnen wor-
den gegeven. Wel is CRM bereid, een onderzoek naar deze problema-
tiek te financieren. Hierover vindt overleg met de VNG en DIVOSA
plaats.
In april 1975 wordt aan een extern onderzoeksbureau de opdracht voor
een groots opgezet landelijk onderzoek gegeven.13 Na een vooronder-
zoek worden eind  1975 de volgende doeleinden  voor het onderzoeks-
project vastgesteld:
- inventarisatie van taken en functioneren in bestuurlijk, organisato-
risch en uitvoerend opzicht;
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-  formulering van verbeteringsvoorstellen en organisatiemodellen;
-  aanbevelingen doen aan het lokale bestuur, waardoor dit initiatieven
zou kunnen nemen ten aanzien van aanpassing van taak en rol van de
sociale dienst (Van Dijck en Van der Krogt, 1977,1).
De verwachtingen van de verschillende belanghebbenden zijn wisse-
lend en redelijk hooggespannen. DIVOSA, waar aanvankelijk enige
aarzeling bestond, hoopt vooral op de vaststelling van bruikbare case-
load-criteria, zodat gemeentebesturen voorgerekend kan worden hoe-
veel mensen men op de sociale dienst tekort komt. CRM hoopt vooral
op efficiency-verbetering, waardoor hopelijk het aantal clienten kan
worden verminderd, en in ieder geval de aanvraagbehandeling kan
worden versneld. De bijstandsmaatschappelijk werkers zijn niet recht-
streeks bij de begeleiding van het project betrokken, hoewel ze daar
groot belang aan hechten. DIVOSA stelt echter, dat zij de belangen van
desociale diensten reeds in voldoende mate vertegenwoordigt.
Het onderzoeksproject omvat verscheidene onderzoeken naar de
diverse facetten van het functioneren van de sociale diensten. Met
behulp van enquttes en interviews worden gegevens verzameld bij een
groot aantal functionarissen in en buiten de GSD. Op basis van deze
gegevens worden een samenvattend hoofdrapport en een aantal deel-
rapporten uitgebracht (1977 en begin 1978). In deze rapporten worden
de bevindingen, de conclusies en de aanbevelingen van het onderzoeks-
team weergegeven. Deze rapporten vormen de basis voor een fase
'werken met de resultaten', waarin door middel van studieconferenties
met lokale bestuurders, beleidvoerders en uitvoerenden, seminars voor
ambtenaren van de betrokken ministeries, DIVOSA en de VNG, en het
schriftelijk inwinnen van reacties bij verschillende landelijke organisa-
ties, getracht wordt de onderzoeksresultaten over te dragen, en van
gedachten te wisselen met de belanghebbenden. Door deze wijze van
werken ontstaat een feedback-proces, waaruit als het ware nieuwe
gegevens naar voren komen. De weerslag van het onderzoek en de fase
'werken met de resultaten' is te vinden in het eindrapport Naar een
sociale dienst nieuwe stijl(Van Dijcke.a.,1979).
In een hoofdstuk als het onderhavige is het ondoenlijk, en ook niet
noodzakelijk, ook maar te trAchten een samenvatting van het totale
onderzoeksrapport te geven. Hoewel er diverse zaken zijn die direct of
indirect ook voor de bijstandsmaatschappelijk werker van belang zijn
(zoals bijvoorbeeld de organisatiestructuur, de relaties met het particu-
lier initiatief, de verhouding tot de gemeenteraad, en dergelijke), is
voor de bestudering van het professionaliseringsproces vooral van
belang, wat er wordt gezegd over de taak van het bijstandsmaat-
schappelijk werk.
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In het samenvattende rapport wordt gesteld dat 'de verbreding van
financiale hulpverlening naar "bijstandsmaatschappelijk werk",
gezien als financiele hulpverlening inclusief (extra) begeleiding van
individuele cliEnten en groepen van cliEnten, ook ten aanzien van
psychosociale problematiek', 66n van de strategische keuzen is die ten
aanzien van het takenpakket van de sociale dienst te maken zijn.
Verder wordt aanbevolen dat het takenpakket van de sociale dienst
minimaal omvat: het behandelen van financiele hulpvragen dn het
doen van bijstandsmaatschappelijk werk, in de zin van begeleiding van
de cliEnt tijdens en soms ook na de aanvraagbehandelingsprocedure.
Dit begeleiden houdt in: informeren, nagaan ofer sprake is van psycho-
sociale problematiek, en bevorderen dat de cliant zelftot een oplossing
komt dan wel toegang krijgt tot gespecialiseerde hulpverlening (Van
Dijck en Van der Krogt, 1977,45 e.v.).
In het eindrapport (dus nA de besprekingen met het veld) wordt uit-
gebreider ingegaan op het bijstandsmaatschappelijk werk, dat'de basis-
functie van de gemeentelijke sociale dienst' wordt genoemd. Geconsta-
teerd wordt, dat de verwarring en de meningsverschillen over de
inhoud groot zijn. Gesteld wordt, dat uitgegaan moet worden van de
hulpvraag van de client en nietvan een fixatie van het hulpaanbod. Het
is in feite de bijstandsmaatschappelijk werker, die in contact met de
client kan beoordelen welke psychosociale hulp nodig is. Er moeten
gddn definitieve grenzen worden getrokken, maar wel moeten er
accenten worden gelegd. 'Het bijstandsmaatschappelijk werk moet
zeker niet in elk geval alles doen. Dan zou het zijn identiteit verliezen,
het zou onnodige verwarring veroorzaken bij andere hulpverleners en
cliEnten, en het zou de werker zo zwaar belasten dat hij niet meer toe
zou komen aan de ontwikkeling van zijn eigen bekwaamheden. Voor
de gemeentelijke sociale dienst is het financitle aspect de ingang tot de
hulpverlening, maar soms ook niet m66r dan een ingang. Men dient
rekening te houden met de traditionele werkgebieden van het particu-
tier initiatiefen met de daarmee samenhangende verschillen in deskun-
digheden. Men dient voorts niet Alle, maar wel de overbodige overlap-
pingen te voorkomen.''Het bijstandsmaatschappelijk werk is een com-

-'binatie van "financieel-plus" en "psychosociaal-min (Van Dijck
e.a., 1979,38 e.v.).
In  november 1977 reageert de voorzitter van DIVOSA reeds  op  het
onderzoek. Met name besteedt hij aandacht aan 'de mede door het
landelijk onderzoek nu ook landelijk meer uit de verfgekomen functie
van het reeds enige jaren gepropageerde bijstandsmaatschappelijk
werk'. 'Persoonlijk voel ik mij meer thuis bij de IVA-opstelling: "pas
overdragen als gespecialiseerde hulp nodig is" dan bij het standpunt

239



van het landelijk Bijstandscollege: "niet aan agogische activiteiten
beginnen t.b.v. het sociaal functioneren van de client, naast al die
deeltaken die al moeten worden gedaan".' Verder kondigt hij aan, dat
spoedig een gesprek zal plaatsvinden met de directie Maatschappelijke
Dienstverlening van CRM over het bijstandsmaatschappelijk werk.
Voor het eerst zal op CRM gestructureerd worden gesproken over de
maatschappelijke hulp die GSD-cliEnten moeten krijgen. 'Dit hulp-
aanbod dient landelijke erkenning te ontvangen, dient mee te tellen in
nationaal beleid op het terrein van de maatschappelijke dienst-
verlening, dient in het nationaal welzijnsbeleid voldoende weten-
schappelijke ondersteuning te ontvangen dn dient voor de bemanning
van de sociale dienst richtinggevend te zijn' (SB, 40,2).
Als resultaat van dit overleg wordt een werkgroep samengesteld
(DIVOSA, CRM-directie Bijstandszaken, CRM-directie Maatschap-
pelijke Dienstverlening), die een nadere bepaling van de functie van het
bijstandsmaatschappelijk werk, zowel kwalitatief (niveau) als kwanti-
tatief(welke dienstverlening), moet geven (SB, 40,358).
Ook in een gesprek met de staatssecretaris van CRM pleit het hoofd-
bestuur voor het bijstandsmaatschappelijk werk. 'Van onze kant
hebben wij gesteld dat we in de praktijk in de loop der jaren hebben
moeten constateren dat de tegenstelling materieel - immaterieel in de
hulpverlening moet worden gezien als volstrekt verouderd.' De sociale
commissie van de VNG heeft zich eveneens uitgesproken v66r
bijstandsmaatschappelijke werkhulp door de sociale diensten (SB, 40,
218).
De teneur van de reacties van de zijde van DIVOSA blijft ongeveer
dezelfde. Op het congres van 1979 onderstreept de voorzitter nog eens
het'grote belang' van het onderzoek.'Allereerst heeft de vondst van het
begrip bijstandsmaatschappelijk werk met daaraan gekoppeld een
minimum-takenpakket, de sociale functie van de GSD algemeen
bekend gesteld. De ontwikkeling sedert het begin van de jaren zeventig
inzake de onontkoombaarheid van de verbinding tussen de materiEle
en immateriEle aspekten van de hulpverlening, heeft de GSD duide-
lijker als hulpverlenende organisatie geprofileerd' (SB, 41,178). In het
officiele standpunt van DIVOSA met betrekking tot de eindrapportage
wordt over het bijstandsmaatschappelijk werk gezegd: 'Het bijstands-
maatschappelijk werk kan... worden getypeerd als een volwassen
vorm van eerste-lijns-hulpverlening, een variant van maatschappelijk
werk'. Men onderschrijft de invullingervan zoalsdie in het eindrapport
is weergegeven, met de toevoeging dat het verduidelijken van zijn
problematiek aan de client, verwijzen en bemiddelen, al dan niet op
verzoek van de client kan geschieden. Ook wordt langdurige begelei-
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ding in sommige gevallen niet uitgesloten geacht, al mag dit de
financiele hulpverlening niet in gevaar brengen (SB, 42,14).
Ook de bijstandsmaatschappelijk werkers zijn zeer tevreden met de
rapporten. In vrijwel elke publicatie van het LKV en later het werk-
verband LKV-GSD wordt naar de rapporten van het onderzoek ver-
wezen. Ook bij de gesprekken met de vaste kamercommissies van CRM
en Sociale Zaken brengen zij de resultaten van het onderzoek te berde.
Verder baseert het LASD zich eveneens op de visies uit de onderzoeks-
rapporten.

Analyse
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn geworden, welke betekenis
onderzoek kan hebben voor het professionaliseringsproces. In dit geval
hangt het samen met het volgende: in het veld was de discussie over het
onderwerp reeds volop gaande, maar buiten de kring van de sociale
dienst en haar medewerkers werd hieraan min ofmeer voorbijgegaan.
Noch DIVOSA, noch de organisaties van bijstandsmaatschappelijk
werkers waren bij machte de discussie (nationaal) op de 'politieke
agenda' te krijgen.
De invloed van het onderzoek hangt ook samen met het feit dat het
mede door de centrale overheid is geinitieerd. Verder betreft het een
'onafhankelijk' onderzoek, dat bovendien door een 'wetenschappelijk'
(para-universitair) instituut is verricht. In hoofdstuk 4 is al uitgebreid
gewezen op de grote legitimiteitswaarde van wetenschappelijke kennis.
De visie op hulpverlening door de sociale diensten en de taak van de
bijstandsmaatschappelijk werker is daardoor niet langer een 'GSD-
hobby' ofeen 'MBO-droombeeld', maar een'wetenschappelijk gelegi-
timeerde visie'. Samen met het in het project opgenomen feedback-
proces leidt dit ertoe, dat allerlei andere instanties niet langer voorbij
kunnen gaan aan de feiten en gedwongen worden om stelling te nemen
(hierover straks meer).
Het 'juichend' aanvaarden van de conclusies van het onderzoek, zowel
door DIVOSA als doorde bijstandsmaatschappelijk werkers, vindt zijn
oorzaak in twee factoren. Allereerst komt de visie van het onderzoeks-
team in grote lijnen overeen met de al bestaande -zij het soms nog half-
impliciete - visie van deze twee groepen over de taak van de GSD en de
taak van de bijstandsmaatschappelijk werker daarin. Ten tweede heeft
ook het onderzoek zelf, en zeker de fase 'werken met de resultaten',
ertoe geleid dat de betrokken groepen hun half-impliciete visies
konden expliciteren. Ook heeft het onderzoek ertoe bijgedragen dat de
spraakverwarring over allerlei termen en definities enigszins is geredu-
ceerd, waardoor de schijnbare verschillen tussen beide groepen werden
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verminderd. Tenslotte is het van belang, dat de leiding van de sociale
dienst en de bijstandsmaatschappelijk werkers elkaar nodig hebben om
hun visie te verwerkelijken. Hoewel er op onderdelen nog voldoende
tegenstellingen zijn of nog zullen blijken, heeft het onderzoek voorals-
nog vooral zicht gegeven op de gemeenschappelijke taak.

Feiten
Zoals reeds gezegd, konden allerlei andere instanties niet langer aan de
GSD-problematiek voorbijgaan. Hun commentaren volgden dan ook
spoedig na de publicatie van de rapporten.
De secretaris van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn
stelt op het DIVOSA-congres van  1978, dat het bedrijven van maat-
schappelijk werk door de sociale dienst een aanvaarde realiteit is.
Evenals het onderzoeksteam pleit hij voor samenwerking tussen over-
heid en particulier initiatief. Hoogst merkwaardig vindt hij het echter,
dat nauwelijks aandacht wordt geschonken aan de relaties van de
sociale diensten met de arbeidsbureaus. De werkloosheidsproblema-
tiek vormt echter de hoofdmoot van de oorzaken van financiele nood.
Deze problemen rond werkloosheid zijn 'geen problemen welke men
met een individueel gerichte bijstandsmaatschappelijk werker te lijf
kan'. Verder heeft hij kritiek op de stelling, dat de sociale dienst (samen
met de huisarts) de voornaamste sluis zou zijn via welke cliEnten het
hulpverleningsnetwerk binnenkomen; er zijn talloze andere instanties
die dat evenzeer zijn. Tenslotte heeft hij grote problemen met de kop-
peling van financiEle en psychosociale hulpverlening. 'Als we die lijn
gaan doortrekken als systematische policy, is er nog heel wat te doen in
Nederland, zowel in de materiEle als immateriele hulpverlening. De
werkgelegenheid zal er wel bij varen, de financien niet. In auto-termen
uitgedrukt: dan lopen we binnen afzienbare tijd 1 op 5! De realiteit ligt
wat anders: geen huisarts... haalt het in zijn hoofd op grond van de
samenhang van biologische met psychosociale elementen de totale
zorg te claimen. De ontwikkelingen in de eerste-lijns-gezondheidszorg
wijzen dit uit. Geen pensioenfonds denkt er gelukkig aan, aan bejaar-
denzorg te gaan doen, noch de invalidenzorg over te nemen.''Waarom
bijstandsverlening zonder bijstandsmaatschappelijk werk niet kan of
ongewenst is, blijft onduidelijk. Ik ben dan ook van mening dat deze tot
norm verheven stelling in zijn algemeenheid en eenzijdigheid, d.w.z.
als de doelstelling voor een algemeen in Nederland te voeren beleid
onjuist is, ongewenst en financieel niet realiseerbaar' (SB, 40,225).
Ook het officiale commentaar van de NVMW heeft dezelfde teneur: het
rapport spreekt aan, maar overtuigt niet. Een motivering voor de taak-
verruiming ontbreekt, evenals een probleemanalyse en een verant-
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woording voor de verwerping van alternatieven. Het rapport is meer
gebaseerd op visies dan op onderzoek. Kennelijk speelt de interne doel-
matigheid (arbeidssatisfactie en interne verhoudingen) een grotere rol
dan de externe doelmatigheid (de cliEntvragen en de wisselwerking met
de rest van het hulpverleningsnetwerk) (SB, 40,265).
In artikelen in Sociaal Bestek wordt eveneens door het particulier
initiatiefgereageerd. Een schrijver vraagt zich af, welke garanties er zijn
dat de cliEnt, als hij bij de GSD komt, niet hulpbehoevend wordt
gemaakt. Ook de sociale dienst zal moeten verwijzen. Waarom wel
naar gespecialiseerd maatschappelijk werk en niet naar het algemeen
maatschappelijk werk? Deskundig verwijzen is gddn van-het-kastje-
naar-de-muur sturen. Integrale hulpverlening betekent dat de hulp-
verlening niet mag worden onderbroken, en niet dat niet van hulp-
verlener mag worden gewisseld (SB, 40,378).
De staatssecretaris van CRM neemt in een briefaan de Tweede Kamer
een voorlopig standpunt in. Het definitieve standpunt zal volgen na
bespreking van het rapport in de 'Beraadsgroep GSD-zaken'. (In de
begroting 1980 wordt een vertraging  in de werkzaamheden  van  de
beraadsgroep gemeld.) De staatssecretaris toont zich vooralsnog zeer
terughoudend ten aanzien van uitbreiding van het takenpakket van de
sociale diensten. Het bijstandsmaatschappelijk werk wordt onder-
schreven als kernfunctie; het is een volwassen eerste-lijns-hulpverle-
ning, een variant van maatschappelijk werk. De financiele
hulpvraag blijft echter ingang voor de dienstverlening; gddn langdurige
intensieve procesmatige aanpak. Wel wordt erkend dat een scherpe
grens ten opzichte van het algemeen maatschappelijk werk niet moge-
lijk is. Wel moet er accentverschil zijn. De bijstandsmaatschappe-
lijk-werk-functies, zoals informatie, voorlichting, verwijzing, bemid-
deling en kortdurende begeleiding, behoren tot de normale uitvoering
van de ABW (art. 2) en behoeven derhalve niet in de Rijksbijdrage-
regeling Maatschappelijke Dienstverlening te worden ondergebracht.
Over eventuele verdergaande taken (in uitzonderingsgevallen) zal
naderberaad in dezen worden gevoerd (SB, 41,325 en 42,26).

Analyse
Uit de hiervoor vermelde reacties wordt het duidelijk, dat met name het
particulier initiatief zich bedreigd voelt door een eventuele taak-
verruiming van de bijstandsmaatschappelijk werker. Enige hulpver-
leningsactiviteiten worden aanvaard, maar hij moet niet het domein
van de algemeen maatschappelijk werker betreden. Er wordt een fikse
aanval ondernomen op de basis van de situatiedefinitie van de sociale
diensten. Hierbij worden uiteraard de belangen van de cliEnt Chet
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opdringen van hulp) en van de maatschappij (de onbetaalbaarheid) ten
tonele gevoerd.
Ook wordt het duidelijk, dat de invloed van het particulier initiatiefop
de overheid nog steeds groot is. Het feit dat de staatssecretaris van
CDA-huize is, is hieraan natuurlijk niet geheel vreemd. Bovendien
heeft het particulier initiatiefeen machtige coalitiepartner in de direc-
tie Maatschappelijke Dienstverlening van het ministerie van CRM. De
eerste reactie van de staatssecretaris zijn dan ook voorzichtig en afhou-
dend. In ieder geval wordt de poort naar financiering van het bijstands-
maatschappelijk werk door CRM (via de Rijksbijdrageregeling) voor-
lopig stevig op slot gehouden. Dit is ook uit de benarde financiele
positie van het rijk verklaarbaar.
Door het onderzoek is echter wel het probleem van de sociale diensten,
en in iedergeval de status van het bijstandsmaatschappelijk werk, op de
politieke agenda van Den Haag gekomen. Wat het resultaat van deze
strijd op dit niveau zal zijn, valt niet te voorspellen. In het kader van de
professionalisering van het bijstandsmaatschappelijk werk is het echter
een belangrijke stap. Een probleem voor de beroepsgroep is echter wel,
dat het gevecht voornamelijk gevoerd zal worden door DIVOSA, en
niet of nauwelijks door de eigen beroepsorganisatie. Steun van
DIVOSA is te verwachten, zolang de belangen van de GSD-leiding
parallellopen.
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Deel IV

Slotbeschouwing



9     Onderzoekbaarheid en relevantie
van het conceptueel kader

9.1 Onderzoekbaarheid

Zoals in paragraaf 1.3 is gesteld, wil deze studie een conceptueel kader
bieden waarbinnen het verschijnsel professionalisering op adequate
wijze kan worden bestudeerd. Daar is ook aangegeven, dat het uiteinde-
lijke doel de opstelling van een ideaaltype van professionalisering is,
een doelstellingdie echter buiten het bereik van deze studie ligt. Hier is
de nadruk gelegd op de beschrijving van die gedragingen en zin-
gevingen die typisch werden geacht voor professionalisering. Boven-
dien is enige aandacht besteed aan de wijze waarop deze met elkaar zijn
verbonden. Dit alles valt onder het onderzoek naar de zin-adequaat-
heid van het ideaaltype. De volgende stap dient nu te zijn het onder-
zoek  naar de causale adequaatheid. Hiervoor is empirisch onderzoek
noodzakelijk.
De vraag is echter welk soort onderzoek daarvoor nodig is. Onderzoek
naar professionaliseringsprocessen is verre van eenvoudig. In de hier
voorgestane definitie van professionalisering wordt vooraf de nadruk
gelegd op het proces van professionalisering en niet op de resultaten
van dit proces. 'Eenvoudig' onderzoek. zoals mogelijk is vanuit een
kenmerkbenadering van professies (door middel van de meting van een
aantal kenmerken) is dus niet mogelijk.
Onderzoeken naar processen is op zichzelfal moeilijker dan onderzoek
naar situaties op een bepaald moment. Ook longitudinaal onderzoek
door middel van meerdere metingen biedt hier geen oplossing. Wel-
iswaar zijn hiermee veranderingen te constateren, alsmede de correla-
ties tussen deze veranderingen, maar toch kan hierdoor te weinig zicht
worden verkregen op de wijze waarop deze veranderingsprocessen
verlopen en op de factoren die hiervoor verantwoordelijk zijn. Dit is
mede een gevolg van het feit dat het hier gaat om processen waarbij
partijen reageren op ontwikkelingen en op elkaars acties, waardooreen
complex proces van acties en 'joint actions' ontstaat.
Een centraal thema in de hier gebruikte professionaliseringsopvatting
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vormt beYnvloeding en machtsuitoefening: beinvloeding van andere
beroepsgroepen, van de overheid, van de cliEnt, etc; machtsuitoefening
over cliEnten, andere beroepsgroepen, organisaties, etc. Daarmee sto-
ten we tevens op het belangrijkste probleem van onderzoek naar pro-
fessionaliseringsprocessen: het onderzoek naar beinvloeding en
machtsprocessen. Dit onderzoek houdt reeds jaar en dag de weten-
schappelijke gemoederen bezig. Zelfs de onderzoeksresultaten naar
openlijke machtsuitoefening leidden al tot disputen: Hunter vs. Dahl,
en Mills vs. Rose (Berger en Berger, 1972,230 e.v.). De latere nuance-
ringen van het machtsbegrip, waardoor ook 'non-decisions' hieronder
werden begrepen (Bachrach en Baratz, 1963) maakten de onderzoeks-
problemen alleen maar groter (De Vries,  1977,208 e.v.). Daarbij gaat
het echter nog steeds om besluitvormingsprocessen rond door actoren
subjectiefervaren belangen. Wanneer echterbij machtsuitoefening ook
nog rekening wordt gehouden met manipulatie van percepties zodat
actoren geen belangentegenstellingen ervaren (Lukes, 1974) wordt on-
derzoek welhaast onmogelijk. Toch is het een dergelijk complex
machtsbegrip welke ook in deze studie wordt voorgestaan. Wordt daar-
mee onderzoek naar professionalisering (opgevat als vorm van machts-
uitoefening) onmogelijk?
Deze vraag is door mij  niet met ja of nee te beantwoorden; het is een
open vraag. Dit geldt met name voor de meer positivistische wijze van
onderzoek in de zin van het opstellen en toetsen van hypothesen. Het
probleem is, zoals hierboven al aangegeven, de onderzoekbaarheid van
machts- en beinvloedingsprocessen. Vooral als onderzoek verricht
wordt naar processen van collectieve machtsuitoefening zijn de proble-
men groot. In principe moet er namelijk van uit worden gegaan dat de
verkregen informatie uit documentatie en van respondenten (bijvoor-
beeld sleutelfiguren in beroepsorganisaties) vertekend en ofideologisch
gekleurd is. We bereiken hier dus de grens van het onderzoekbare. Er
zijn uiteraard ook meer 'objectieve' gegevens, zoals bijvoorbeeld
inkomensontwikkelingen en formele bevoegdheden, toetredingsbeper-
kingen en voorschriften voor onderlinge toetsing, maar het is de vraag
of hiermee volstaan kan worden, zeker wanneer gezocht wordt naar
informatie over processen van machtsuitoefening, perceptiebeinvloe-
ding, strategieplanning, etc., welke onder de direct waarneembare
oppervlakte gelegen zijn. Persoonlijk zie ik voorlopig meer in onder-
zoek in de Weberiaanse traditie: het 'verstehende onderzoek', door
middel van intensieve kwalitatieve methoden. Hierbij kan gedacht
worden aan participerende observatie, diepte-interviews en case-
studies. Hierdoor wordt het mogelijk dieper door te dringen in het
research-object. Het is noodzakelijk 'to get to know well the persons
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involved and to see and to hear what they do and say' (Filstead, 1970,
7), alhoewel ook daaraan haken en ogen zitten, zeker indien personen
spreken namens (beroeps-)organisaties.
In hoofdstuk 7 en 8 zijn voorbeelden van case-studies gegeven, al was
het doel daar vooral het illustreren van de bruikbaarheid van het con-
ceptuele kader. Om echter meer inzicht te krijgen in de condities die
professionalisering bevorderen dan wel hinderen, en vooral ook inzicht
te krijgen in de kwestie in welke situaties welk gedrag wordt ontplooid
(met andere woorden welke strategieEn worden toegepast), zijn meer en
ook gedetailleerdere case-studies noodzakelijk. Wanneer verscheidene
cases vanuit eenzelfde conceptueel kader worden bestudeerd, is het
mogelijk deze onderling te vergelijken, en zo de causale adequaatheid
van een ideaaltype vast te stellen. Wellicht is dan bijstelling ofnuance-
ring noodzakelijk, wat ook het geval is gebleken bij het ideaaltype van
de bureaucratie zoals dat door Weber aanvankelijk is opgesteld
(Vroom, 1979).
Bestudering van professionaliseringsprocessen van bepaalde beroepen
is echter niet de enige en zeker ook niet de enige interessante mogelijk-
heid. Juist doordat professionalisering een proces is dat in interaktie
tussen beroepsgroep en omgeving gestalte krijgt, is het van groot belang
na te gaan in hoeverre het handelen van beroepsbeoefenaren en
beroepsorganisaties in verschillende situaties en processen begrepen
kan worden met behulp van het hier ontwikkelde conceptuele kader.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk na te gaan welke rol beroepsbeoefena-
ren en beroepsorganisaties spelen in het kader van de decentralisatie
van welzijnsvoorzieningen van het nationale naar het lokale niveau.
Veel van de problemen die bij daadwerkelijke territoriale decentralisa-
tie (overdracht van bevoegdheden aangaande beleidsbepaling en uit-
voering aan het lokale bestuur) ondervonden worden zijn (mede) te
wijten aan de opstelling van bij het betreffende beleidsterrein betrok-
ken beroepsbeoefenaren, zowel bij de uitvoerende welzijnsinstellingen
alsbij decentrale overheid. Deze opstelling is met het hierontwikkelde
conceptueel kader goed te verklaren: de decentralisatie wordt door de
betreffende beroepsbeoefenaren gepercipieerd als een bedreiging van
het belang van de cliEnten en van hun eigenbelang (met name de auto-
nomie). Dit vormt een verklaring voor de weerstanden tegen decentra-
lisatie, en voorde vertragingen die hierbij optreden.
Ook de ontwikkeling van samenwerking tussen beroepsgroepen leent
zich voor case-studie van professionaliseringsprocessen. Het aangaan
ofjuist afhouden van samenwerking wordt (mede) beinvloed door de
verwachtingen omtrent de (positieve en negatieve) consequenties
ervan. Soms is samenwerking zelfs een strategie die gericht is op andere
belangen dan die van de cliant.
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Verdere studie leidt er (hopelijk) toe, dat we meer gaan begrijpen van
het verschijnsel dat ik hier onder de noemer professionalisering heb
behandeld. maar het is niet alleen een theoretische belangstelling die
daarmee bevredigd wordt; er is ook de maatschappelijke relevantie van
het verschijnsel. Ik ben deze studie begonnen met deze maatschappe-
lijke relevantie, ik wil eindigen met de relevantie van het hier ontwik-
kelde conceptueel kader.

9.2     Relevantie van het conceptueel kader

In  paragraaf  1.1   is de veranderende  en  de nog steeds veranderende
houding ten opzichte van professionals aan de orde geweest. Toch over-
heerst, zeker voor de traditionele professionele beroepen, nog het image
van de op het belang van de samenleving ofclient georienteerde deskun-
dige. Dit is niet verwonderlijk daar de beroepsgroepen zelf alle moeite
doen om dit beeld van zichzelf aanvaard te krijgen. Bovendien is er

sprake van een grote mate van deskundigheid, is deze kennis onmisbaar
en worden de belangen van cliEnten en de samenleving gediend. Hier-
v66r is al diverse malen gesteld dat de belangen van de client en/of de
samenleving voor een belangrijk deel parallel kunnen lopen met het
eigenbelang van deberoepsbeoefenaren. Zekerin een periode waarin de
verzorgingsstaat in opbouw is, en erbovendien sprake is van een zekere
overvloed aan financiEle middelen, komt deze parallelliteit veelvuldig
voor. Groei van de voorzieningen was belangrijker dan een critische
evaluatie.
Thans wordt een ander beeld zichtbaar. De verzorgingsmaatschappij
raakt redelijk 'gevuld', het aantal witte plekken op de voorzieningen-
kaart wordt allengs minder. De welzijnswereld raakt vol-gestructu-
reerd, en dit betekent dat beroepsgroepen steeds vaker elkaars domei-
nen raken en soms elkaars grenzen overschrijden, wat leidt tot conflic-
ten tussen beroepsgroepen, hetgeen voor de buitenwacht niet verbor-
gen blijft.
Tegelijkertijd krijgt men meer oog voor de kwalitatieve aspecten van de
dienstverlening. Soms is al sprake van alternatieve vormen waartussen
de client kan kiezen. Er worden vergelijkingen gemaakt, en de client
wordt kritischer.

In hoofdstuk 6 is reeds gewezen op de belangrijke rol die de overheid
speelt in het professionaliseringsproces van vele beroepen. Met name
de ontwikkeling van de welvaartsstaat heeft geleid tot een veel grotere
overheidsparticipatie in allerlei voorzieningen. De overheid is daar-
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door zowel afnemer, intermediair, als toezichthouder voor professio-
nele beroepsgroepen geworden. In hetalgemeen kon tot voorkortechter
vooral gezegd worden dat de overheid een bondgenoot van de profes-
sionele beroepsbeoefenaren was, welke de ontwikkeling en profes-
sionalisering van bestaande en nieuwe beroepen van harte steunde.
Ook hier doet zich echter een drastische verandering voor. Ook de
overheid wordt kritischer ten aanzien van de (eisen van de) professio-
nals.
Daarnaast - en dat is wellicht de belangrijkste oorzaak - is er een tekort
aan financiEle middelen om het gehele welzijn te financieren. De
gezondheid dreigt onbetaalbaar te worden, en het onderwijs soupeert
straks meer dan de helft van het nationaal inkomen op. Er moeten dus
keuzen gemaakt worden ten aanzien van de aanwending van de finan-
ciele middelen. Er is sprake van een trendbreuk ten opzichte van het
verleden.
De (toekomstige) onbetaalbaarheid van de voorzieningen en de aan het
daglicht tredende ineffectiviteit van sommige voorzieningen stijgen
boven de strategische reikwijdte van de afzonderlijke beroepsgroepen
uit, en roepen sturing door de overheid op. Het overheidsbeleid inter-
fereert meer en meer met het beleid van beroepsgroepen, en nu dikwijls
niet op ondersteunende wijze.
De wijze waarop de overheid zich tegenover beroepsgroepen opstelt is
dus van belang voor het professionaliseringsproces. Deze opstelling is
echter weer afhankelijk van de visie van ambtenaren en politici op de
rol van deskundigheid en deskundigen in onze samenleving. Door het
complexe karakter van de overheid (vele relatiefautonome organisatie-
onderdelen en beleidssectoren) is daarbij sprake van een min of meer
geschakeerd beeld, zodat niet zonder meer van 66n visie gesproken kan
worden. Niettemin overheerst nog het idee van de onmisbare, objec-
tieve, maatschappij- en cliEnt-georiEnteerde deskundige.
Zowel in het algemeen, als specifiek van de kant van de overheid is er
dus enerzijds sprake van toenemende kritiek op de professionals, en
overheerst anderzijds nogeen'naYef beeld van de professional.
Welke relevantie heeft nu het hier ontwikkelde conceptueel kader in
het licht van deze constateringen, er even van uitgaande dat hier een
reele eerste stap is gezet voor een theorie van professionalisering.

Algemeen

In het hier ontwikkelde conceptueel kader wordt met name de aan-
dacht gevestigd op die aspecten van professionalisering die betrekking
hebben op de rol, de opstelling en het handelen van georganiseerde
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professionele beroepsgroepen in de samenleving: macht, collectivi-
sering, belangenbehartiging, gebruikswaarde en ruilwaarde. De hier-
v66r geconstateerde ontwikkelingen maken zeer duidelijk dat het hier
gaat om centrale elementen in het professionaliseringsproces. Deze
ontwikkelingen leiden tot een toenemende structurele druk op vele
sectoren, waaronder het welzijnsterrein, en dit heeft gevolgen voor de
beroepsbeoefenaren op dit terrein. Er is in veel mindere mate sprake
van belangenparallelliteit tussen beroepsbeoefenaar en cliEnt en
samenleving. Ook beroepsbeoefenaren moeten keuzen maken, en
daarbij blijkt dat ook de beroepsbeoefenaren, vooralin groepsverband,
evenals alle andere groepen in de samenleving, primair hun eigen
belangen trachten te behartigen. Er ontstaan meer en meer conflicten
tussen beroepsgroepen onderling en tussen beroepsgroepen en de over-
heid. Dit heeft belangrijke dynamiserende effecten, omdat de structu-
rele druk en de toenemende (overheids)sturing een inbreuk vormen op
de zorgvuldig opgebouwde machtspositie van de beroepsgroepen. Deze
zien hun belangen bedreigd en verzetten zich tegen aantasting van hun
machtspositie, met behulp van de hun ten dienste staande strategieEn.
Kortom, er is sprake van verhoogde activiteit in de professionali-
seringsprocessen van talloze beroepen.
Er bestaat echter nog te weinig zicht op de onderliggende mechanismen
die verantwoordelijk zijn voor het handelen van professionele beroeps-
groepen, ook al neemt de kritiek op hun functioneren toe. Er worden
bepaalde fenomenen geconstateerd, en men denkt veelal met het be-
strijden daarvan (bijvoorbeeld aftopping van de hoge salarissen) de pro-
fessionalste kunnen beteugelen.
Hierin ligt nu juist de relevantie van het hier gepresenteerde concep-
tueel kader: inzicht geven in de onderliggende factoren van het profes-
sionaliseringsproces, waardoor ook zicht komt op mogelijke aan-
grijpingspunten voor sturing van dit proces. Tevens kan duidelijk
worden op welke punten en hoe professionele beroepsgroepen waar-
schijnlijk zullen reageren op deze sturing.

Overheidsbeleid

Met het noemen van sturing zijn we reeds aangekomen bij de relevantie
van het conceptueel kader voor het overheidsbeleid. Door de toe-
nemende interferentie tussen overheidsbeleid van professionele
groepen, wordt de bestudering van professionalisering ook meer en
meer bestudering van een facet van overheidsbeleid. Hierbij moet
echter niet alleen gedacht worden aan het overheidsbeleid ten opzichte
van professionele beroepsgroepen in de strikte zin, maar ook ruimer. In
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de vorige paragraaf is reeds aangegeven dat er ook andere terreinen van
overheidsbeleid zijn waarop professionele groepen, naast andere, een
meer of minder belangrijke rol spelen (bijvoorbeeld de decentralisatie
van het welzijnsbeleid). Kennis van de dynamiek van het professionali-
seringsproces kan dus tevens relevante kennis opleveren ten aanzien
van andere processen.
De overheid is in onze maatschappij dikwijls nog de enige die machtige
beroepsgroepen partij kan geven. Wanneer de samenleving weer greep
wil krijgen op het door professionals gedomineerde 'maatschappelijk
midden' (Van Doorn, 1977), dan is actieve overheidssturing noodzake-
lijk. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs mdtr overheidsingrijpen.
Belangrijker is naar mijn mening een versterking van de
positie van de client. Hiervoor zijn aanzetten gegeven (bijvoorbeeld de
voorstellen van de Commissie Van der Burg over de samenstelling van
stichtingsbesturen), maar de overheid zou dit nog meer moeten
stimuleren. Vooral ook collectivisering aan cliantenzijde lijkt een
noodzakelijke voorwaarde om voldoende tegenkrachten te ontwik-
kelen.
De overheid moet door sturing de randvoorwaarden scheppen waar-
door de afnemers van de diensten van professionals een meer gelijk-
waardige partij kunnen worden.

Reeds vele malen is in het voorgaande geconstateerd dat de kennis en
de kunde van de professional onmisbaar zijn in onze samenleving. De
kreet 'weg met de professionals/deskundigen' is dan ook irreEel. Wdl
moet duidelijk worden dat de professional mdtr is dan alleen een des-
kundige. Eigenlijk moet de professionele beroepsbeoefenaar/beroeps-
groep beschouwd worden als een 'individu/groep met een januskop'.
Enerzijds is hij de onmisbare deskundige, anderzijds een belangen-
partij. En deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Steeds
wanneer de deskundige spreekt, moet rekening worden gehouden met
zijn rot van belangenbehartiger. Zoals in deze studie naar voren is
gebracht, dient deskundigheidsbevordering mede om de belangen van
de beroepsgroep te bevorderen. We kunnen het dan ook als een opgave
voor de toekomst beschouwen dat er een balans wordt gevonden tussen
deze twee aspecten: deskundigheid en belangenbehartiging.

Professionalisering is noodzakelijk, maar burger en overheid moeten
zich niet laten wegdringen van de eigen verantwoordelijkheid ten aan-
zien van het eigen welzijn. Taakstelling (inclusiefprioriteitsstelling) en
evaluatie mogen niet worden overgelaten aan de beroepsbeoefenaren.
De beroepsbeoefenaren moeten adviseren; zonder hun adviezen is zelfs
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een goede beslissing ondenkbaar, maar de beroepsbeoefenaar dient nidt
de beslisser te worden, want dan is het gevaar van een technocratie
groot.
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Noten

Hoofdstuk 1

' Op deze studiedag werd uitsluitend over 'vrije beroepen' gesproken. Uit het verslag
blijkt echterduidelijkdat deze term in dit geval opgevat moet worden als een synoniem
van 'professionele beroepen'.

2  Hier ligt ook de reden dat als titel voor deze studie is gekozen voor'professionalisering
en collectieve macht', in plaats van bijvoorbeeld een wat gemakkelijker klinkende,
maar statische, titel als: 'professionals en collectieve macht'. Zie hierover ook het eind
van deze paragraaf.

1  In deze studie zal steeds de term 'arbeidsorganisatie' gebruikt worden voor die organi-
saties die zun gesticht met het doel: de voortbrenging van produkten of diensten.
'Organisatie' wordt gebruikt indien niet een specifiek type organisatie wordt bedoeld.

4 Natuurlijk moet ook rekening gehouden worden met de mogelijkheid van 'illegale'
activiteiten die niet ontdekt worden, maar daaraan wil ik verder geen aandacht
besteden.

Hoofdstuk 2

1 Op de noodzaak om verschillende analyseniveaus te onderscheiden, wordt in para-
graaf4.1 nader ingegaan. Hier zij volstaan met de opmerking dat de processen die zich
op individueel niveau afspelen, andere zijn dan die op macro-niveau. Hoewel het
andere processen betreft, zijn er weI belangrijke relaties tussen deze processen.

Hoofdstuk 3
1 Ook wordt wei gebruik gemaakt van de termen institutioneel en uitvoerend niveau. Op

dezeverschillendeanalyseniveaus wordt ingegaan in paragraaf4.1.
2 Johnson rekent overigens de benadering van Hughes tot de kenmerkbenadering.
3 Door de opsomming van een groot aantal kenmerken van de diverse vormen van

institutionele controle verdwiint het zicht op de dynamiek ervan weI eens, en lijkt
Johnsons benadering soms sterk op een (bijgestelde) kenmerkbenadering.

4  Als voorbeeld van een professionaliseringstheorie, gebaseerd op macht, noemt Mok de
studie van Johnson. Mok noemt weI als bezwaar, dat Johnson uitsluitend aandacht
heeft voor referentiemacht(1973a, 29).

5  Verderop in zon boek verwijst Mok in feite nog naar een vierde legitimeringsgrond: de
onzekerheidsrelatie tussen producent en consument (Cfr. Johnson, 1972). Professio-
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nele beroepen legitimeren hun bestaan door het reduceren van deze onzekerheid.
6 S ms wordt gesteld dat de situatie van de medische professie dermate uniek is dat dit

beroep geenszins als model kan dienen. Naar mijn mening zal pas na identificatie van
de factoren die deze uniekheid bepalen, bezien kunnen worden in hoeverre het
medische beroep als model kan dienen.

7 Zie het commentaar van Freidson op Parsons' opvattingen in dezen, zoals vermeld in
paragraaf2.5.

8  Freidson gaat uitgebreid in op de rol van zieke en zijn'ziekte-carri8re', waarin de zieke
in contact komt met diverse vertegenwoordigers van sociale-controle-instituten. Voor
de medische sociologie en voor de studie van de relatie tussen professional en client is
een en ander van groot belang. Hier wordt dit aspect van zijn studie echter over-
geslagen, omdat het van minderbelangis voorde bestudering van professionalisering.

9  Zij illustreren dit aan de hand van een beschrijving van de ontwikkeling van het Franse
universitaire ziekenhuissysteem.

10  Freidson legt deze link zelfniet.
11 Een voetnoot bij het paper van 1978 vermeldtdat het hiereen samenvattingbetreft van

een uitgebreider en meer gedocumenteerd werk. Dit is echter tot op heden niet
verschenen. Overigens zijn de aanzetten voor het paradigma reeds te vinden in een
artikel van 1975.

12  Cfr. de Chicago-school verstaat Watson hieronder 'the overall process of movement
towards work, entry into work and adjustment and change within work' (Watson,
1977,86).

Hoofdstuk 4
1 De aard en de hoeveelheid van de overgedragen activiteiten verschillen perberoep.
2 Hierbij wordt meestal als argument gebruikt, dat buitenstaanders niet over de

relevante kennis beschikken om controle uit te oefenen. De beroepsgroep draagt zorg
voor deze controle, maar moet autonoom zijn ten opzichte van buitenstaanders. Op
deze redenering hebben diverse schrijvers kritiek uitgeoefend, door te wijzen op het
onderscheid dat in dezen aangebracht zou moeten worden tussen autonomie ten
aanzien van de taakvervulling, en autonomie ten aanzien van zaken als de taak-
definitie, organisatorische inkadering, contraprestaties en dergelijke. Freidson (1970b)
stelt dan ook dat alleen de autonomie ten aanzien van de taakvervulling essentieel is
voor professionele beroepen.

3 Voor sommige individuen is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering geen (aantrek-
kelijk) alternatief vanuit een moreel standpunt ten aanzien van werken('gij zult
werken').

4 Ook relatief! Bij steiging van de algemene levensstandaard wil iedereen een graantje
meepikken. Dit geldt niet alleen ten aanzien van geld.

5  Hier en daar wordt de neutrale term 'doel' gebruikt om de connotatie van'belang' met
'eigenbelang' te vermijden, maar beide termen moeten in dezen als synoniem worden
beschouwd.

6 Dat deze noodzaak verbonden is aan een bepaalde beroepsuitoefeningswijze of
-opvatting, kan blijken uit het feit dat een'alternatieve' geneeswijze als de'iriscopie' op
het standpunt staat dat onderzoek van de iris voldoendeis ofkan zijn.

7  Of op zijn minst die eigenschappen die verondersteld worden gemeenschappelijk te
zijn. Zo lang dit aannemelijk gemaakt kan worden ten opzichte van de tegenpartij, kan
ermee worden gewerkt.

8 Als tweede voorbeeld van non-beroep noemt Mok de manager. Dit is mijns inziens
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echter een beroep met een vrij grote kennis/kunde-component. Het feit dat er
geen sprake is van een formele opleiding, is nog geen bewijs voor het ontbreken van
kennis en kunde. Wel kan gesteld worden dat de kennis van de manager in grote mate
'onbepaald' van karakter is (cfr. Jamous en Peloille). Maarook hier zien we dat formele
opleidingen (weer opnieuw) terrein winnen (bedrijfskunde, bestuurskunde, talloze
commerciEle'bijscholingscursussen').

9 Onzekerheid wordt daarbij gedefinieerd als gebrek aan informatie over toekomstige
gebeurtenissen, waardoor alternatieven en hun uitkomsten onvoorspelbaar zijn.

'0 Individuen of groepen binnen organisaties kunnen soms niet zozeer door andere
individuen ofgroepen binnen de organisatie worden vervangen, maar wei kan soms de
betreffende deskundigheid extern worden ingehuurd. Te denken valt bijvoorbeeld aan
de uitbesteding van de boekhouding aan een computercentrum, ofaan de uitbesteding
van de public relations/reclame aan een reclamebureau, etc.

"   Gesteld zou kunnen worden dat een beroepsbeoefenaar ook sanctiemacht heeft, omdat
hij zijn kennis en kunde ter beschikking kan stellen, dan wel kan onthouden; deze
macht is echter een directe afgeleide van de deskundigheidsmacht, en kan dus hier
buitenbeschouwingblijven.

12 Dezedefinitie wordt geciteerddoor Vos(1972, 13)endoor Mok(1973a,28)
11 Moknoemtditeen voorbeeld van een non-beroep; zienoot 8.

Hoofdstuk 5

' Dit is niet per definitie zo, wat wel blijkt uit allerlei door de overheid gesubsidieerde
arbeidsorganisaties in de dienstverlenende sfeer (gezondheid, welzijn) die, hoewel van
het hiErarchische type, w81 tevens de belangen van hun medewerkers (bijvoorbeeld ten
aanzien van salaritring) behartigen. Dit is mijns inziens mede het gevolg van het
subsidiEren van arbeidsplaatsen in plaats van subsidie in de vorm van een 'lump sum'.

2 Hier wordt geen uitspraak gedaan over de richting van deze beinvloeding. Er kan een
negatieve werking zijn (ontevredenheid over de 'beloningen' kan leiden tot ver-
minderde inzet), maar ook een positieve (de beroepsbeoefenaar probeert zich waar te
maken; doet extra zijn best om een hogere beloning te verkrijgen).

'  Deze kwaliteit speelt uiteraard wet een rol, wanneer een keuze gemaakt moet worden
tussen verschillende sollicitanten. Het verhoogt dus weI enigszins de relatieve markt-
waarde in de zin van kans op een job, maar niet opeen hogersalaris.

4 Uiteraard kan ook een individuele beroepsbeoefenaar gebruik maken van referentie-
macht (de 'kruiwagen'), maar dit heeft veelal minder te maken met het beroep als
zodanig.

5  De hier bedoelde referentiemacht heeft een enigszins andere betekenis dan wat French
en Raven hieronder verstaan. Deze auteurs verstaan onder referentiemacht de macht
die wordt uitgeoefend doordat anderen het gedrag van de'machthebber' imiteren. De
hier genoemde auteurs zien referentiemacht meer als het kunnen 'verwijzen' naar de
instemming van een andere partij die meer macht heeft.

6 Door de nadruk te leggen op deze fasen suggereert Gyarmati een 'noodzakelijk'
ontwikkelingsproces dat een beroepsgroep door moet maken in het kader van profes-
sionalisering. Hoewel dit plausibel lijkt, is vooralsnog de noodzakelijkheid van deze
ontwikkeling een zaak die empirisch getoetst moet worden.

1 Mok (19733,55 e.v.) merkt overigens op dat diverse schrijvers (veelal impliciet) de
nadruk leggen op sociale institutionalisering, waarbij sommigen professionalisering
gelijkstellenaan (sociale) institutionalisering, terwijl anderen ditjuist bestrijden.

8  Zoals in paragraaf 1.4 reeds is gesteld, wordt de rationaliteit van een actor opgevat als
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een 'beperkte rationaliteit', namelijk binnen de perceptie van de situatie en de voor-
handen alternatieven wordt rationeel gekozen.

9 Peper spreekt uitsluitend over institutionalisering, maar uit wat hij daarover stelt, kan
worden opgemaakt dat daaronder vrijwel hetzelfde verstaan moet worden als hier
onder het begrippenpaar institutionalisering-legitimering

10 Hier tegenover staat autonome institutionalisering, waarbij het proces van onderop
wordt gestart.

1 1  Dit wil niet zeggen dat het in deze gevallen irrelevant is wat de clienten vinden; maar
weike invloed deze meningen hebben, is volledig afhanketijk van wat de inter-
medierende instantie ermee doet. Wellicht houdt de intermeditrende instantie er
rekening mee, omdat deze meningen van invloed zijn op de legitimering van de eigen
handelwijze.

12 Essentieel is, dat een ideologie dus niet uitsluitend bestaat uit 'vage beloften en voor-
nemens, maar ook uit 'respectable facts'; pas het gebruik van deze feiten maakt ze tot
onderdeel van een ideologie(Watson, 1977,141 ).

13  Mok spreekt daarbij van kennis en 'agogische actie'. Onder agogische actie als legiti-
meringsgrond verstaat Mok: 'een dusdanige opstelling van een beroep en zijn beoefe-
naars, dat bij de beroepsactiviteiten in de eerste plaats rekening wordt gehouden met de
noden en behoeften van de directe afnemers van de diensten en producten van het
beroep'(1973a , 32). Hij merkt daarbij op dat er een fundamenteel verschil is tussen de
dienstverleningsideologie die hij begrijpt onder agogische actie, en de zogenaamde
collectiviteitsorientering die veelvuldig in de literatuur opduikt. 'De collectiviteits-
orientering is gericht op uitschakeling van het eigenbelang in de behandeling van de
afnemer, de dienstverleningsideologie is wezenlijk gericht op de ander, uit welke
motieven dan ook. De collectiviteitsorienteringis bedoeld alseen stabiliserende kracht
in de relatie tussen professional en client of clientgroepering.  De dienstverlenings-
ideologie echter kan ontregelend werken, is gericht op veranderingen bij de client en
laat zich dan ook niet in het algemeen, doch alleen per beroep varierend, beschrijven'
(19732,36). Mijns inziens is Moks agogische actie niet tegengesteld aan de collectivi-
teitsorientering, maar omvat deze mdde - en is mdtr, want ook de beroepsbeoefenaar
die zich orienteert op de dienstverleningsideologie, zal niet zijn eigenbelang nastreven,
maar het belang van zijn cliEnt.

14 Mok beschouwt macht als een belangrijke legitimeringsgrond. Dit lijkt een te ruime
interpretatie van het begrip legitimeringsgrond. Zoals aangegeven, speelt macht een
zeerbelangrijke rol in het professionaliseringsproces. Maar ook de macht moet worden
gelegitimeerd, en is geen legitimeringsgrond op zichzel f. Waar Mok zich echter terecht
tegen verzet, is de opvatting, dat beroepen en beroepsgroepen weliswaar macht
ontwikkelen, maar dat deze afgeleid is van de kennis:'kennis is macht'. Mok stelt hier-
over: 'Daartegenover kan men stellen dat kennis slechts een middel is, waarmee
machtsbezitters hun dominante positie in de samenlevingen beroep handhaven. In dat
geval is macht de wezenlijke legitimeringsgrond. ( . . . )I n industriele samenlevingen is
het niet: "kennis is macht", maar: "macht maakt gebruik van kennis" en "kennis
maaktgebruik van macht" '(1973a, 108).

15  De studie van Beck en Brater handelt over beroepsvorming en ongelijkheid. Zij praten
niet specifiek over professionalisering, maar er zijn duidelijke parallellen met de
onderhavige studie. Zij beperken zich echter duidelijk tot een bestudering van het
individuele niveau, ook ten aanzien van de strategieen.

'6 Cfr. de opvattingen van o.a. Hughes (1958), Freidson (1970b) en Gyarmati (1978),
wordt onderscheid gemaakt tussen beroepsbeoefenaren, researchers en opleiders. EEn
persoon kan overigens wei tegelijkertijd verscheidene van deze rollen vervullen.

17 Deze autoriteitspositie komt collectief tot stand. Op individueel niveau staat deze
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V

echter niet terdiscussie. Zie hierover ook paragraaf6.1.
m Overigens is in Nederland een wetswijziging in voorbereiding die tot doel heell de

beoefening van de geneeskunst vrij te maken, en slechts bepaaide facetten (zoals
operaties) voor te behouden aan de medici.

19 Autonomie ten aanzien van de clientkeuze is niet in strijd met de soms wettelijke
verplichting om in noodgevallen elke client te helpen (bijvoorbeeld artsen). Deze ver-
plichting heeft slechts betrekking op een relatiefklein aantal uitzonderingsgevallen, en
kan dus gemakkeluk worden aanvaard.

20  We gaan er hier vanuit, dat de beroepsbeoefenaren een belangrijke invioed hebben op
de opleiding. Dit is echter niet noodzakelijkerwijs het geval. Maar ook als de beroeps-
beoefenaren geen directe greep hebben op de opleiding, zullen de opleiderszich toch in
grote lijnen laten leiden door de beroepsuitoefening zoals die in de praktijk plaats-
vindt.

21  In veel gevallen zitten beroepsbeoefenaren 'a titre personnel' in dergelijke commissies.
Zij worden niet beschouwd als vertegenwoordigers van hun beroepsgroep en ze zijn
evenmin verantwoording schuldig aan een beroepsorganisatie. Toch worden ze
benoemd ofgevraagd op grond van hun beroepsdeskundigheid. De perceptie van de
situatie die gemeengoed is binnen de beroepsgroep, zal dus meestal een rol spelen. WeI
is het zo, dat zulke individuele deskundigen zich (iets) gemakkelijker kunnen distan-
tiEren van de opvattingen van de beroepsorganisatie. Zij lopen daarbij wei het gevaar,
geisoleerd te raken. Beroepsorganisaties volgen deze commissies, waarin ze niet for-
meel vertegenwoordigd zijn, veelal scherp. Bovendien kunnen zij zich gemakkelijk
distantiaren van de adviezen. Veel hangt dus afvan de persoonlijke status van de des-
kundige in de beroepsgroep.

Hoofdstuk 6
' Het hier gestelde heeft vooral betrekking op de zogenaamde 'heteronome' arbeids-

organisaties (organisaties die niet door de beroepsbeoefenaar zelf worden gesticht).
Arbeidsorganisaties dus waar de beroepsbeoefenaar als eenling of met een kleine groep
te midden van andere beroepsbeoefenaren en functionarissen werkt.

2 Voorenige recente overzichtsartikelen overdeze materie zie o.a. Green, 1975; Morris-
seyenGillespie, 1975; Van Hoofen Mok, 1976; Hall en Engel, 1974.

1 Hierin ligt ook het gevaar van het gebruik van typologiEn van beroepsorganisaties,
zoalsbijvoorbeelddie van Millerson (1964). Deze maakt onderscheidtussen:
- het geleerde genootschap;
-destudievereniging;
-de kwalificerende beroepsvereniging;
-debeschermendeberoepsvereniging.
Een dergelijke typologie vestigt de aandacht op de belangenbehartiging die op een
bepaald moment is gerealiseerd. Dit zegt echter niet noodzakeliikerwijs iets over de
activiteiten van de beroepsorganisatie. Deze kunnen voor een belangrijk deel gericht
zijn op andere aspecten van professionalisering.

4 Freidson wijst overigens op een belangrijk verschil: 'But unlike bureaucratic practices,
which in rational-legal orders are considered arbitrary and subject to appeal and
modification, professional practices are imputed to have the unquestioned objectivity
of expertise and scientific truth,  and  so  are not routinely subject to higher review or
change by virtue of outside appeal' (1970a, 159). Atkinson c.s. (1977) preciseren dit
nog enigszins, wanneer zij wijzen op het'nonaccountability'-aspect van de kennis van
beroepsgroepen.
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s  De architectenbond (BNA) stond daarbij op het standpunt, dat een architect, om wille
van zijn onafhankelijkheid, niet in dienst van een bouwfirma mocht zijn.

6 Hierbij doet zich overigens nog een opmerkelijk fenomeen voor. In een aantal van
dergelijke gevallen is namelijk te signaleren, dat 66n van de partijen het probleem als
eerste op het bordje van een hoger niveau legt, waarna soms een andere partij het na
verloop van tijd naar een nog hoger niveau doorschuift. Hoewel hiernaar onderzoek
verricht zou moeten worden, lijkt het dat dit te maken heeft met de relatieve machts-
posities op de diverse niveaus tussen de partijen. Het doorschuiven naar een hoger

niveau geschiedt wellicht omdat men op dat hogere niveau meer macht heeft, dan wei
meer medestanders denkt te kunnen vinden (coalitievorming), zodat de eigen belangen
beter kunnen worden behartigd.

Hoofdstuk 7

t Er is een tijd lang strijd over de vraag ofde Maatschappij in  1848 dan wel  1849 is op-
gericht. Festen(1974) houdt het op 1849.

1  Opmerkelijk is, dat de farmaceuten reeds in  1842 een maatschappij hebben gesticht.
Dit feit heeft ook een rol gespeeld bij de oprichting van de Maatschappij ter bevorde-

ring van de Geneeskunst.
1  Er zijn pogingen tot oprichting van specifieke verenigingen binnen en buiten de Maat-

schappij.  In 1920 worden de specialisten-  en de huisartsenorganisaties opgericht
(binnen de Maatschappij),  maar  in 1924 worden deze teruggebracht tot commissies
van advies voor het hoofdbestuur.

4 Indit hoofdstuk zal een enigszins afwijkende bronvermelding worden toegepast. Daar
veel informatie is gehaald uit 'veldtijdschriften' als Huisarts en Wetenschap en
Medisch Contact, wordt een deel van de bronnen aangegeven door vermelding van de
betreffende afkorting van het tijdschrift (resp. H en W en MC), de jaargang en het

paginanummer.
s  Dit is het gevolg van het feit dat niet het gezinsinkomen, maar het loon van 66n van de

gezinsleden bepalend is. Wanneer bijvoorbeeld de vrouw meewerkt voor een laag
loon, wordt het gehele gezin verzekerd, onafhankelijk van het loon van de man.

6  Een stakingsdreiging is overigens geen nieuw feit in de historie. Ook v66r de oorlog is
dit middel reeds door de Maatschappij gebruikt (o.a. in 1912,1914 en 1939). Het ging
hierbij veelal om plaatselijke acties tegen bepaalde ziekenfondsen (Festen, 1974,317
e.v.,Huysmanse.a.,1973,10e.v.).

7 Later zal dit rapport omschreven worden als een 'ideaalbeeld' en een 'geloofs-
belijdenis' (H en W, 14, 179).

8  Hier doet zich de interessante vraag voor, of hier gesproken moet worden van interne,
dan wel externe concurrentie. Uitgaande van de segmentvorming kan het externe
concurrentie worden genoemd: beroepsbeoefenaren uit andere segmenten worden

geweerd.
'  Dit rapport wordt overigens ookdoorde KNMGen de LHV niet aanvaard.

'°  Op de vraag waarom de beleidsombuiging voor de doelstellingen van de gezondheids-
zorgnuttigis, wordt echterniet ingegaan(Philipsen, 1978,24).

Hoofdstuk 8

1 Evenals in het vorige hoofdstuk wordt hier met deze verwijzing verwezen naar'veld-
literatuur'. SZ=Sociale Zorg in 1969 omgezet in: Sociaal Bestek(SB).
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2  Gesprekken met functionarissen van sociale diensten in het kader van het'Onderzoek
Gemeentelijke Sociale Diensten' in de periode 1975- 1977.

1 Naast de SOSA in Haarlem (werkgebied: Nederland boven de grote rivieren) zun dit
vooral ook de Katholieke Leergangen in Tilburg (Nederland beneden de grote rivieren
+ Nijmegen).

4  In 1978 wordt in Zuid-Holland, bij wijze van experiment,  met een opleiding  voor
'administratieve' medewerkers' van GSD'en begonnen, in samenwerking met de
Bestuursschool. Deze opleiding wordt formeel niet als alternatief voor de MBO-SD
gepresenteerd,  maar  kan  toch  weI  in het verlengde  van de kritiek  op  de  M BO-SD
worden gezien.

5  De JOINT is een dienstverlenend instituut voorde maatschappelijke dienstverlening.
6 De zich wijzigende omstandigheden zijn een gevolg van twee tendensen. Etn ervan is

refle wijziging in de problematiek van de cliEnten ten gevolge van sociaal-
economische veranderingen. De tweede tendens is een wijziging in de perceptie van de
omstandigheden. Ten gevolge van 'professionalisering' van het beroep van'hoofd van
een sociale dienst' veranderen de percepties van de situatie. Vooral het 'ontdekken'
van immateriEle problemen achterde materiele is hiervan een voorbeeld.

'  De informatie in deze paragraaf is voor een deel verzameld door middel van gesprek-
ken met enkele bestuursleden van het Landelijk Kontakt Veldwerkers.

8  Zij het voorlopig: er zullen criteria worden geformuleerd waaraan de opleiding van de
maatschappelijk werker moet voldoen. Hieraan zal de HSA te zijner tijd worden
getoetst, waarna een definitieve beslissing zat worden genomen.

9 Hier wordt gedoeld op een ontwikkeling in de ABW waarbij de centrale overheid
steeds meer isgaan voorschrijven aangaande de uit te keren bedragen. Aanvankelijk (in
1965) waren de gemeenten in grote lijnen vrij om de noodzakelijk geachte kosten van
bestaan te betalen. Vooral na de structurele wetswijziging van de ABW in  1974 is dit
nauwelijks meer mogelijk, hoewel het ministerie steeds de nadruk is blijven leggen op
de noodzaak van individualisering.

'0  Er wordtbijvoorbeeld gddn contributie geheven.
11 Inmiddelszijn daarbij gekomen: inrichtingswerk, cultureel werk en vrijwilligerswerk.
n  In 1978 zon er plus minus 50 leden. In 1980 is dit aantal gegroeid tot plus minus 140,

terwijl het aantal sympathisanten op plus minus 500 wordt geschat.
0 Auteur van deze studie is als medewerker van dit onderzoeksbureau (IVA-instituut

voor Sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Hogeschool te Tilburg)
nauw betrokken geweest bij dit onderzoek in de functie van dagelijks projectleider (tot
aan de fase werken met de resultaten).
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Summary

Part I - Points ofdeparture and theories ofprofessionalization

Chapter 1 - Relevance, aim and theoretical startingpoints

This chapter starts with the social and theoretical relevance of the
subject. Professions play an important role in present-day society. This
role is such that a'social centre-field' has developed authoritively. Also
in government professionalization plays a central role. The criticism of
the professions is increasing, as is the criticism of the power of the
professionals.
Theoretically the subject is relevant because of the wide-spread
a-critical approximations ofthe professionalization in sociology. The
trait and functionalist theories are a-critical reproductions of the
images that the professionals give of themselves. Moreover they are
static and deterministic. A sociological theory of professionalization
should be focused on the social role ofthe professions in society. Profes-
sionalization also is a point of intersection between macro sociology,
organizational sociology, sociology ofwork and political science.
In the third section of this chapter the aim of this study is presented,
which is the deyelopment ofa conceptual framework, in order to make
a relevant selection ofthe observable practices; in other words: in what
terms the professionalization process can be adequately described. It is
hoped that a first contribution to the development of an ideal type (in
the Weberian sense) ofprofessionalization can be made.
In the last section the more general sociological startingpoints on which
this study is based, are outlined. These startingpoints are drawn on the
action frame ofreference and the exchange theory. They are described
in four 'statements': the relation between individual and structure (the
role of the individual in development and maintainance of structure);
the freedom ofthe individual (the individual is free in principal, but is
constrained by structures; especially by way ofcollective action he can
change structures); the definition ofthe situation (not facts as such, but
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the perception of facts and possibilities determine the actions of
individuals); themotives and goals ofaction (the action ofindividuals is
primarily goal-oriented).

Chapter 2 - Professionalization and theory

In this chapter (and the following) the different theories ofprofessiona-
lization are presented and evaluated. The theories in the literature can
be divided roughly into three groups. The first two, the trait theories
and the functionalist theories, are presented in this chapter on the basis
ofthe relevant literature. Also the critique in this literature is presented
and supplemented with an evaluation ofthe theory on the basis ofthe
aim and the points ofdeparture ofthis study.
The best known, most used and oldest is the trait theory. This theory
sums up the essential attributes which distinguish the professions from
the other occupations. The degree ofpossession ofthese attributes is an
indication for the degree of professionalization. Although certain
stages within the development of professions can be distinguished, no
attention is paid to the factors which cause and influence professiona-
lization.
The functionalist theory of professionalization pays attention to the
interaction between profession and society. The professional possesses
knowledge which is ofgreat importance to society, and which could be
abused when the profession does not have certain traits, that see to the
use of this knowledge in favour of society. This theory also is not direc-
ted to the study offactors which influence professionalization.
Both these theories ofprofessionalization are judged less appropriate in
the light of the aim of this study and the theoretical startingpoints
presented in the first chapter.

Chapter 3- The power or control theory ofprofessionalization

In this chapter extensive attention is paid to some authors who have
contributed to what could be called a power or control theory ofprofes-
sionalization. In these contributions noteworthy points become
apparent: occupational power and control of conditions of employ-
ment, strategic action of occupational organizations and conflict
between occupations, the dynamics of the professionalization process
and the changes in the relationships with the clients ofthe services, etc.              1
The different sections of this chapter are devoted to the different
authors and their main contributions to the understanding of profes-
sionalization. A short evaluation ends each section. The authors are:
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Hughes, Johnson, Mok, Freidson, Jamous and Peloille, Parry and
Parry, Berlant, Gyarmati and Watson.

Part II - A conceptual framework ofprofessionalization

Chapter 4 - Professionalization. description and individualanchoring

In this chapter a conceptual framework for the study ofprofessionalisa-
tion is developed, partly based on the ideas ofthe authors presented in
chapter 3. These ideas, together with some new ones, are related to each
otherand integrated.
As  professionalization  is such a complex process, it needs of necessityunraveling to clarify it. After the presentation of a definition, the
aspects of this process are presented in the sections of the different
chapters ofthis part.
In this study professionalization is defined as: 'a process in which
members of an occupation try to acquire and/or defend a collective
power position, in a collective way, in particular making use ofexpert
power, and with the aim to control the use value and the exchange
value oftheir occupation'.
This collective behaviour is characterized by strategies which aim at
the influence and control of the processes of institutionalization and
legitimization around this aspect of occupation formation. These
strategies are  used by members of the occupation in interaction  with  a
relevant environment, and mostly they are reactions to developments
in this environment and to the actions ofother parties.
We can distinguish two levels of analysis in the process of profes-
sionalization: the individual level (the level  of the individual profes-
sional, especially in his executive actions) and the collective level (the
level ofprofessional groups, mostly, but not necessarily, in the form of
occupational associations). This study principally deals with profes-
sionalization on the collective level. The individual level however is
closely connected with the collective level, because the individual
profession is initiator of the professionalization process as well  as the
one who'keeps things going'.
In section 2 and 3 of this chapter this individual anchoring of the
professionalization process is described. The idea is that the execution
of an occupation realizes certain needs ofthe individual professional.
So the execution of his occupation (in the way he wants it) becomes of
interest to the professional.
In order to function each occupation requires a client. In order to
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explain why others make use of the services of the professional, the
notion of 'market capacity' is introduced. This notion points to all
relevant characteristics of the professional in connection with his
occupation. The occupations which make use of professionalization,
are characterized by a market capacity that is primarily based on
knowledge and learning. For the consumer this market capacity has
some use value because the professional can, with his skills, control
certain resources of uncertainty in favour of the consumer. This
successful control of uncertainty forms together with some other
factors, the basis ofthe power ofthe professional. On this power he can
build apower position, and this is importantbecause from this basis the
professional can influence the decision making and policy implemen-
tation of a system. By these means he has the possibility to enlarge his

power, etc.

Chapter 5 - Professionalization: the collective side

This chapter starts with an explanation ofthe collectivization process.
Collectivization is an essential part of my opinion of professionaliza-
tion.  Attention is paid to the role of individual 'pioneers' at the start of
collectivization (and professionalization). Collectivization is the
process in which professionals discover joint interests, and combine
their resources to promote these interests. Attention is also paid to
segmentation, which can be seen as a re-collectivization process within
a current professionalization process. Again the discovery of joint
interests, and the estimation of profit of the collective effort, sets in
motion the collectivization process. The first section is closed by some
comments about the similarities and differences between professional-
ization and unionization. Both can be seen as collective attempts to
promote interests; the difference lies in the basis: knowledge vs. solida-
rity.
The second section is devoted to two other central aspects of profes-
sionalization: institutionalization and legitimization. Institutionaliza-
tion is the developing ofstructures around activities and the search for
support in the environment. In particular the institutionalization of
power positions is important. Legitimization can be described as the
striving for recognition and acceptance ofthe definition ofreality ofthe
occupation. The ideology put forward by the occupation plays an

important role here. Besides some arguments of legitimization,
grounds of legitimization can be indicated, whereunder can be under-
stood the reasons why others in society, especially the power elite,
accept the legitimization ofthe occupation.
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The last section ofthis chapterdeals with the strategies occupations can
use in their professionalization process. These strategies can be direc-
ted to all aspects of the professionalization process. By no means all
potential possibilities however can be combined; also not all aspects of
the professionalization process can be influenced by the occupation in
concrete cases. The potential strategies can be divided into five groups:
strategies connected to knowledge and learning, to the use value, to the
exchange value, to the collectie power position, and to the collecti-
vization process. Within limiting factors the occupation will make a
strategic choice among the alternatives it sees.

Chapter 6- The collective level, the individual level and their interaction

In the first section the interaction between the individual and the
collective level is discussed. The individual meets with difficulties in
the practising of his occupation for which he seeks solutions. At the
individual level the practising of an occupation  is at the  same  time a
stage in a'workcareer'. The workcareer is a series ofstrategic choices or
adjustments. So a professional in an organization can choose a manage-
ment career in order to balance his interests with situational contingen-
cies. The execution thus causes individual steering, but also strategic
decisionscause changes in the practice.
Besides individual steering actions the professional also has the pos-
sibility to collectivize the promotion of his interests. For this he can use
an occupational association, but also it is possible to influence the
organization he works in. When professionals have sufficient power in
that organization the interests of this organization can be parallel to
those of the professional. By promoting the interests of the organiza-
tion, the professional also promotes his own interests. Although the
individual professionals are the driving forces behind professional
associations, the decisions ofthe association, especially those taken in
the past, are contingent on the individual professional. This on the one
hand limits the possibilities ofthe individual professional, but on the
other hand gives him power vis-h-vis clients and other professionals.
The power position  of the individual professional is institutionalized
and legitimized on the collective level and thus the professional can
make use ofit without any further legitimization.
The second and the third section of this chapter deal  with the various
actors and parties on the individual and the collective level. Attention
is paid to other professionals, clients, training schools, social and
political groups, and last but not least government.  Of this last 'party'
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the different roles in the professionalization process are mentioned
(consumer of services, promoter of the interests of clients, mediator
between professional and client, representative ofthe common good).

Part III - Application of the conceptual framework

Chapter 7 - The Family Doctor in the Netherlands  1945-1980: 35 years
ofpromoting ofinterests

In this and the following chapter the conceptual framework is applied
to two cases as an illustration ofthe adequacy ofmeaning ofthe frame-
work. Both cases are not extensive ones; in global terms the profes-
sionalization process (or a part ofit) is sketched. After the presentation
ofa series of'facts', a short analysis in terms ofthe framework is given.
How the profession of Family Doctor has developed after  1945  is out-
lined in this chapter.
After the presentation  of the situation  in  1945, the conflict about the
promotion of interests within the medical profession between
specialists and family doctors on the one hand and the board of the
association on the other hand is described.
About  1955 some family doctors are worried about the future  of the
profession, and they found the 'Nederlands Huisartsen Genootschap'
(Dutch Family Doctors Society). This society sets a goal to further, to
the development of the medicine of the family doctor and to give
direction to it in a scientific way. The society succeeds in giving the
profession her own identity and acceptance as a specialization of her
own. The development of specific knowledge and the definition of a
domain of her own are important elements in this professionalization
process. This is an important way of promoting interests because both
the use value (to the client) and the exchange value (recognition and
raising ofsalaries) improve.
After    1970 a reorientation happens. The rather broad domain
definition is narrowed and more attention is paid to cooperation with
other professionals. Also the influence of the DFDS decreases and the
official National Family Doctors Association takes over her role. But
the board of this association is far ahead of the rank and file members,
and thus different proposals of organizing the occupation (e.g. regula-
tion ofsettlement) are rejected. The external pressure on the profession
however becomes greater. Especially central government wishes to
have more control  in the field of public health. The profession resists
this threat fearcily.
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Chapter 8 - Public Assistance Social Work: start ofa professionaliza-
tion process

The second case deals with a totally different occupation: a specializa-
tion within social work which develops out of an organizational
function.
Around  1950 the Local Social Service Departments make use of some
social workers. Also there is a training school for civil servants in the
field of public assistance. More attention  is paid to the causes behind
the financial need. The private (e.g. church) based social work institu-
tions see this development as an threat to theirdomain. In  1965 the new
Public Assistance Act gives priority to the private institutions in this
matter.
In the sixties the training for civil servants is transformed from a
function-directed training to an occupation-directed one, with a
broader area of application  than the social service department. Along
with this, more attention is paid in the training to social work and the
treatment of needs. The social service departments themselves also
again stress the necessity of integrated help by one institution. By
means of both these developments the civil servant transforms  into a
public assistance social worker.
In the early seventies the social workers themselves begin to collectivise
their promotion of interests, through several associations. Those
associations try to promote both a new image of the public assistance
social worker, and the interests oftheirclients.
At the end of the chapter the influence of a research project on the
professionalization process is sketched. This research on the function-
ing ofsocial service departments puts the task ofthese departments on
the political agenda with emphasis on the task ofthe public assistance
social workers and also gives it a 'scientific status'. Several national
institutions and also central government are forced to make a stand on
this matter. The private social work institutions are more or less against
the developments and central government is very careful in her
utterances and tries to postpone a definite decision.

Concluding observations

Chapter 9- Researchability and relevance ofthe conceptualframework

This chapterdeals with some concluding notes. Firstly some comments
are made about the possibilities of research on professionalization
processes. Research in this field is rather di fficult, because ofthe central
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role of the execution of power and influence in this process. As was
mentioned  in the first chapter, the aim of this study  is to make a first
contribution to the development ofan ideal type ofprofessionalization.
This points to the possibility of research by case studies. Some ideas
about the kind ofcases that are needed, are outlined.
The study is concluded by re-assesing the social relevance ofthe study.
Some remarks are made about the new position ofthe professionals in
present-day society, the critics of the clients, the impossibility of
financingall the servicesthat are offeredby professionals, etc.
It is to be hoped that this study has made some contributions to the visi-
bility of the 'Janusface' ofthe professional: at the same time the indis-
pensable expert, And an individual promoting his own interests. The
professional has to be an adviser, not a decision-maker. If not, the
dangeroftechnocracy isgreat.
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Stellingen
1. Krachtige stimulering van collectieve actie van clienten is een

belangrijke strategie om de negatieve gevolgen van professionali-
sering te bestrijden.

2.  De overheid zou in haar relaties met professionele beroepsgroepen
eerder moeten nagaan of er verdeeldheid bestaat, en hiervan

gebruik maken, dan te eisen dat de beroepsgroep met'66n mening'
komt.

3. Zoals ook gemeenteambtenaren geen zitting mogen hebben in de
gemeenteraad, is het, met het oog op de machtspositie die profes-
sionele medewerkers reeds de-facto hebben in stichtingen, onge-
wenst dat deze medewerkers worden opgenomen in stichtings-
besturen (zoals voorgesteld door de commissie Van der Burg).

4.   Het is opvallend dat, ondanks de verbreidheid van het denken over
en analyseren van systemen in termen van invloed en macht, deze
termen en analyses in officiale rapporten, adviezen en beleid,
kennelijk taboe zijn.

5.  De plausibiliteit van machts- en invloedsuitoefening door actoren
in concrete situaties is veelal recht evenredig aan de moeilijkheid
deze aan te tonen.

6. Indien de stelling dat de huisarts en de Gemeentelijke Sociale
Dienst de twee belangrijkste sluizen zijn via welke cliEnten in het
hulpverleningsnetwerk komen (Van Dijck en Van der Krogt: De
Gemeentelijke Sociale Dienst in ontwikkeling; Tilburg, 1978),
juist is, kan het Algemeen Maatschappelijk Werk niet langer als
een le lijns-voorziening worden aangemerkt. Deze stelling dient
dan ook zo spoedig mogelijk empirisch te worden onderzocht.

7. Kwantiteit is soms een belangrijk kwaliteitselement van dienst-
verlening.

8.  Doordat de professionals  niet als zodanig zitting hebben  in
organen als de SER en de Stichting van de Arbeid, kunnen zij zich
te gemakkelijk onttrekken aan hun verantwoordelijkheid ten aan-
zien van het macro-sociaal-economische gebeuren.



9. De verregaande autonomie van vakgroepen in de universiteit,
maakt van deze instelling de enige gelegaliseerde anarchistische
organisatie in onze samenleving.

10. Voorkomen moet worden dat in de universitaire wereld de bio-
industrie zijn intrede doet, waardoor 'onderwijs-legbatterijen' de
plaats gaan innemen van 'wetenschappelijke scharrelkippen: Dit
neemt echter niet weg dat ook van dergelijke scharrelkippen regel-
matig een bruikbaar ei mag worden verwacht.

11.  Het aan overheidspersoneel toestaan c.q. weigeren om per trein le
klas te reizen op grond van hun dienstrang, is een ontoelaatbare
vorm van discriminatie.

12.  De strip 'Caf6 Welwezen' in het Welzijnsweekblad, zou verplicht
onderwerp moeten zijn bij stafvergaderingen van welzijnsinstel-
lingen.

Stellingen behorend bij het proefschrift van Th. P. W. M. van der Krogt: Professionati-
seringen coUectieve macht, Tilburg, 15 mei 1981.
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