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Entrepreneurs are simply those who understand that there is little difference 
between obstacle and opportunity and are able to turn both to their advantage

Machiavelli 

I believe in getting into hot water; 
it keeps you clean

G.K. Chesterton

There are risks and costs to a program of action. 
But they are far less than the long range risks and costs of comfortable inaction

John F. Kennedy
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VoorWoord

Dit proefschrift is het eindproduct van een proces dat eigenlijk al bijna tien jaar 
geleden begon. Als tweedejaars student kwam ik in aanraking met het doen van 
wetenschappelijk onderzoek en vanaf dat moment had ik een passie voor onder-
zoek. Of misschien nog wel meer voor het schrijven over onderzoek en het opzoe-
ken van het debat daarover. Hoewel de onderwerpen over de jaren heen varieer-
den is de liefde voor dit vak gebleven. Het doen van onderzoek is een dankbare 
en tegelijkertijd verantwoordelijke taak, temeer wanneer de onderzoeker zichzelf 
als doel stelt om de resultaten ervan ‘terug te geven’ aan de maatschappij. Helaas 
is dat niet altijd vanzelfsprekend. De veelbesproken ‘impact factor’ van weten-
schappelijke tijdschriften en het aantal ‘gewone mensen’ dat deze tijdschriften 
leest zijn twee variabelen die hoogstwaarschijnlijk een omgekeerd recht-even-
redig verband kennen. Niels Karsten omschrijft dit treffend in een van de stel-
lingen bij zijn proefschrift: Meubelmakers maken meubels voor mensen die deze 
gebruiken, en niet voor andere meubelmakers. Waarom ‘maken’ onderzoekers 
dan nog steeds (te vaak) onderzoek voor andere onderzoekers, en niet voor men-
sen?

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in een HBO-setting en ik heb de afgelopen 
jaren ervaren dat er rondom onderzoek op het HBO enkele hardnekkige mis-
verstanden bestaan. Er wordt wel gezegd dat onderzoekers op het HBO beter in 
staat zijn om hun onderzoek weg te zetten in de maatschappij en om de praktische 
relevantie van hun onderzoek te effectueren. Zes jaar ervaring binnen het HBO 
leert echter dat dit geen evidente waarheid is. Ik heb universitaire onderzoekers 
leren kennen wiens werk van grote relevantie is voor de dagelijkse beroepsprak-
tijk terwijl er daarnaast ook HBO-onderzoekers zijn die diezelfde praktijk eerder 
als noodzakelijk kwaad lijken te zien. In ieder geval op dit gebied is het onder-
scheid tussen HBO-onderzoek en universitair onderzoek dus veel minder groot 
dan wel eens wordt beweerd.

Dit brengt mij op een andere hardnekkige mythe over onderzoek op het HBO: 
HBO-studenten zouden niet geïnteresseerd zijn in onderzoek en ze zouden ook 
niet in staat zijn tot het doen van goed onderzoek. Laat staan dat ze zouden 
kunnen bijdragen aan het onderzoek binnen het instituut. Dit is kortzichtig en 
onwaar: ik kan er uit eigen ervaring, en uit die van diverse van mijn collega’s, van 
getuigen dat HBO-studenten uitstekend onderzoekswerk af kunnen leveren, mits 
ze goed geschoold en begeleid worden, en mits ze ingezet worden op onderwer-
pen die relevant zijn voor hun beroepspraktijk.
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10 VoorWoord

Onderzoek op Fontys Hogeschool Sociale Studies is springlevend, en ik ben er 
dan ook trots op dat ik daar een deel in mag hebben. Dit proefschrift is daar een 
product van en bij de totstandkoming ervan zijn een aantal mensen van groot 
belang geweest. In de vijf jaar dat ik aan dit proefschrift gewerkt heb, heeft Fontys 
Hogeschool Sociale Studies vier directeuren gehad en ieder van hen heeft een 
belangrijke bijdrage aan mijn traject geleverd. Sonja Nieuwenhuis benoemde mij 
en introduceerde mij binnen de organisatie. Jan van den Berg stimuleerde de 
integratie van de promovendi in het instituut, en was daarmee belangrijk voor 
de verknoping van mijn promotietaken met het onderwijs. Eddy Hus sprak op 
cruciaal moment zijn vertrouwen in mij uit, en zette mij op een plek die van groot 
belang was voor mijn (verdere) ontwikkeling als professional. Ilse Tamrouti, ten 
slotte, bood en biedt perspectief voor het door veel promovendi zo gevreesde 
‘leven na de promotie’.

Daarnaast verdienen uiteraard mijn promotores, Pieter Tops en Jan Steyaert een 
woord van dank. Beiden voorzagen mijn stukken op gezette tijden van commen-
taar en hadden de (soms lastige) taak mij af en toe wat in te dammen als ik uit 
puur enthousiasme voor een bepaald deelthema het overzicht verloor. Ook wil 
ik de overige leden van de promotiecommissie bedanken; ik ben hen zeer erken-
telijk.

Dit onderzoek was nooit tot stand gekomen zonder de gastvrijheid van de diverse 
organisaties in de verschillende steden. Waar zouden wij als onderzoekers zijn 
zonder deze gastvrijheid? Ik wil op deze plek in ieder geval het Steunpunt Huiselijk 
Geweld, de Outreachend Veiligheidsmedewerkers van Novadic-Kentron en 
Stichting Neos (Eindhoven); BZN De Stobbe, De Passant en de buurtregisseurs 
(Antwerpen); en DVIRP, het Dawn Centre en LASBO (Leicester) noemen. En 
daarnaast vele andere ‘locals’ die mij van onmisbare informatie en contacten ver-
zagen.

Ik realiseer me daarnaast ook dat ik gezegend ben met veel fijne collega’s. In 
het bijzonder wil ik hierbij Irene van Boxtel, Dana Feringa, Lydia van Dinteren, 
Bienke Janssen en Lilian Linders bedanken: bij hen kon ik regelmatig een luiste-
rend oor vinden. Ook het oprechte enthousiasme en meeleven van mijn kamer-
genoten op het moment dat ik vertelde dat mijn manuscript goedgekeurd was 
door de commissie zal ik niet snel vergeten.

Ook mijn vrienden zijn zeer belangrijk voor me. De groep uit mijn jeugd, maar 
ook de ‘Fikse Fietsers’: onze onvolprezen racefietsploeg, waar menige col slape-
loze nachten aan over heeft gehouden (sic). Hoewel we elkaar niet heel vaak tref-
fen, merk ik iedere keer weer dat het bijzonder is om in dit soort gezelschappen 
‘thuis te komen’. Een bijzonder dankwoord gaat uiteraard uit naar Niels Hubers, 
mijn paranimf. Het ‘thuiskomen’ geldt overigens zeker ook voor mijn familie: ik 
beschouw het als een zegen om uit een groot en hecht gezin te komen.
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VoorWoord 11

Ten slotte verdient een persoon hier bijzondere aandacht. Hanneke Claassens, 
collega, paranimf maar bovenal goede vriendin. Niets wat ik hier kan zeggen 
om aan te geven hoe belangrijk je bent geweest voor dit proces zou de waarheid 
getrouw weergeven – Merely this and nothing more.
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1 sociaal Werk als professie

Dingen goed doen is geen optie als het  
ons niet iets leert over onszelf

Richard Sennett

Professionals in de sociale sector worden geconfronteerd met een toenemende 
vraag naar effectiviteit en verantwoording van hun werk (Bergmark & Lundstrom, 
2010; Van Ewijk, 2007). Publieke opdrachtgevers (overheid, gemeenten, zorgver-
zekeraars, etc.) ontwikkelen een informatiecontext waarbij inzet en resultaten 
worden gemeten. Professionals in de sociale sector worden geacht te ‘doen wat 
werkt’, bij voorkeur op basis van wetenschappelijk onderbouwde interventies. 
Kunneman (2007) beschrijft deze ontwikkeling als volgt (p. 92-93):

‘In plaats van onder het mom van solidariteit de afhankelijkheid van de cliënten 
in de hand te werken, moeten de sociale werkers hen aanmoedigen om zelf hun 
verantwoor delijkheid op te nemen en hen helpen om adequater te functioneren in 
een wereld waar individuele autonomie en economische vooruitgang de boventoon 
voeren. Deze verschuiving heeft verreikende gevolgen voor de organisatie van het 
werk zelf. Efficiëntie en transparantie zijn de nieuwe codewoorden. De professionele 
autonomie wordt drastisch ingeperkt en de tussenkomsten van de sociale werkers 
worden meer en meer gebonden aan ‘objectieve’ maatstaven van succes en kosten
effectiviteit.’

Het belang hiervan voor de sociale sector en daarmee een deel van de aanleiding 
van het onderhavige onderzoek, ligt in de bovengenoemde ‘professionaliserings-
vraag’ die aan de sector wordt gesteld. Van professionals wordt er in toenemende 
mate verlangd dat ze hun handelingen en hun werk objectief kunnen motive-
ren. Daarnaast wordt er van hen verwacht dat ze dit in termen van effectiviteit 
en resultaten kunnen verantwoorden richting hun leidinggevenden en cliënten, 
maar ook richting de maatschappij. De professionals dienen zich te voegen naar 
de ‘grillen van de markt’ (G. Jacobs, Meij, Tenwolde, & Zomer, 2008). Wanneer 
dit niet op een breed geaccepteerde manier lukt, loopt de bewuste sector het risico 
om onderwerp van discussie en bezuinigingen te worden, omdat de (publieke) 
middelen dan vaak worden verschoven naar een sector die wel aannemelijk kan 
maken dat deze middelen adequaat gebruikt worden.
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Schön omschreef in 1983 al dat de maatschappelijke status van bepaalde beroe-
pen sinds de jaren zestig af aan het nemen was, doordat publieke debatten en 
schandalen de posities van de professionals verzwakten. Ook het feit dat steeds 
meer ‘leken’ in toenemende mate over kennis kunnen beschikken die voorheen 
voorbehouden was aan de professionals verstrekt dit effect (Schön, 1983). Zo nam 
begin jaren 80 van de vorige eeuw de intellectuele en maatschappelijke steun 
voor het welzijnswerk sterk af, mede naar aanleiding van het boek De markt van 
welzijn en geluk, van Hans Achterhuis (1980). De sector, blijkbaar niet in staat 
haar handelen te verdedigen, trok zich terug uit haar maatschappelijke werkveld 
en werd op die manier een makkelijke prooi voor bezuinigingen (Van der Lans, 
Medema, & Rakers, 2003). Het sociaal werk als beroepsgroep heeft een legitime-
ringsvraag die ze niet kan negeren (Potting, Sniekers, Lamers, & Reverda, 2010).

We geven nog enkele voorbeelden. In een recent onderzoek van de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid (2011) werd ferme kritiek geuit op de jeugdzorg in Nederland. 
Deze staat professioneel gezien in haar kinderschoenen, zo werd geconcludeerd. 
Hulpverleners grijpen niet, of te laat in en ook de onderlinge informatiever-
strekking laat zeer te wensen over (De Onderzoeksraad voor veiligheid, 2011). 
Daarnaast (november 2007) berichtte De Volkskrant van ‘Haagse ettertjes’ 
(hangjongeren) waarvoor geld werd vrijgemaakt, dat vervolgens niet bij de doel-
groep terechtkomt maar verdween in een soort van ‘hulpverlenersindustrie’. Een 
aantal maanden eerder (14 april 2007), in diezelfde krant, gaf de toenmalige bur-
gemeester van Amsterdam, Cohen, aan dat miljoenen euro’s voor projecten voor 
Marokkaanse probleemjongeren in Amsterdam verspild werden door gebrekkige 
samenwerking van de betrokken organisaties. In het Algemeen Dagblad verscheen 
op woensdag twaalf december 2010 een artikel over de kwaliteit van de hulpverle-
ning aan de armen in de stad. Hierin stond dat het onduidelijk was of de hulpver-
lening aan arme Amsterdammers wel resultaat had. Hulpverleningsorganisaties 
werken slecht samen, weten niet van elkaar waar ze mee bezig zijn en er is geen 
centrale sturing en verantwoording. Hierdoor lukt het niet om  gezamenlijke, 
afdelingsoverschrijvende doelen te stellen, laat staan deze te behalen.

Ook de jeugdzorg staat regelmatig onder druk. Voor zover hierover wetenschap-
pelijke kennis aanwezig is, wordt deze ervaren als ‘soft’ (Micha de Winter in 
Trouw, 18 augustus 2007). Bovendien komt deze sector overwegend negatief in 
het nieuws. Citaten als ‘Hulpverleners werkten jaren langs elkaar heen’ (Trouw, 
18 mei 2007) en ‘In de jeugdzorg noemt iedereen zich regisseur en dus is nie-
mand verantwoordelijk’ (NRC Handelsblad, 9 juni 2007) zijn niet moeilijk te vin-
den en zijn illustratief voor het klimaat waarin de sector zich bevindt. Rondom 
het overlijden van de peuter Savanna (2004) ontstond veel kritiek op de jeugd-
zorg. Men zou te laat hebben ingegrepen en verzuimd hebben Savanna tijdig uit 
huis te plaatsten. Dit alles heeft geleid tot een enorme groei aan onder toezicht 
geplaatste kinderen, waardoor er vervolgens een acuut tekort aan gezinsvoogden 
ontstond (Trouw, 27-10-2007). Nog geen vier jaar later werd er juist weer gepleit 
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sociaal Werk als professie 15

voor ‘ minder uithuisplaatsingen’ (Trouw, 9-9-2011). Jos van der Lans spreekt in 
deze context ook wel over ‘zelfgegijzelde professionals’ (Van der Lans, 2008).

Er is kritiek op het professionele handelen (of het ogenschijnlijke gebrek daaraan) 
in de so ciale sector. Als we naar de bovenstaande voorbeelden kijken, dan lijkt 
deze kritiek vooral daar te ontstaan waar de sociale professionals hun handelen 
niet weten te verantwoorden; wanneer de resultaten uit lijken te blijven en ze 
hier geen goed verhaal bij hebben. Daarnaast ontstaat de indruk dat iedereen 
weet wat het werk is dat professionals in de sociale sector (moeten) doen, hoe 
ze dit (moeten) doen en wat het mag kosten. Vandaar ook de scherpe veroorde-
lingen: ze werken langs elkaar heen, op basis van ‘softe’ kennis en niemand is 
verantwoordelijk. Met andere woorden; het sociaal werk weet zich niet als een 
‘professie’ te manifesteren (Freidson, 2001, zie verder paragraaf 1.2). Er lijkt een 
spanning te heersen  tussen de ‘wereld van de geest en die van het geld’ (Van den 
Brink, 2004). In Nederland zijn we van mening dat er voorzieningen moeten zijn 
voor mensen die daar behoefte aan hebben, maar het mag niet teveel kosten. Of, 
in ieder geval, we willen wel graag weten of het geld dat we betalen op de juiste 
wijze en efficiënt besteed wordt. Van NIMBY (not in my backyard) naar NUMB: 
Niet Uit Mijn Beurs

Professie, het woord is gevallen. Wanneer in de media over een ‘professie’ gespro-
ken wordt, of over ‘professioneel handelen’, dan gaat het meestal over termen 
als ‘doen wat werkt’, ‘weten waar je mee bezig bent’ en over de vraag of de effec-
ten van hetgeen er gedaan wordt opwegen tegen de kosten ervan. Het gaat, met 
andere woorden, over een functionele, instrumentele invulling van het begrip 
professional (Kunneman, 1998). En wanneer het over de sociale sector gaat dan 
wordt ook deze opvatting over professionaliteit hierop toegepast; zoals blijkt uit 
bovenstaande voorbeelden. Professionals zijn mensen die geschoold zijn, waar-
van helder is wat ze doen, en die rekenschap geven van hetgeen wat ze doen. Ook 
is er een duidelijk onderscheid tussen professionals en niet-professionals. Sociale 
professionals voldoen blijkbaar niet altijd aan dit beeld en dit is problematisch 
omdat de sector zich, (mede) hierdoor, slechts marginaal weet te verantwoorden 
en profileren als kenniseigenaar op het eigen domein en hierdoor dus vaak onder 
vuur komt te liggen.

Kunnenman (2007) beschrijft dat dit ongemak van de samenleving ten opzichte 
van de  sociale sector wel eens te maken kan hebben met het feit dat het in deze 
sector voortdurend gaat om ‘ongemakkelijke’ zaken. De sociale sector heeft te 
maken met ‘onaangepastheid’ (Van der Haar, 2007) en met situaties waarin er niet 
altijd controle is, waarin er sprake is van onbepaaldheid. De sector legt de nadruk 
op diegenen die niet meekunnen in de maatschappij. Juist omdat de  sociale sec-
tor hier aandacht voor heeft, en vraagt, ligt ze volgens Kunneman onder vuur 
in deze tijd waarin de nadruk ligt op autonomie en controle. Een typisch geval 
van ‘ blaming the messenger’. Misschien krijgt de sector mede daarom wel het 
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16 hoofdstuk 1

beeld van inefficiëntie opgeplakt, niet per se omdat ze zelf inefficiënt zou zijn, 
maar omdat ze zich bezig houdt met zaken die volgens dit beeld ‘inefficiënt’ zijn. 
Sociaal werk is niet sexy.

1.1 ‘Professies’ & ‘ambachten’

Sociale professionals krijgen een bepaalde codificatie van ‘professionaliteit’ 
opgelegd, of leggen deze zichzelf op, waar ze enige moeite mee hebben. We ach-
ten het hier zinvol om eerst even in te gaan op het begrip professionaliteit. Een 
van de meest invloedrijke werken hierover is het boek Professionalism, the third 
logic, van Eliot Freidson (2001). Volgens Freidson zijn de institutionele omstan-
digheden waarbinnen beroepen (dus ook het sociaal werk) hun gestalte krijgen 
onder te verdelen in twee ideaaltypen die hij ‘markt’ en ‘bureaucratie’ noemt. 
Met ‘markt’ verwijst Freidson naar de situatie, waarin de marktwerking in de 
zorg volledig door is gezet. Consumenten kunnen zelf bepalen welke diensten ze 
willen hebben en de aanbieders van deze diensten concurreren met elkaar. Er is 
geen centrale regulering over kosten of kwaliteit, maar er wordt vanuit gegaan 
dat het zelfregulerend vermogen van de markt haar werk zal doen. De consument 
wordt geacht voldoende kennis te hebben om zelf te bepalen welke producten of 
diensten (ook als het gaat om zorg en welzijn) hij of zij aan wil schaffen en wat 
hiervoor een redelijke prijs is. Bij ‘bureaucratie’ daarentegen, verwijst Freidson 
naar een situatie waarin de bestaande organisatie – zowel publieke diensten als 
private bedrijven– worden ingericht volgens een set van regulaties en principes, 
geformuleerd en geïmplementeerd door een relatief kleine groep van bestuur-
ders binnen deze organisaties. Planning en regelgeving worden hier gebaseerd op 
efficiëntie, voorspelbaarheid en transparantie. Zowel de medewerkers binnen de 
organisaties, als de klanten van deze organisaties hebben weinig in te brengen. 
Medewerkers voeren het werk uit wat door de organisatie wordt voorgeschreven. 
Klanten zijn bij de keuze, kostprijs en kwaliteit van producten en diensten afhan-
kelijk van het aanbod van de organisaties.

Anders gezegd: bij het ideaaltype markt zijn de klanten de baas, en bij het ideaal-
type bureaucratie zijn de bestuurders de baas. In beide gevallen zijn de profes-
sionals ondergeschikt aan een van beide en slechts uitvoerders van door ande-
ren bepaalde taken, onder voorwaarden die door anderen worden bepaald. Deze 
twee beschrijvingen zijn natuurlijk ideaal typen, in die zin dat ze in de werkelijk-
heid niet voorkomen, in ieder geval niet als het gaat om de inrichting van een 
samenleving als geheel. Freidson introduceert op basis van deze twee  ideaaltypen 
een derde, welke hij ‘professionalisme’ noemt. In dit ideaaltype hebben de pro-
fessionals beschikking over specifieke en relevante kennis, die noodzakelijk is 
voor hun werk. Dit wordt ook als zodanig erkend door zowel de klanten als door 
de managers. Professionals krijgen de ruimte om zelf de condities en de kwali-
teit van hun werk te bepalen en te beoordelen, omdat juist zij hier over kennis 
en ervaring beschikken. In een dergelijke situatie kan het ook niet voorkomen 
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dat een bepaalde beroepsgroep wordt gemarginaliseerd door de publieke opinie, 
omdat er een algemeen gedragen waardering en ontzag bestaat voor de kennis en 
kunde van de beroepsgroep.

Om hiertoe te komen, zijn er volgens Freidson vijf factoren van belang, die elk 
ook weer met elkaar samenhangen (Freidson, 2001: 127 ev.):

– Het moet gaan om specialistisch werk dat niet zonder meer door iedereen 
uitgevoerd kan worden, en dat is gebaseerd op theoretische kennis en kunde; 
en als zodanig en eigen erkende status heeft binnen de beroepscontext;

– De professional heeft een zekere mate van jurisdictie over zijn vak. Hij wordt 
door zijn superieuren en door zijn klanten erkend als kenniseigenaar op zijn 
vakgebied;

– De professional heeft een beschermde positie binnen interne en externe mark-
ten. Dat wil zeggen dat zijn vakgebied niet zomaar uitgeoefend kan worden 
door derden. Deze positie is gebaseerd op het krediet dat de professional geniet 
naar aanleiding van zijn professionele kennis;

– Er bestaat een formeel opleidingsprogramma, dat een gecertificeerd en speci-
fiek curriculum biedt; waarmee de professional zich onderscheidt. Deze oplei-
ding wordt gecontroleerd door een beroepsvereniging van de professional;

– Er is sprake van een achterliggende ideologie, die kwaliteit van werk priori-
teert ten opzichte van economisch gewin.

Freidson noemt de advocatuur als voorbeeld van een beroepsgroep die goed in 
staat is zichzelf, in het licht van de bovenstaande elementen, als professie te profi-
leren. Hoewel er op dit laatste punt uiteraard discussie kan zijn, is deze beroeps-
groep een goed voorbeeld van hetgeen Freidson voor ogen heeft en hetgeen ook 
voor professionals in de sociale sector na te streven valt. Zonder body of knowl-
edge, zonder een gecrediteerde beroepsopleiding gebaseerd op specifieke vakken-
nis kan er geen sprake zijn van een professie, en dus ook niet van maatschap-
pelijke status als professie. Wanneer professionals hun handelen publiekelijk 
moeten verantwoorden, verzanden ze volgens Freidson maar al te vaak in wat hij 
een ‘rhetoric of good intensions’ noemt (2001: 3), en zijn ze niet in staat om, net 
als bijvoorbeeld advocaten of artsen, een eigen kennisdomein en professioneel 
domein te claimen. Ofwel: sociaal werk is ‘the dog that didn’t bark’ (Jordan & 
Jordan, 2000).
We kunnen ons echter afvragen of het concept van professionaliteit zoals gefor-
muleerd door Freidson niet te eenzijdig is. Freidson legt grote nadruk op theore-
tische kennis en kunde, die via handboeken en opleidingen overgedragen wordt. 
Deze kennis en kunde is in de praktijk voor een belangrijk deel voorwaardelijk 
voor de andere aspecten die Freidson beschrijft; zonder kennis en kunde geen 
opleiding (want: wat moet je dan leren?) en geen beschermde positie (wat moet 
er beschermd worden, en op basis van welke criteria?) De kennis moet expliciet 
zijn, en onderscheidend werken. Dat wil zeggen: er zijn mensen die deze kennis 
hebben, en er zijn mensen die deze kennis niet hebben. We illustreren dit aan de 
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hand van het voorbeeld van een tandarts. Tandartsen hebben parate kennis en 
kunde, en door deze kennis vertrouwen we hen. We gaan er daarbij van uit dat zij, 
door deze kennis toe te passen, onze problemen goed behandelen. En niet ieder-
een kan zomaar een witte jas aantrekken, een boormachine aanschaffen en zich 
vervolgens ‘tandarts’ noemen. Voorts verwachten we, op basis van deze kennis, 
dat er enige gelijkmatigheid en voorspelbaarheid in de behandeling optreed. Dus 
niet dat de ene patiënt op een andere manier voor hetzelfde probleem geholpen 
wordt als de andere.
Van Houten (2008) biedt een verklaring voor het gegeven dat professionaliteit 
en het denken hierover vaak geassocieerd wordt met harde kennis en kunde, en 
met opleidingen en wetenschappelijke inzichten; veelal vanuit een positivistische 
instelling. Naar aanleiding van een sociologische studie naar (de ontwikkeling 
van) het begrip professionaliteit uit 1933 geeft hij de volgende definitie van pro-
fessionaliteit (Carr-Saunders en Wilson, 1933, in Van Houten, 2008: 18):

‘It is the existence of specialized intellectual techniques, acquired as the result of 
prolonged training, which gives rise to professionalism and accounts for its peculiar 
features’

Als voorbeelden van professionals noemen de auteurs onder andere rechters, 
notarissen artsen, scheikundigen en ambtenaren. Het moet in ieder geval gaan 
om beroepsgroepen die zich onderscheiden door gespecialiseerde kennis. Carr-
Saunders en Wilson onderkennen daarnaast dat er verschillen zijn bij de beroeps-
groepen als het gaat om de kwaliteit van deze kennis. Op basis hiervan vallen 
beroepen als managers (!) verplegers, vroedvrouwen en journalisten af. Later 
wordt er in deze gevallen ook wel van semi-professionals gesproken (Etzioni, 
1969). In ieder geval constateert Van Houten dat in de meeste gevallen profes-
sionalisering zich vooral voordeed vanaf de negentiende eeuw en nog sterker in 
de twintigste eeuw (Van Houten, 2008). De verklaring die hij hiervoor geeft is 
dat professionalisering als zodanig direct samenhangt met arbeidsdeling, en met 
specialisatie dus. Hierbij ontwikkelt elk beroep, of deelberoep, haar eigen kennis 
en kunde, haar eigen body of knowledge. Het succes van de geïndustrialiseerde 
samenlevingen lag dan ook voor een belangrijk deel in deze opsplitsing van 
arbeidsprocessen, teneinde de afzonderlijke specialismen effectiever te maken 
(Van Ewijk, 2010).

En dat dit nu juist tijdens de negentiende eeuw een grote vlucht kreeg hangt samen 
met de ontwikkeling van de (sociale) wetenschap in diezelfde tijd. De beroepen 
werden ‘verwetenschappelijkt’ en Weber aanhalend beargumenteert Van Houten 
dat hiermee het doel- rationele handelen (doelmatig en doeltreffend handelen 
op basis van wetenschappelijke evidentie) een grote vlucht nam. Dit ten koste 
van het waarde-rationeel handelen zoals dat plaatsvond in de traditionele maat-
schappij. We zouden ook kunnen zeggen dat er een verschuiving plaatsvond van 
waarde(n)volle praktische kennis, die in de praktijk van meester op gezel over 
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werd gedragen, naar expliciete kennis, opgetekend in instructie boeken (Sennett, 
2010). Professionalisering en verwetenschappelijking zijn in ieder geval hand in 
hand gegaan en het is dan ook niet verwonderlijk dat beide begrippen vaak met 
elkaar  geassocieerd worden.

Freidson staat in deze traditie, ook volgens hem is een expliciete body of knowl-
edge, waaruit methoden en technieken voortvloeien, een noodzakelijke voor-
waarde voor een professie. Maar, wanneer we een beroep, een ‘professie’ als tand-
arts bij wijze van gedachtenexperiment afzetten tegen bijvoorbeeld een ambacht 
als dat van de klompenmaker, dan kunnen we een opmerkelijk verschil waarne-
men. De klompenmaker heeft zijn ambacht van zijn vader geleerd, en de methode 
staat niet ergens opgeschreven. Ook, omdat het hier handwerk betreft, zal niet 
elke klomp er hetzelfde uitzien. Het proces van de klompenmaker is dus ondoor-
zichtig, en de uitkomst van dit proces niet altijd eenduidig. Maar bij de klompen-
maker waarderen we deze verschillen juist als zijnde het product van origineel 
ambachtelijk werk. Sterker nog: het feit dat het proces ondoorzichtig is, en niet 
zomaar over te dragen is, verhoogt eigenlijk onze waardering ervoor. “Dat is nog 
eens een staaltje ouderwets handwerk, dat doen niet velen hem na!” Bij ambach-
telijk werk verhoogt het feit dat niet elk product identiek is, maar juist uniek, 
onze waardering ervoor. Ook de ondoorzichtigheid van het proces, de ‘black box’ 
draagt hier in niet onbelangrijke mate aan bij. Het feit dat men er nog steeds niet 
in geslaagd is om alle geheimen van de beroemde vioolbouwer Stradivari (1644-
1737) te achterhalen draagt zonder meer bij aan de status (en prijs) die de instru-
menten van zijn hand nog steeds hebben (Sennett, 2010).

Naast het invullen van het begrip professionaliteit in termen van kennisbasis, 
overdracht en werkzaamheid van de methodieken, zijn er dus andere invullingen 
van het begrip professionaliteit mogelijk. Tacit knowlegde bijvoorbeeld, een con-
cept ontwikkeld door Polanyi (1966), is hier een voorbeeld van. Het centrale idee 
achter ‘tacit knowledge’ is de aanname dat we meer weten dan we kunnen vertel-
len (Ray, 2009). De kennis die we hebben is niet altijd in woorden te formuleren. 
Dat geldt ook voor bepaalde vaardigeden die we hebben. We kunnen aan iemand 
vertellen hoe je auto moet rijden, en daarmee een deel van deze kennis aan de 
ander overdragen. Maar, om ten volle te begrijpen wat autorijden inhoudt zal de 
student ook zelf achter het stuur moeten kruipen (Osmond, 2006). De kennis is er 
wel bij de instructeur, maar is niet volledig over te dragen. Ook gaat het bij ‘tacit 
knowledge’ over de routinematige kennis van een individu die al zo vaak is toe-
gepast dat deze kennis als het ware ‘zonder te kijken ‘toe wordt gepast’ (Göranzon 
& Florin). Ook het begrip ‘normatieve professionaliteit’ of ‘normatieve professio-
nalisering’ is al jaren populair als tegengeluid, of liever gezegd  aanvulling op de 
harde, instrumentele kijk op professionaliteit. In de volgende paragraaf zullen we 
deze, en andere, concepten verder uitwerken.
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1.2 Professionaliteit in sociaal werk

Uitgaande van de vragen die er aan de sociale sector gesteld worden (G. Jacobs et 
al., 2008; Van den Brink, Jansen, & Pessers, 2005), constateren we dat er over het 
algemeen uitgegaan wordt van een type professionaliteit gebaseerd op overdraag-
bare kennis en kunde, en op methoden die ‘werken’. Hierbij verwacht men dat 
zowel het proces, als de uitkomst van het werk helder, meetbaar en transparant 
zijn. Een professional doet iets ‘wat werkt’, en waar hij of zij voor geleerd heeft. De 
situatie van de cliënt (even uitgaande van een sociaal werker) is naar aanleiding 
van de interventie merkbaar verbeterd. Daarnaast kan de professional ook vertel-
len waarom hij voor de bewuste interventie gekozen heeft.

Sennett geeft een treffende omschrijving van de ontwikkeling van het denken 
over professionaliteit. Hij schetst drie typen professionals (‘vakmannen’), een 
meubelmaker, een laborante en een dirigent. Alle drie deze vakmensen kampen 
met problemen die eigen zijn aan het vak dat ze uitoefenen. Het eenmansbedrijf 
van de meubelmaker wordt in zijn bestaan bedreigd door een meubelfabriek 
even verderop. De laborante worstelt met de vraag waarom een experiment dat 
ze uit moet voeren niet wil lukken. Heeft ze dit experiment verkeerd uitgevoerd, 
of deugt het experiment niet? De dirigent, ten slotte, laat een deel van zijn orkest 
tijdens te repetities een bepaalde passage voortdurend overspelen, omdat hij nog 
niet tevreden is. De muzikanten raken moe, maar zijn wel voldaan omdat het 
steeds beter gaat. De orkestmanager maakt zich echter zorgen; als elk deel van 
het muziekstuk op deze manier ingestuurd wordt, dan gaat het veel te lang duren.

Wat deze drie vakmensen bindt is, volgens Sennett, hun toewijding voor hun vak. 
De meubelmaker zou goedkopere, maar kwalitatief inferieure meubels kunnen 
produceren. De laborante zou haar probleem af kunnen schuiven op haar baas. 
En de dirigent, ten slotte, maakt wellicht meer kans maken op contractverlenging 
wanneer hij iets beter op de tijd (en het geld) zou letten. Maar ze kiezen hier alle 
drie niet voor. Ze zijn betrokken bij hun vak, en zijn dit praktisch, en niet per se 
instrumenteel. Het werk in kwestie heeft hiermee in zekere zin ook een ritueel 
karakter; er zijn gedragingen of uitingen die typerend zijn voor bepaalde beroe-
pen, die zich van oudsher ook organiseerden in beroepsgroepen (gilden). De 
macht en invloed van deze beroepsgroepen, op hun eigen werk en op de samen-
leving in het algemeen, zijn in de afgelopen eeuw sterk afgenomen onder druk 
van de markt en de bureaucratie – concepten die door Freidson ook genoemd 
worden. Door het via wetten bureaucratiseren van hetgeen wat beroepsbeoe-
fenaars zouden moeten weten, raakten de professionals hun gemeenschapszin 
kwijt. Hetgeen hen bond, de gezamenlijke beroepscodes en – gebruiken, wer-
den vervangen door onpersoonlijke bureaucratische regels vanuit een staat op 
afstand. Sennett maakt in deze context een onderscheid tussen ‘sociale expertise’ 
en ‘asociale expertise’ (2010: 279-280):
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“Sociale expertise bestaat gewoonweg in goede verrichtingen. De vakkundige orga
nisatie richt zich op complete wezens, moedigt advisering aan en eist normen in 
bewoordingen die iedereen binnen de organisatie kan begrijpen. Asociale expertise 
heeft een gecompliceerde kant. Er is een inherente ongelijkheid qua kennis en vaar
digheid tussen een expert en een leek. (…) De vernedering en wrok die de expert 
bij anderen kan opwekken, is een voor de hand liggend gevolg van de nadruk op 
ongelijkheid; een subtieler gevolg is dat de expert zichzelf belaagd voelt.”

Ter illustratie haalt Sennett een onderzoek aan naar de expertise van medici, 
waarbij jonge artsen vergeleken werden met ervaren artsen. Hierbij bleek dat de 
ervaren artsen betere diagnostici zijn, omdat zij meer openstaan voor bijzonder-
heden en eigenaardigheden van de patiënten, daar waar de beginnende artsen 
meer formalistisch en volgens het boekje werkten. Bovendien, en dat is vooral een 
interessant inzicht, denken ervaren artsen meer holistisch. Doordat ze terug kun-
nen vallen op een ‘magazijn’ met ervaringen kunnen ze zich een levendige voor-
stelling maken van toekomstige lotgevallen en ziekteontwikkeling van de patiën-
ten onder hun hoede. De beginnend arts kan dit niet, en denkt daarom veel meer 
in termen van oorzaak en gevolg op korte termijn. Deze holistische benadering, 
waarbij de ander in zijn geheel in ogenschouw wordt genomen, is een belangrijk 
kenmerk van sociale expertise. (Deze ‘ander’ kan een mens zijn, maar dus ook een 
product. Vergelijk ook de meubelmaker die een stoel vanaf niets opbouwt, met de 
lopende bandwerker die slechts één handeling verricht, en het halffabricaat ver-
volgens weer doorgeeft). Daarnaast dient hetgeen er gedaan wordt uitlegbaar te 
zijn aan leken, aan mensen buiten de organisatie. Boekhouders moeten hetgeen 
ze doen, en het nut daarvan, ten allen tijde uit kunnen leggen aan derden, zonder 
hierbij te refereren aan naar zichzelf verwijzende criteria. Criteria die voor de leek 
helder zijn verbeteren de kwaliteit van het werk, en daarmee van de organisatie 
als geheel. Criteria die niet uit te leggen zijn, leiden tot isolatie van de professional 
en daarmee tot ‘ asociale expertise’ (Sennett, 2010). We kunnen beargumenteren 
dat de principes van Freidson leiden tot ‘asociale expertise’ omdat ze, via het sti-
muleren van een kennisverschil, afstand scheppen tussen professionals en leken. 
De status van professionals bij Freidson is gebaseerd op kennishiërarchie; en kan 
leiden tot het ontwikkelen van kennis(voorsprong) als doel op zich.

Een ander onderscheid in vormen van professionaliteit (of expertise) dat vaak 
gemaakt wordt is dat tussen ‘instrumentele professionaliteit’ aan de ene kant, en 
‘normatieve professionaliteit’ aan de andere kant. Het begrip normatieve profes-
sionaliteit werd midden jaren negentig van de vorige eeuw geïntroduceerd om 
aandacht te vragen voor de menselijke en subjectieve kanten van het handelen 
in bepaalde beroepen (zie bijvoorbeeld Aelterman, 1995; Kunneman, 1995), 
waarbij het gepresenteerd werd als tegenhanger van technisch-instrumentele 
professionaliteit. Kunneman verwijst hierbij in eerste instantie naar het onder-
scheid dat de Duitse filosoof Habermas maakt tussen ‘systeem’ en ‘leefwereld’. 
Het systeem, waarin strategisch gehandeld wordt en waarin alles wordt bekeken 
vanuit  doelmatigheid, macht en geld is dan het domein van de instrumentele 
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 professio naliteit. De leefwereld, waarin het communicatief normatief handelen 
centraal staat is dan het domein van de normatieve professionaliteit. Dit strikte 
onderscheid wordt echter al sinds enige tijd als achterhaald beschouwd (G. Jacobs 
et al., 2008; Kunneman, 1998).

De polemiek tussen rationele professionaliteit en normatieve professionaliteit 
gaat eigenlijk over de vraag of we bij ‘professionaliteit’ in het sociaal werk vooral 
moeten denken aan de rationeel-technische aspecten ervan, doen wat werkt en 
laten zien wat je doet; of de meer praktisch-morele kant van het werk, het afstem-
men bij de ‘leefwereld’ van cliënten en het besef dat universele oplossingen niet 
bestaan (Parton, O’Byrne, & Nĳnatten, 2007). Normatieve professionaliteit gaat 
uit van het laatste. Aan de ene kant is er de organisatie, die bepaalde gedragingen 
voorschrijft vanuit haar eigen logica. Aan de andere kant is er het (soms verbor-
gen) streven van de sociale professionals om hulp en ondersteuning aan te bieden 
aan hun doelgroep, op een manier die door deze doelgroep als waarachtig en 
ondersteunend ervaren wordt (Kunneman, 2007). Normatieve professionaliteit is 
hiermee wellicht een noodzakelijk gevolg van de dynamiek tussen organisatie en 
professionals, zoals we die zullen beschrijven in paragraaf 3.1. In ieder geval is ze 
nauw verweven met elke sector waarin er ‘met mensen’ gewerkt wordt; dus ook 
met de sociale sector.

Jacobs et. al. omschrijven normatieve professionaliteit onder andere als ‘het 
“doen” van waarden’ (2008). Professionals mogen volgens hen dan wel ‘gebukt’ 
gaan’ onder het juk van regelgeving en procedures waaraan ze volgens hun mana-
gers moeten voldoen, maar dit betekent niet dat deze professionals machteloze 
slachtoffers hiervan zijn. Professionals hebben diverse strategieën om deze regels 
in te passen binnen hun eigen normatief-professionele kaders. Op deze manier 
‘doen’ ze hun idealen. Deze idealen, de waarden van de professionals, laten zich 
volgens Jacobs et. al. niet zomaar wegdrukken, omdat moraliteit volgens hen 
‘inherent verbonden is met professioneel handelen’ (2008: 11). (Dit zou overi-
gens impliceren dat het in een professionele context niet mogelijk is om ‘niet-
normatief ’ te handelen.) De conflicten die tussen professionals en hun managers 
of andere belanghebbenden kunnen ontstaan gaan vaak over verschillende per-
spectieven, verschillende belangen en verschillende doelen (waaronder het ver-
schil tussen korte en lange termijn doelen). Hier hebben de professionals onder te 
lijden, maar bij deze constatering zou het debat niet moeten stoppen. Het wordt 
juist interessant wanneer we kijken hoe de onderhandelingen over deze conflic-
ten gestalte krijgen en welke (leer)processen hierbij plaatsvinden. Normatieve 
professionalisering (de auteurs prefereren deze term, omdat ze verwijst naar een 
proces, veeleer dan naar een statische toestand waar het begrip professionaliteit 
naar verwijst) vindt volgens Jacobs et al. juist plaats in deze gebieden.

Normatieve professionalisering is een (bij voorkeur double-loop) leerproces. Jan 
Nap heeft een studie gedaan naar hoe dit leerproces vorm kan krijgen bij de poli-
tie. Politiewerk is te vergelijken met sociaal werk, in de zin dat het beide gaat 
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om werk dat plaatsvindt ten overstaan van de burger, waarbij keuzes gemaakt 
moeten worden die zelden nauwkeurig omschreven zijn (zie ook paragraaf 3.1) 
en waarbij er bijna altijd sprake is van conflicterende belangen en opvattingen. 
Voortbouwend op de vorige paragraaf is het politiewerk, zeker voor zover dat 
plaatsvindt in direct contact met de burger, dus een plek waarin normatieve pro-
fessionalisering van eminent belang is. Nap beschrijft in deze context twee type-
rende casussen (2012: 90-93). Bij de eerste gaat het om een lastig te pakken veel-
pleger, die opgepakt is voor een delict waarbij er sprake is van mager bewijs. De 
bewuste veelpleger wordt dan ook door de rechtbank vrijgelaten maar de betrok-
ken agenten verzinnen een plan. De banden van de fiets van de veelpleger wor-
den leeggelaten en wanneer de veelpleger de agenten vraagt om een fietspomp te 
mogen lenen wordt dit geweigerd. De man is hierdoor genoodzaakt te voet naar 
huis te gaan, maar wanneer hij onderweg een damesfiets tegenkomt die niet op 
slot staat, kan hij de verleiding niet weerstaan. Kort daarop wordt hij aangehou-
den voor fietsendiefstal. Binnen het bureau wordt er verschillend gedacht over 
deze werkwijze. Bij een ander voorbeeld beschrijft Nap twee agenten die tijdens 
een patrouille in de stad een jogger door rood zien lopen. Hierop wordt de jogger 
door een van deze agenten staande gehouden en bekeurd. De jogger is het hier 
niet mee eens, hij hindert niemand en bovendien regent het; geen weer dus om 
‘onnodig’ voor een rood stoplicht te gaan staan. Omdat hij zijn ID niet bij zich 
heeft volgt een aanhouding en moet hij mee naar het bureau. De andere agent 
denkt er – zo zal later blijken – het zijne van: is dit nu ‘goed’ politiewerk?

Deze twee voorbeelden zijn kenmerkend voor het conflict tussen belangen, per-
spectieven en waarden zoals dat in een professionele setting voor kan doen. Het 
kenmerkende aan de vraag die de agent bij het tweede voorbeeld stelt: ‘is dit nu 
goed politiewerk’ is dat deze vraag niet eenduidig te beantwoorden is. Er zullen 
verschillende opvattingen hierover zijn. Geredeneerd vanuit een bonnenquota, 
of vanuit het adagium: “Er zijn regels, punt uit!” doet de eerste agent precies wat 
hij moet doen. Maar de vraag kan ook anders gesteld worden. Ervan uitgaande 
dat het doel van bekeuren het handhaven van de openbare orde en veiligheid is, 
zouden we kunnen stellen dat het hier een nutteloze bekeuring betreft: de open-
bare veiligheid was in het voorbeeld namelijk niet in het geding. De eerste casus 
voegt aan deze discussie nog een ander aspect toe: in hoeverre is een verboden 
interventie (het uitlokken van een misdrijf) toegestaan om een hoger doel (het 
oppakken van een veelpleger) te bereiken? Nap beschrijft zijn onderzoek naar 
normatieve professionalisering van politiewerk dan ook nadrukkelijk als een 
narratief leerproces. Maar juist het feit dat het hier een leerproces betreft maakt 
volgens hem dat het hier specifiek gaat om normatieve professionalisering. Leren 
is daarmee een essentiële modus van de normatieve professional.

Deze modus brengt ons bij de zogeheten ‘reflective practitioner’, eveneens een 
veelbeschreven concept om de praktijk, en het type professionaliteit dat daarom 
vraagt, van professionals te beschrijven (Schön, 1987). Schön gebruikt de meta-
foor van een moeras om de tweedeling die er in zijn ogen is in het denken over 
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professionaliteit te omschrijven. Op de eerste plaats zijn er de hoger gelegen, 
droge gronden, van waaruit het hele moeras bekeken kan worden. Vanaf deze 
plek zijn eventuele problemen bestuurbaar en beheersbaar en worden er, meestal 
door middel van onderzoek, oplossingen voor deze problemen bedacht en geïm-
plementeerd. In het moerasland zelf heeft men te maken met complexe en ambi-
gue thematiek, die vaak een ‘sticky’ karakter heeft en die zelden eenduidig op 
te lossen is. De ironie zit hem volgens Schön in het feit dat de problemen van de 
hoger gelegen gronden relatief onbelangrijk zijn voor de individuen in het moe-
ras, of zelfs voor de maatschappij als zodanig. In het moeras spelen zich echter de 
thema’s af die grote relevantie en urgentie hebben voor de betrokken individuen. 
Ook hier staan dus weer de kennis gebaseerd op technische rationaliteit aan de 
ene kant, en de onbepaaldheden in de dagelijkse praktijk aan de andere kant 
tegenover elkaar.

Het feit dat de professional zich in een dergelijk moeras bevindt houdt ook een 
voordeel in. Juist omdat de professional zich zelden kan beroepen op hapklare 
toepasbare kennis, zal hij zich voortdurend open moeten opstellen. Hij kan niet 
op de automatische piloot gaan en op die manier theoretische kennis toepassen. 
Dit gegeven maakt het werk ingewikkeld, maar kan er ook voor zorgen dat de 
professional zijn kennis up-to-date, flexibel en toepasbaar houdt. De lat wordt 
hoog gelegd: met ingesleten kennis komt de professional er niet (Sennett, 2010).
De problemen in de werkelijkheid van het sociaal werk zijn inderdaad niet te van-
gen in rationeel-instrumentele benaderingen. Zij presenteren zich als inherent 
chaotisch (Parton et al., 2007). De ‘reflective practitioner’ moet het daarom vol-
gens Schön niet alleen hebben van formele kennis. Ervaringskennis en impliciete 
kennis spelen volgens hem hiernaast een cruciale rol; het professionele handelen 
zelf is hiermee een belangrijke kennisproducent. Daarnaast werkt de professional 
per definitie met onzekerheden en daarom is het nodig dat er samen met de cliënt 
en in de eigen context van deze cliënt naar werkzame oplossingen wordt gezocht 
(Schön, 1983). Van Ewijk benadrukt dat dit ook wat vraagt van de cliënt, die 
gewend is dat de professional panklare oplossingen aandraagt (2010). Cliënten 
zullen hiermee dus, net als de professionals, moeten leren hiermee om te gaan. 
We zouden ook kunnen beargumenteren dat dit mede gevolg is van het mondi-
ger worden van de cliënten; juist doordat de cliënt mondiger is geworden en de 
professional niet altijd meer beschikt over een kennismonopolie, heeft het werk 
in toenemende mate een dialogisch karakter gekregen. In ieder geval betekent 
dit voor de professional dat hij iedere keer zich weer uiteen moet zetten met zijn 
eigen kennis en ervaringen, dat hij elke keer weer tot zichzelf moet komen om op 
die manier na te gaan op welke manier hij in een gegeven situatie het best kan 
handelen (Schön, 1983, 1987; Van Ewijk, 2010).

Nader bekeken is de ‘reflective professional’ zoals Schön hem beschrijft eigenlijk 
een invulling van het begrip ‘tacit knowledge’. We ‘weten’ meer dan we kunnen 
vertellen (Ray, 2009). Veel van de kennis van professionals is niet in woorden uit 
de drukken of over te dragen. Maar Schön neemt hier eigenlijk geen genoegen 
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mee en hij argumenteert dat professionals evengoed na moeten denken over wat 
ze aan het doen zijn, terwijl ze dit aan het doen zijn. Dit noemt hij ‘Reflection-
in-Action’ (Schön, 1983). Deze kennis ontwikkelt zich door gesprekken met (en 
over) cliënten, waardoor de professional kennis en begrip ontwikkelt over de spe-
cifieke thematiek, en over eventuele overkoepelende concepten. Hiermee wordt 
een accurate afstemming tussen theorie en praktijk bereikt, tussen het moeras 
en de hoger gelegen gronden, welke zowel flexibeler als toepasbaarder is dan de 
technisch-theoretische rationaliteit (Parton et al., 2007).

Interessant daarbij is sociaal werker als het ware moet kunnen ‘spelen’ met het 
wel of niet deskundig zijn. De professional is niet deskundig ten aanzien van 
het specifieke probleem waarmee de cliënt naar hem komt. De cliënt ervaart 
het probleem in al zijn facetten, en is bekend met de vele regels en uitzonderin-
gen die gepaard gaan met dit probleem. De profes sional is echter wel deskundig 
ten  aanzien van het stellen van nuttige en relevante vragen, ten aanzien van het 
(co-)construeren van nieuwe kaders die richting een oplossing leiden. Ook heeft 
de professional oog voor destructief en zelfondermijnend gedrag bij de cliënt, en 
kan hierop indien nodig inspelen. Anders gezegd, de professional weet in ieder 
geval heel goed wat niet werkt. Wat wel werkt valt eigenlijk niet te weten, omdat 
dit iedere keer weer afhangt van de cliënt, zijn probleem, en alle regels en uitzon-
deringen waarmee dit probleem zich bij deze cliënt manifesteert (Parton et al., 
2007; Van den Brink et al., 2005).

1.3 inleiding oP het theoretisch kader

In het voorgaande hebben we opgeworpen dat er discussie is over de (aard van 
de) professionaliteit van de sociale sector. In dit onderzoek zal de professiona-
liteit van de sector, en eventuele verschillende invullingen die daaraan gegeven 
worden, bekeken worden aan de hand van een aantal problemen waar de sector 
beroepshalve mee heeft te maken. Dit proces zal ondersteund worden door mid-
del van een conceptueel kader, bestaand uit drie pijlers; ‘diffusion of innovations’, 
‘evidence-based practice’ en ‘street-level bureaucracy’.

De kern van het diffusieparadigma is gelegd door Everett Rogers in zijn baan-
brekende boek Diffusion of innovations (Rogers, 2003, 1e druk 1962). In dit boek 
wordt niet alleen be argumenteerd dat verspreiding van innovaties volgens een 
typische S-curve verloopt (eerst de ‘innovators’, daarna de ‘early’ en ‘late major-
ity’ en ten slotte de ‘laggards’), maar ook afhankelijk is van andere factoren dan 
feitelijke meerwaarde ten opzichte van bestaande producten of handelingen. 
Daartoe behoren aspecten als relatief voordeel, compatibiliteit, complexiteit, de 
mate waarin innovaties kunnen worden ‘uitgeprobeerd’ en de waarneembaarheid 
van de voordelen van de nieuwe innovatie. Ten aanzien van productinnovaties is 
de theorie sterk uitgewerkt en doorontwikkeld. ten opzichte van de verspreiding 
van de innovatie van diensten in de publieke sector is de theorie echter weinig 
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uitgewerkt, verder dan de voorbeelden die Rogers zelf uitwerkte vanuit de land-
bouwsector (Frambach, 1993; Greenhalgh, Robert, Bate, & Kyriakidou, 2004). 
Deze theorie is relevant voor dit onderzoek en wel om twee, onderling samen-
hangende, redenen. Allereerst vraagt Rogers aandacht voor het feit dat de objec-
tieve kwaliteit van een innovatie, voor zover deze al kan worden geme  ten, niet de 
enige factor van invloed is op het succes van deze innovatie. Ook wijst Rogers op 
het feit dat een goed product altijd nog moet worden verkocht en hierbij speelt 
communicatie een essentiële rol; organisaties, ook die zonder winstoogmerk, 
moeten zichzelf en hun producten kunnen verkopen. Met een ‘goed’ product, 
ben je er dus niet. Rogers en zijn opvolgers hebben deze dynamiek uitgebreid in 
kaart gebracht (Fleuren, Wiefferink, & Paulussen, 2004; Greenhalgh et al., 2004).

De ‘evidence-based practice’ theorie is ontstaan als antwoord op de effectiviteits-
vraag die ten aanzien van hulpverleners en zorgende beroepen maatschappelijk 
steeds luider klonk. Voortbouwend op onder andere David Sackett (Sackett, 
Rosenberg, Gray, Haynes, & Richardson, 1996; Sackett, Straus, Richardson, 
Rosenberg, & Haynes, 2000) tracht deze benadering het praktijkhandelen vorm 
te geven op basis van de best beschikbare wetenschappelijke kennis. Er is erg veel 
aandacht voor het via ‘random clinical trials’ valideren van de effectiviteit van 
bepaalde interventies. Hoewel oorspronkelijk gestart vanuit de gezondheidszorg 
is de benadering nu ook populair in andere sectoren van hulpverlening; zo ook 
de sociale sector. Evidence-based practice, en dan met name toegespitst op de 
sociale sector, kan worden beschouwd als een poging om deze sector ‘harder’ 
te maken; het is een strategie om de professionals op basis van harde feiten een 
weloverwogen, en dus naar buiten te ‘verkopen’ keuze te laten maken tussen ver-
schillende vormen van interventie. In die zin is evidence-based practice een inte-
ressante factor in dit onderzoek, meer nog wanneer ze wordt geconfronteerd met 
de derde en tevens laatste pijler: ‘street-level bureaucracy’.

De term ‘street-level bureaucracy’ komt oorspronkelijk van Michael Lipsky. 
Street-level bureaucrats zijn professionals werkzaam in de publieke sector, die 
enerzijds zijn ingebed in een bureaucratische organisatie en anderzijds in hun 
dagelijks contact met hun cliënten relatief veel beslissingsruimte (discretionaire 
ruimte) hebben. Dit in tegenstelling tot de meeste werknemers, die laag in de 
bureaucratische hiërarchie van hun organisatie staan. Dit gegeven maakt de 
praktijk van street-level bureaucrats (en dus ook het onderzoek naar deze prak-
tijk) gecompliceerd (Lipsky, 1980; Prottas, 1979). De theorievormingen rondom 
street-level bureaucracy geven veel inzicht in het werk van professionals in de 
publieke sector; vandaar het belang van deze theorie voor het onderhavige onder-
zoek.

De eerste twee pijlers van het theoretische kader vertrekken van de dynamiek 
rondom beroeps- en productinnovatie en de maatschappelijke zoektocht naar 
verhoogde effectiviteit en efficiëntie. Terwijl ‘evidence-based practice’ een nor-
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matief kader ontwikkelt dat leidend kan zijn voor beroepsinnovatie, beschrijft 
‘diffusion of innovations’ de feitelijke verspreidingspatronen van innovaties, van 
methoden, technieken en richtlijnen tussen en binnen organisaties. En, waar 
evidence-based practice hamert op voorspelbaarheid, en ‘doen wat werkt’, vraagt 
de street-level benadering aandacht voor de complexiteit van het individu op de 
werkvloer, waar vaak helemaal geen tijd of ruimte is om na te gaan wat ‘het beste’ 
werkt. Deze derde pijler is dus van belang, omdat deze de gecompliceerde prak-
tijk van welzijns professionals in kaart kan brengen en op die manier een structu-
reel overzicht kan bieden van de dilemma’s van deze praktijk.

1.4 EEn EtnografiE van ‘profEssionEEl’ sociaal wErk

We zijn op zoek naar de professionaliteit van de sociale sector, naar opvattin-
gen hierover en verschijningsvormen hiervan binnen die sector. Hiervoor is het 
noodzakelijk om het werk – de dagelijkse activiteiten van de sociaal werkers – 
nauwgezet in kaart te brengen; en het hoe en waarom van dit werk. Met andere 
woorden: ‘waarom doen sociaal werkers wat ze doen?’ Alleen door uitgebreid en 
op systematische wijze de activiteiten van sociaal werkers in kaart te brengen kan 
er een aanzet worden gegeven tot het beantwoorden van deze vragen. Terecht 
geven ook Jacobs et al. dan ook aan dat er in het huidige debat over professiona-
liteit te weinig aandacht is voor de praktijk van deze professionals, en de wijze 
waarop deze professionals in de praktijk gestalte geven aan hun vak (G. Jacobs et 
al., 2008). Het daadwerkelijke gedrag van sociaal werkers zal dan ook de ingang 
zijn, omdat dit gedrag de articulatie is van de achterliggende opvattingen en cul-
tureel bepaalde aannames en ideeën (Geertz, 1973 [2000]).

Dit onderzoek zal op vergelijkende wijze worden verricht, zodat hierdoor meer 
inzicht kan worden verkregen in de mate waarin zaken als cultuur en lands-
bepaalde karakteristieken een rol spelen. Bovendien lijkt de (internationale) 
import en export van sociale interventies het product van een zekere willekeur te 
zijn, wat ook weer consequenties heeft voor de professionele en de wetenschap-
pelijke status van de sociale sector. Soydan (1996) ontdekte bijvoorbeeld grote 
verschillen tussen Engeland en Zweden in de benadering van sociaal werkers die 
als casemanager ingezet werden op gezinnen. De Zweedse professionals waren 
over het algemeen geneigd om eerder in te grijpen dan hun Engelse collega’s en 
zij  legden de focus meer op het hele gezin. Dit terwijl de Engelse professionals zich 
juist richtten op het kind in kwestie (Soydan, in Hantrais & Mangen, 1996: 120-
128). Een ander voorbeeld is Youth at Risk (YAR), een in Vlaanderen erg popu-
laire methode die zich richt op risicojongeren. In Nederland heeft deze methode 
echter maar weinig weerklank gevonden en is de effectiviteit ervan omstreden 
(Verbist, 2012).
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Aan de andere kant blijken er ook gevallen te bestaan waarbij professionele inno-
vaties juist wel worden overgenomen. Zo introduceerde Rotterdam begin 2005 
huisbezoeken als nieuwe sociale interventie. Stadswachten en interventieteams 
gingen actief huishoudens opzoeken wanneer er signalen waren van zorgbehoefte 
en/of onregelmatigheden. Antwerpen introduceerde amper enkele maanden 
later het zogenaamde Xstra-plan, waarbij kleine multidisciplinaire teams inten-
sief huisbezoeken aflegden (Steyaert & Cornelissen, 2006). Ook de in Rotterdam 
geïntroduceerde functie van stadsmarinier vond haar weg naar Amsterdam 
en – in een ietwat gewijzigde vorm – Antwerpen (zie ook hoofdstuk 5 over de 
buurtregie in Antwerpen). Begin jaren negentig introduceerde Andries Baart in 
Nederland zijn ‘presentie benadering’ waarbij betrokkenheid van de hulpverle-
ner bij de zorgvrager essentieel is. Vrijwel onmiddellijk werd zijn benadering ook 
door de Vlaamse vakpers en het werkveld opgepikt.

Op het eerste gezicht is dit bevreemdend. Wanneer we in het buitenland op zoek 
gaan naar bijvoorbeeld een tandarts, dan verwacht we dat deze ons, redelijker-
wijs, hetzelfde zal behandelen als in Nederland. We verwachten dat de metho-
den waarmee tandartsen in Nederland werken bewust gekozen zijn, dat hierover 
nagedacht wordt. In het verlengde daarvan verwachten we dus ook een tandart-
sen in andere landen voor vergelijkbare methodes kiezen. Dit lijkt voor de sociale 
sector echter niet op die manier op te gaan, en deze voorbeelden van verschil-
len in of overdrachten van sociale interventies over de grens doen vermoeden 
dat veel professionele/sociale interventies meer berusten op andere zaken dan 
op aantoonbare kwaliteit of ‘evidence-based practice’. Wat leert ons deze korte 
exercitie? In ieder geval dat er veel meer keuzevrijheid is inzake het professioneel 
handelen van hulpverleners dan ons wordt voorgehouden. Professionaliteit zit 
niet alleen in (internationaal) overdraagbare methoden.

Professionaliteit kan gezien worden als hebben en onderhouden van een body of 
knowledge, zoals we onder andere bij Freidson hebben gezien. Hierbij wordt het 
begrip professionaliteit ingevuld vanuit het bezitten van specialistische, direct 
overdraagbare (en dus expliciete) kennis. Wel is van belang dat het oordeel over 
de kwaliteit van deze kennis, en over de gevolgtrekkingen en handelswijzen die 
voort zouden moeten vloeien uit deze kennis bij Freidson in de eerste plaats een 
interne aangelegenheid is van de beoefenaars van deze professie. Het zijn dus niet 
de staat of de burgers die bij Freidson beslissen over wat wel of niet professioneel 
handelen is; het zijn in eerste instantie de beoefenaars van een bepaalde profes-
sie die hierover beslissen. We hebben echter ook gezien dat professionaliteit bij 
Freidson op een eenzijdige wijze in wordt gevuld, en dat concepten als norma-
tieve professionaliteit en de Reflective Practitioner wellicht kunnen helpen om 
deze eenzijdigheden op te heffen. Op deze manier kan een beter begrip ontstaan 
over de verschillende invullingen van professionaliteit in de sociale sector. Dit 
onderzoek heeft als doel om hier een aanzet toe te geven, en hiertoe zullen we ons 
als het ware ‘onderdompelen’ in deze sector. Niet voor niets schrijft Sennett dat 
‘het gesproken woord doeltreffender [is] dan geschreven instructies’ (2010: 203). 
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Om daadwerkelijk inzicht te krijgen in deze materie, om een uitspraak te kunnen 
doen over ‘professionaliteit in de sociale sector’ zal de onderzoeker zelf tijdelijk 
onderdeel uit moeten maken van deze sector. En dat is precies wat we hier gaan 
doen.
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2 onderzoeksVraag & 
empirische opzet

My goal is simple. It is a complete understanding of the universe, 
 why it is as it is and why it exists at all

Stephen Hawking

2.1 de onderzoeksvraag

Uit het voorgaande hoofdstuk wordt duidelijk dat de sociale sector te kampen 
heeft met een aantal uitdagingen. We constateerden dat professionals in de 
 sociale sector worden geconfronteerd met voortdurende vragen betreffende de 
legitimiteit en effectiviteit van hun werk. Zo beargumenteert Dalrymple (2003) 
dat de sociaal werker inadequaat is en zelfs de afhankelijkheid van de cliënten 
bevordert. De (sociale) professional zou geknecht zijn door zijn managers, of juist 
door zijn cliënten, maar zou in ieder geval niet meer in staat zijn om als actor 
autonomie over zijn eigen werkveld uit te oefenen (Dalrymple, 2003; G. Jacobs et 
al., 2008; Tonkens, 2008b).

We hebben daarnaast en vooral vastgesteld dat hier eigenlijk een diepere vraag 
aan ten grondslag ligt, namelijk de vraag op welke wijze we naar de professionali-
teit van de sociale sector zouden moeten kijken, en op welke wijze we deze profes-
sionaliteit zouden moeten beoordelen. We willen hier geen genoegen nemen met 
de constatering dat de sector niet professioneel zou zijn, puur op basis van het feit 
dat ze te kampen heeft met een legitimerings – en effectiviteitsvraag. Of in ieder 
geval willen we dat niet zonder meer doen.

De discussie over wat een professional in de sociale sector zou moeten doen, moet 
beginnen met een discussie – of liever gezegd een uiteenzetting – over wat ze 
doen. Wat gebeurt er op de werkvloer, wat gebeurt er tijdens de gesprekken met 
cliënten, en welke patronen kunnen we hieruit destilleren? Wat leert dat ons over 
de sociale sector, en over professionaliteit in deze sector? Aldus komen we tot de 
volgende onderzoeksvraag:
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Wat doen sociaal werkers wanneer ze sociaal werk doen? Welke patronen 
 kunnen we hierin ontdekken, en wat leert ons dit over de professionaliteit van 
deze sector?

2.2 emPirische oPzet

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zullen we de aanpak van verschillende 
thema’s uit de sociale sector in verschillende steden (landen) onderzoeken (zie 
paragraaf 2.3). Door middel van participerende observaties zal deze vergelijking 
worden ingevuld, om op die manier per stad en per thema in kaart te brengen hoe 
er wordt gewerkt en welke keuzes er worden gemaakt.

De empirische opzet van dit onderzoek vertoont grote gelijkenissen met de studie 
Succes and Failure in Public Governance (Bovens, Hart, & Peters, 2001). Die studie 
had als doel om het handelen van landelijke overheden ten opzichte van diverse 
thema’s in kaart te brengen. De studie, die vergelijkend van aard is, zoomt in op 
vier belangrijke gouvernementele thema’s (de achteruitgang van de staalindustrie, 
de hervorming van de gezondheidszorg, de hervorming van het bankwezen en de 
crisis omtrent de HIV-epidemie) die de afgelopen decennia in West-Europa heb-
ben gespeeld en onderzoekt hoe deze uitdagingen benaderd werden door de rege-
ringen van zes verschillende landen: Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, 
Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De motivatie voor deze opzet was de wens 
om een beter zicht te krijgen op succesfactoren achter maatregelen van lande-
lijke overheden. De zes onderzochte landen werden geconfronteerd met dezelfde 
problemen en de vraag die deze onderzoekers zich hierbij stelden was hoe deze 
landen omgingen met deze problemen. Op deze manier kwamen de auteurs tot 
een onderzoeksopzet welke zij benoemden als een “even-handed, empirical, com-
parative perspective” (Bovens et al., 2001: xiii).

Een ander voorbeeld van nog een dergelijke studie is het boek Woningmarkt, 
regulering en inflatie: het naoorlogse volkshuisvestingsbeleid van tien Noordwest
Europese landen vergeleken (Feddes, 1995). Deze studie bevat een uitgebreide 
analyse van het beleid en de ontwikkelingen in tien Noordwest-Europese landen 
met betrekking tot hun woningvoorraad. Op basis van deze studie wordt gecon-
cludeerd dat het Nederlandse beleid, ten opzichte van de negen andere landen in 
de vergelijking, op een aantal punten exceptioneel is. De claim van de auteur is 
dat via deze internationaal vergelijkende aanpak het Nederlandse beleid in een 
breder perspectief kan worden geplaatst. Tevens kan de eventuele invloed van 
(vaak per land verschillende) randvoorwaarden worden bekeken, zodat er een 
scherpere analyse mogelijk wordt over wat nou precies de invloed van het natio-
nale beleid aan de ene kant is geweest; en de invloed van deze randvoorwaarden 
aan de andere kant.
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Terug naar de studie van Bovens. Op eenzelfde manier, en dat is de koppeling met 
het voorliggende onderzoek, worden sociaal werkers in de verschillende landen 
geconfronteerd met vergelijkbare problemen. De opzet van de onder havige studie 
is dan ook om drie thema’s te selecteren (overlast, huiselijk geweld en dak- en 
thuislozen) en vervolgens de aanpak van deze problemen in de steden Eindhoven, 
Antwerpen en Leicester te onderzoeken. Dit onderzoek is dus een ‘sociaal werk—
variant’ van het onderzoek van Bovens et. al. Zij waren  geïnteresseerd in hoe 
regeringen met hun uitdagingen omgaan, wij zijn geïnteresseerd in hoe profes-
sionals in de sociale sector bij het werk wat ze doen omgaan met hun uitdagingen. 
En uiteraard in het vervolg daarvan, wat dit ons vertelt over de aard van het werk 
en de sector.

Wat het onderzoek van Bovens et. al. interessant maakt, is het feit dat ze – anders 
dan veel andere studies op dit gebied – niet dáár gingen onderzoeken waar het 
‘al mis is gegaan’, waar er al crises zijn ontstaan. Hierdoor ontstaat er bij verge-
lijkbaar onderzoek namelijk dikwijls een bias in de zin dat er wordt onderzocht 
hoe (succesvol) regeringen handelen in crisissituaties en niet hoe ze handelen in 
het algemeen (Bovens et al., 2001). Door vooraf vier thema’s te selecteren – en dus 
af te zien van een unique case study design (zie bijvoorbeeld Bryman, 2004) wil-
den zij deze bias omzeilen. In het verlengde hiervan wil het onderhavige onder-
zoek zich richten op hoe professionals in de sociale sector in verschillende landen 
omgaan met vergelijkbare thema’s. Het gaat hier dus om een zogeheten ‘compara-
tive design’. Het idee achter een dergelijk design is de aanname dat we de  sociale 
werkelijkheid beter kunnen begrijpen wanneer we deze in kaart brengen aan de 
hand van twee of meerdere betekenisvolle cases of situaties. Nader bepaald, de 
crossnational case study kan worden ingezet daar waar het de uitdrukkelijke 
intentie van de onderzoeker is om de manifestatie van sociale fenomenen in ver-
schillende socio-culturele contexten (instituties, gewoonten, sets van normen en 
waarden, patronen) te onderzoeken, en de richtinggevende patronen van deze 
contexten te analyseren (Bryman, 2004; Harvey & Brecher, 2002).

2.3 drie steden & drie thema’s

De keuze voor de drie steden is gevallen op Eindhoven (Nederland), Antwerpen 
(België) en Leicester (Engeland). Selectie van de steden heeft, in termen van 
onderzoeksmethodologie, plaatsgevonden via een combinatie tussen een zoge-
heten convenience sample en een snowball sample. Bij een convenience sample 
(waarvan veel gebruik wordt gemaakt bij organisatiestudies, maar ook in de 
 sociale wetenschappen (Bryman, 2004)) wordt de nadruk gelegd op de pragma-
tische en logistieke voordelen van een bepaalde keuze; bij een snowball sample 
wordt er intensief en bewust gebruikt gemaakt van bestaande netwerken en con-
tacten. (Miles & Huberman, 1994). Beide is hier gedaan, hetgeen heeft geleid tot 
de driehoek Eindhoven – Antwerpen – Leicester.
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Om te komen tot een zinvolle vergelijking tussen (het werk van) de professio-
nals in de verschillende steden is besloten om de vergelijking te structureren aan 
de hand van een drietal thema’s waarmee professionals in de sociale sector te 
maken hebben. Er is voor de volgende drie thema’s gekozen: overlast, huiselijk 
geweld en dak- en thuislozen. Met deze keuze werd beoogd en brede dwars-
doorsnede van de sector te creëren. Door middel van deze keuze kwamen er een 
groot aantal aspecten van het sociaal werk als geheel aan bod. Om er een paar 
te noemen: Preventief werken en tijdig interveniëren, multi-problem-thematiek, 
crisis interventie samenlevingsopbouw en intramuraal werken. Uiteraard was een 
algemeen omvattend criterium van de keuze voor de drie thema’s; dat deze voor 
moesten komen in de drie steden, en als zodanig (h)erkend moesten worden door 
locale beleidsbepalers en professionals. Met andere woorden, ‘overlast’ bijvoor-
beeld, moest als thema spelen in elk van de drie steden; en er moest in elk van 
deze drie steden een identificeerbare ‘club’ professionals zijn, die zich bezighield 
met dit thema.

2.4 thick descriPtion en etnografie

Thick description is een term, gepopulariseerd door de Canadese antropoloog 
Clifford Geertz. Het begrip thick description heeft hij geleend van de filosoof 
Gilbert Gyle (1973 [2000]). Om de term thick description, en het verschil met de 
zogeheten thin description uit te leggen, wordt vaak het voorbeeld aangehaald van 
een persoon die met zijn ogen  knippert. Er   kunnen aan deze activiteit, afhan-
kelijk van interpretatie, diverse betekenissen worden toegekend. De persoon in 
kwestie kan een vuiltje in zijn ogen hebben, of een zenuwtrek. Maar ook kan het 
om een bewuste knipoog gaan (Geertz, 1973 [2000]; Van Hulst, 2008). Een thick 
description kan helpen om de verschillende mogelijke betekenissen, die bij een 
bepaalde daad kunnen horen, te begrijpen. Tussen een thin description en een 
thick  description zit als het ware een spectrum aan beschrijvingen en interpreta-
ties (Cromdal, Osvaldsson, & Persson-Thunqvist, 2008).

Bij de thin description gaat het om het beschrijven van de activiteiten en gebrui-
ken van de populatie als zodanig. Thick description gaat verder door de zinge-
vende structuren achter deze activiteiten in kaart te brengen. Thick descriptions 
behelzen meer dan het verzamelen van relevante gegevens; bij thick descriptions 
begint het interpreteren van de informatie bij het verzamelen ervan al (Van Hulst, 
2005). De omstandigheden, de context, de strategieën en motivaties van actoren 
worden geïnterpreteerd, om op die manier een ‘in-depth understanding’ van het 
object van studie te vergaren (Schwandt, 2001 in Ponterotto, 2006). De drijvende 
gedachte achter deze aanpak is dat het op systematische wijze in kaart brengen 
van een cultuur – en de diverse dynamiek achter de dagelijkse uitingsvormen van 
deze cultuur – om een nauwgezette bestudering van de mensen in deze cultuur 
vraagt.
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Vertaald naar dit onderzoek, betekent dit zoveel als; wanneer we het wat en 
waarom van sociaal werkers in verschillende landen in kaart wil brengen, zullen 
we ermee moeten beginnen om deze sociaal werkers bij hun dagelijkse activi-
teiten te volgen. Mensen onderzoeken dus, in plaats van methoden (Van Lanen, 
2011c). Van Hulst et al. geven dit ook aan: ‘The study of individual practition-
ers might inspire students more than abstract rules-of-thumb’ (Van Hulst, 
De Graaf, & Van den Brink, 2011). Als je wil weten wat sociaal werk is, dan moet 
je kijken wat sociaal werkers doen, en hoe ze vervolgens betekenis geven aan wat 
ze doen (Geertz, 1973: 5). Via deze benadering kan wat hij noemt de “stratified 
hierarchy of meaningful structures” achter gedrag, communicatie en activiteiten 
van de onderzochte personen in kaart gebracht worden. Op die manier kan thick 
description worden gezien als de interpretatie van een cultureel discours; en zo 
– althans in theorie – generaliseren van lokale waarheden naar algemene visies, 
en daarnaast antwoord te geven op de vraag wat er generiek en wat er juist spe-
cifiek is aan bepaalde empirische fenomenen (Geertz, 1973 [2000]: 7-27). In die 
zin zoekt thick description naar een effectieve balans tussen de beschrijving en 
de interpretatie van de onderzochte fenomenen (zie bijvoorbeeld Bryman, 2004: 
386-387).

Een van de oudste bekende werken die beschouwd zouden kunnen worden als 
een thick description is de Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des 
arts et des métiers (Encyclopedie of beargumenteerd woordenboek van de weten-
schappen, kunsten en beroepen), van de Franse Verlichtingsfilosoof Diderot. Hij 
schrijft zelf over zijn methode (in Furbank, 1992):

‘We richtten ons tot de bekwaamste vaklieden in Parijs en het hele koninkrijk. We 
namen de moeite om hun werkplaats te bezoeken, ze te ondervragen, op te schrijven 
wat ze dicteerden, hun ideeën uit te testen, te definiëren, hun vak jargon te benoe
men’

Henry Mintzberg heeft deze methode toegepast bij zijn bekende onderzoeken naar 
de praktijken van managers. (bijvoorbeeld Mintzberg, 1973; 2004). In zijn boek 
The nature of managarial work stelt hij vast dat er geen wetenschap ten grondslag 
ligt aan het werk van managers; dat het vak niet op wetenschappelijke wijze te 
doorgronden, begrijpen en te leren is. Mintzberg kwam aan zijn data door middel 
van directe observatie, door met managers mee te lopen en te kijken, en via dag-
boeknotities, die hij aan de managers had gevraagd bij te houden gedurende de 
onderzoeksperiode. Andere methoden om data te vergaren die worden genoemd 
met betrekking tot thick description, zijn (semigestructureerde) interviews, het 
bijwonen van periodieke vergaderingen en documentanalyse (Van Hulst, 2008). 
Managers, concludeert Mintzberg, werken zoals ze altijd hebben gewerkt via ver-
bale informatie en intuïtieve impliciete processen (Mintzberg, 1973, 2004). De 
link met sociaal werk is dan niet moeilijk te maken. Zeker wanneer hij – naar 
aanleiding van het dagelijks volgen van een aantal managers gedurende de peri-
ode van een maand – nog enkele waarnemingen doet die prima vista ook van 
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toepassing zouden kunnen zijn voor sociaal werkers. Zo concludeert hij dat het 
werk van managers te omschrijven is als “much work at unrelenting pace”, geka-
rakteriseerd wordt door ‘brevity, variety and fragmentation’ en dat managers een 
voorkeur lijken te hebben voor “live action” (1973: 29-38).

Er is zeker ook kritiek op thick description als methode. Cyrenne (2006) bear-
gumenteert bijvoorbeeld dat thick descriptions hooguit een ‘important starting-
point for serious inquiry’ zijn. Dit omdat een thick description volgens hem goed 
geschikt is om hypothesen te formuleren, maar niet om ze te testen of te vali-
deren. Echter, de benadering die Cyrenne kiest, gaat uit van een sociale weten-
schap gebaseerd op, zo niet afgekeken van, de natuurwetenschappen. De sociale 
wetenschap probeert al decennia lang het succes van de natuurwetenschappen 
na te streven, in termen van het produceren van cumulatieve en voorspellende 
theorieën (Van Lanen, 2011b). Volgens Flyvbjerg (2001) is dit echter een nutteloos 
streven. Wanneer de sociale wetenschappen er echt toe willen doen, dan moe-
ten ze volgens hem afzien van dit na-apen van de natuurwetenschappen. Alleen 
dan kunnen de sociale wetenschappen, volgens Flyvbjerg, er toe doen (arrive at a 
social science that matters (2001: 166)).

Het er toe doen van thick description als methode, wordt treffend omschreven door 
Van Hulst. Hij claimt dat thick descriptions de onderzoeker in staat stellen om de 
sociale werkelijkheid op een substantiële wijze te onderzoeken en de verschil-
lende betekenissen die verschillende actoren toekennen aan bepaalde situaties, 
helder te krijgen. Anders gezegd: thick descriptions dienen om de betekenis(sen), 
die actoren verlenen aan hun dagelijkse activiteiten en gedragingen te interprete-
ren en op die manier een begrip te vormen over de praktijken, die het onderwerp 
zijn van studie (Van Hulst, 2008). En in een sociale wetenschap, die ‘er toe doet’, 
gaat het juist ook om deze daily life events. Onderzoek in de sociale wetenschap-
pen zou gedaan moeten worden naar zaken, die er toe doen, voor de wetenschap-
per, voor de onderzochten en voor het publiek. Soms om zaken helder(der) te 
krijgen, soms om in te grijpen en soms om nieuw perspectief te bieden. Maar 
altijd in openheid en in dialoog met de diverse stakeholders (Flyvbjerg, 2001).

Er wordt weleens beweerd dat de term thick description wat verwarring kan wek-
ken, en wel om twee redenen (Ponterotto, 2006). Op de eerste plaats is het con-
cept zoals gezegd afkomstig uit de antropologie, en werd het later overgenomen 
door de sociale wetenschappen in het algemeen. Dit gebeurde echter zonder dat 
de ‘gebruiksaanwijzing’ van de methode mee evolueerde met de verbreding van 
de toepassingen ervan. Daarnaast ontbreekt er een eenduidige, en onambigue 
definitie van de methode. Wel komt Ponterotto, op basis van een literatuurstudie, 
tot de formulering van een aantal essentiële componenten van thick  description 
(2006: 542 en verder):

– Thick description houdt in: het op accurate wijze beschrijven en interpreteren 
van sociale acties, binnen de context waarin deze acties plaats hebben;
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– Thick description brengt de gedachten, emoties en sociale interacties van de 
geobserveerde participanten in kaart; en doet dit binnen de operationele con-
text hiervan;

– Het toewijzen van motiveringen en intenties (het ‘waarom’ en het ‘waartoe’) 
bij de hierboven genoemde (inter)acties staat centraal;

– Zowel de context als de details van de sociale acties worden op dusdanige wijze 
beschreven dat de lezer een ‘sense of verisimilitude’ (idee van waarschijnlijk-
heid) ervaart; waardoor deze het gevoel krijgt de beschreven gebeurtenissen 
te ervaren, of zou kunnen ervaren;

– Thick description zou via thick interpretation naar thick meaning moeten lei-
den. Wanneer we ons dit geheel voorstellen als een boom, dan vormt de thick 
description de wortels van deze boom, die zorgt voor de voeding van de stam 
(thick interpretation). Deze stam op zijn beurt voorziet de takken en bladeren 
(thick meaning) van voedsel en stevigheid. De aandacht van de lezer wordt 
uiteraard als eerste getrokken door deze bladeren, door de betekenis die de 
onderzoeker uit het object haalt, alsook dat deze bij de lezer de ‘sense of veri-
similitude weet te bewerkstelligen. Maar de thick description en interpretation 
zijn noodzakelijke voorwaarden hiervoor.

Het woord context is hierboven al een aantal keer gevallen. Inderdaad worden 
daden en acties van actoren meer begrijpelijk (thicker in meaning) wanneer we 
deze daden bestuderen in hun eigen context. De voorbeelden hierboven van toe-
passingen van thick description dienen dan ook mede om te illustreren dat de 
thick description als zodanig een bruikbare manier is om de verschillende steden 
en thema’s met elkaar te gaan vergelijken – via het dagelijkse werk van de sociaal 
werkers in deze steden dus. Men zou namelijk kunnen be argumenteren dat we 
hier met verschillende culturen te maken hebben, waarvan de daden in de eigen 
context bekeken en geïnterpreteerd moeten worden; door middel van etnogra-
fische studies. Het basisidee achter etnografie is namelijk dat, om tot een begrip 
van mensen in culturen te komen (in casus: professionals in de sociale sector 
in verschillende landen die zich met verschillende thema’s bezighouden), je een 
zekere tijd met deze mensen door zal moeten brengen (Spradley, 1980; Van Hulst, 
2008).

Uitgaande van deze aanpak is er besloten om per stad en per thema participe-
rende observaties te gaan uitvoeren door middel van etnografisch veldwerk. 
‘Op de huid’ van de professionals gaan zitten dus, en observeren wat er gedaan, 
gezegd en gevonden wordt; om op deze manier helderheid te krijgen over wat 
de relevante verschillen tussen (het werk van) de professionals in de steden zijn. 
Veldwerk is being there, en het opent (letterlijk) deuren die anders gesloten blijven. 
Het zijn juist de ongeplande ontmoetingen op de gang, en de maandagochtend-
gesprekken bij de koffieautomaat, die inzichten kunnen verschaffen die anders 
verborgen zouden blijven. Niet voor niets zegt Van Hulst dan ook met enig gevoel 
voor zelfrelativering dat ‘etnografisch veldwerk’ gewoon een dure manier om te 
zeggen dat je ‘zelf eens even gaat kijken’ (Van Hulst, 2008, vertaling door MvL).
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2.5 methodologische oPzet

Het dagelijkse gedrag van sociaal werkers in de verschillende steden vormt de 
empirische ingang van dit onderzoek. In die zin vertoont dit onderzoek enige 
gelijkenis met de gefundeerde theoriebenadering. Belangrijkste methodologische 
kenmerken van de gefundeerde theoriebenadering (voortdurende vergelijking, 
geen scheiding tussen dataverzameling en analyse en de ‘open’ codering van de 
data (cf. Corbin & Strauss, 2008; Karsten & Tummers, 2008)), komen ook terug 
bij dit onderzoek.

Data-analyse in kwalitatief onderzoek is een veelbeschreven en besproken proces; 
en de meningen hierover lopen vaak uiteen. Men is het echter over het algemeen 
met elkaar eens dat kwalitatief onderzoek een tijdrovend en arbeidsintensief pro-
ces is, dat een open en reflexieve houding van de onderzoeker vraagt (Boeije, 
2005; Maso & Smaling, 2004). Waar men het echter, zoals Karsten en Tummers 
(2008) opmerken, niet over eens is, is de rol van theorie bij de gefundeerde theo-
riebenadering. Anders gezegd: moet de data het uitgangspunt zijn bij de analyse, 
of moet juist de theorie dit zijn? Bij dit onderzoek kiezen we voor een combinatie 
van beide. De aanname hierbij is dat juist een combinatie van de beide manieren 
de afzonderlijke eenzijdigheid ervan kan overstijgen (zie ook Van Lanen, 2010).

2.5.1 methode van dataverzameling: de observaties
De observaties bij deze studie zijn tot stand gekomen door steeds voor een periode 
van – meestal vijf – dagen letterlijk ‘mee te lopen’ met de desbetreffende profes-
sionals – een zogeheten participerende observatie. Het ging hierbij om descrip-
tieve observaties. De focus van de observaties was namelijk – eerst en vooral – de 
algemene vraag: ‘Wat doen ze; wat gebeurt er’ (zie Spradley 1980:73). Tijdens deze 
observaties zijn er steeds fieldnotes gemaakt, op basis waarvan er later observa-
tieverslagen zijn geschreven. Deze verslagen vormen de ‘ruwe data’ ten behoeve 
van de analyse, en selecties hiervan zijn opgenomen in hoofdstuk 4 tot en met 6. 
Er is voor gekozen om hierin te selecteren om de leesbaarheid van dit proefschrift 
te verhogen maar zeker ook om de verknoping met de theorie scherp te houden. 
Op deze manier is gepoogd om tot levendige en uitgebreide praktijkbeschrij-
vingen te komen, die daarnaast ook verankerd worden in relevante theoretische 
inzichten. Tijdens de analyse werd uiteraard wel gebruikgemaakt van de volle-
dige observatieverslagen.

Al de namen van de cliënten zijn gefingeerd. De namen van de professionals 
komen wel overeen met de werkelijke namen.

2.5.2 de data als uitgangspunt
De observatieverslagen zijn ingevoerd in Atlas-ti, een toepassing voor het ana-
lyseren van kwalitatieve data, en er is als eerste stap gekeken en geselecteerd 
naar aanleiding van relevantie voor de onderzoeksvraag. Op deze manier zijn 
de observaties gestructureerd. Deze selecties zijn vervolgens geanalyseerd aan de 
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hand van zogeheten open codering (Boeije, 2005; Corbin & Strauss, 2008; Maso 
& Smaling, 2004). Dat wil zeggen dat er aan afzonderlijke samenhangende pas-
sages een label is gehangen. Op deze manier is er per stad en per thema een over-
zicht gecreëerd waarin overzichtelijk beschreven is wat de ‘sociaal werkers doen’; 
wat er gebeurt op de werkvloer.

De volgende stap was het zogeheten axiaal coderen. Hierbij is de empirische gel-
digheid van de bij de eerste stap verkregen codes getest door na te gaan in hoe-
verre deze codes op andere plekken in de data ook naar voren komen. Op basis 
hiervan zijn er bij deze stap per thema meer centrale codes ontwikkeld, waarom-
heen de diverse eerder geformuleerde codes werden gegroepeerd. Voortdurend 
werd hierbij de betekenis en duiding van deze zogeheten  axiale codes omschre-
ven en – indien nodig – aangepast. Samenvattend en in een schema gaat het dan 
om de volgende stappen (zie ook Boeije, 2005; Hahn, 2008; Maso & Smaling, 
2004):

– Bepalen of de bestaande codes de data afdoende ‘dekken’ en of er eventueel 
nieuwe codes nodig zijn;

– Bij elke fragment dat aan de code gelinkt is nagaan of het goed gecodeerd is, 
en of het (ook) bij een andere code thuishoort;

– Het ‘clusteren’ van op elkaar lijkende codes en fragmenten, en nagaan of er 
hiervoor een centralere code benoemd kan/moet worden;

– Het vergelijken van verschillende fragmenten die onder één code zitten; of 
deze daadwerkelijk inhoudelijk overeenkomen en vergelijkbaar zijn; en of de 
code de lading in deze dekt;

– Het splitsen of samenvoegen van codes – indien nodig;

Bij al deze stappen waren de data bepalend: het ging in deze fase nadrukkelijk 
om inductieve benaderingswijze, afgeleid van de zogeheten gefundeerde-theorie-
benadering (cf. Glaser & Strauss 1967). Hierbij dient ook te worden vermeld, 
dat de verschillende stappen, hoewel hier apart van elkaar beschreven, vaak in 
elkaar overlopen; hetgeen ook wel het iteratieve proces van de data-analyse wordt 
genoemd. (Corbin & Strauss, 2008: 198 en verder). Deze stappen hebben geleid 
tot een aantal concepten waarop we vanaf paragraaf 7.2 in zullen gaan.

2.5.3 de theorie als uitgangspunt
Bij deductief onderzoek wordt het onderzoek gestructureerd door een bepaalde 
theorie of door een raamwerk van verschillende theorieën. Soms is er daarmee 
ook sprake van het toetsen van deze theorie (Bryman, 2004; Miles & Huberman, 
1994). Hoewel dit onderzoek niet zozeer gericht is op het ‘toetsen’ van een 
bestaande theorie, is er wel behoefte aan een gemeenschappelijk analysekader 
voor de vergelijking van de verschillende casussen. Bij voorkeur levert de the-
orie of een combinatie van theorieën, een standaard ‘format’ op, aan de hand 
waarvan vervolgens de afzonderlijke casussen op eenzelfde wijze kan kunnen 
worden geanalyseerd. Miles en Huberman noemen dit een CaseOrdered Display. 
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Zij beschrijven deze aanpak als volgt: ‘the cases are ordered according to some 
variable of interest, so that you can easily see the differences [and] (…) the pat-
terns of more and less X in the cases’ (Miles & Huberman, 1994: 187). Hoewel 
Miles & Huberman hier niet expliciet beschrijven dat deze ‘variable of interest’ 
ook uit de theorie afgeleid kan zijn, beschrijven ze elders in hun boek wel dat bij 
het opstellen van codes voordat er naar de data wordt gekeken– een deductieve 
wijze dus – één van de manieren om deze codes op te stellen een voorliggend 
theoretisch kader kan zijn (1994: 58 en verder).

Voortbouwend op de literatuurstudie (zie hoofdstuk 3) zijn er een aantal zogehe-
ten sensitizing concepts (cf. Bowen, 2008) ontwikkeld, die dienen om de vergelij-
kingen tussen de praktijken en tussen de steden structuur en overdraagbaarheid 
te bieden. Deze sensitizing concepts – ondergebracht in drie dimensies – con-
strueren een kader van de (verhoudingen tussen de) wetmatigheden en ruim-
tes waarbinnen sociaal werkers invulling geven aan hun professie. De resultaten 
hiervan hebben we steeds per thema in de empirische hoofdstukken geplaatst. 
Elk empirisch hoofdstuk wordt afgesloten wordt met een slotparagraaf waarin de 
bevindingen van dat hoofdstuk aan de hand van het theoretisch kader gepresen-
teerd worden. In hoofdstuk 7, ten slotte, worden hieruit overkoepelende thema’s 
gedestilleerd.
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3 theoretisch kader

There is nothing so practical 
as a good theory

Kurt Lewin

In dit hoofdstuk zal het theoretisch kader, dat ten grondslag ligt aan dit onder-
zoek, behandeld worden. Deze theorieën zullen dienen als ordeningsprincipe, om 
de analyse van de empirie te ondersteunen. Dit principe is, zoals we aan het eind 
van hoofdstuk twee al aangaven, opgebouwd uit drie dimensies. Wanneer we kij-
ken naar het handelen van de  sociale professionals, dan kan dit handelen voort-
komen uit persoonlijke overwegingen, vanuit organisatorische wetmatigheden 
en vanuit vakmatige kennis. Professionals kunnen handelen vanuit persoonlijke 
overwegingen, bijvoorbeeld vanuit een eigen normatief kader, of omdat ze van 
mening zijn dat deze handelwijze beter is voor een cliënt dan wat (bijvoorbeeld) 
de organisatie voorschrijft. De dynamiek die hiermee samenhangt werken we 
uit met hulp van de theorieën over streetlevel bureaucracy. Professionals hebben 
zich daarnaast te verhouden tot hun organisatie, en tot disseminatie en versprei-
ding van regels en richtlijnen binnen deze organisatie. Dit werken we uit aan de 
hand van de diffusietheorie van Rogers. En, en slotte, verhouden de professionals 
zich tot methodische kennis, opgetekend in de vakliteratuur. Dat wil zeggen dat 
ze zich bezighouden met de vraag naar goede en werkzame methodieken voor 
hun werk. Dit werken we uit aan de hand van evidencebased practice.

Deze drie theorieën zullen aan het slot van iedere paragraaf worden geconcre-
tiseerd tot drie dimensies, die op hun beurt het kader zullen vormen voor de 
analyse van de data.

3.1 street-level bureaucracy

Wat hebben maatschappelijk werkers, agenten en leraren gemeen? Volgens de 
Amerikaanse politicoloog Lipsky is de gemeenschappelijke overeenkomst in 
ieder geval dat de uitvoerders van deze beroepen streetlevel bureaucrats zijn. In 
zijn boek Streetlevel bureaucracy (1980) beargumenteert hij dat wetenschappers, 
wanneer ze onderzoek doen naar publieke instanties, zoals de politie of sociale 
diensten, zich beperken tot generalisaties over handelen van deze organisatie als 
geheel. Ze richten zich niet op hoe professionals binnen de organisatie, die vorm 
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geven aan dit handelen. Er bestaat namelijk op veel gebieden een spanningsveld 
tussen de doelen en de belangen van een organisatie als geheel, en de personen, 
die het beleid van deze organisatie gestalte geven op de werkvloer, in het contact 
met de cliënten van deze organisatie. De term cliënten is hier overigens bedoeld 
als verzamelnaam voor iedereen, die met publieke instanties in aanraking komt. 
Op dit spanningsveld, en de gevolgen daarvan voor de streetlevel bureaucrats, 
gaat hij in zijn boek uitgebreid in.

De term streetlevel bureaucrat zal hier worden vertaald met het begrip front
lijner. Deze term werd geïntroduceerd door Hartman en Tops bij hun onderzoek 
naar de dynamiek van beleidsuitvoering in grote steden en zij doelen op het-
zelfde type professional als er met de term street-level bureaucrats wordt bedoeld 
(Casper Hartman & Tops, 2005; C. Hartman & Tops, 2006; Casper Hartman & 
Tops, 2007).

3.1.1 de driehoek frontlijner – manager – cliënt
Het bijzondere aan frontlijners is dat ze, hoewel ze zich organisatorisch in de 
lagere hiër archieën van hun organisaties bevinden, een grote rol hebben in het 
creëren van, en invloed uitoefenen op het beleid van hun organisaties. Hoewel dit 
deels een overgeneralisatie is, kan worden gezegd dat het gedrag van frontlijners 
regelmatig tot vaak niet overeenkomt met het beleid, zoals dat van bovenaf wordt 
overgedragen (May & Winter, 2009). Aan de andere kant is het ook zo dat de ver-
houdingen die frontlijners met hun cliënten aangaan in zekere mate problema-
tisch zijn. Voortdurend geconfronteerd met meer cliënten dan ze redelijkerwijs 
aankunnen, ingewikkelde bureaucratische procedures en de beslissingen, die ze 
voort durend over individuele cliënten moeten nemen; is het eigen aan de aard 
van het werk van de frontlijners dat ze ruimte creëren, om op die manier om 
te gaan met deze complexe situatie. Frontlijnwerk wordt doorspekt met regels, 
waartussen de professional moet bewegen, maar deze regels schrijven zelden 
expliciet voor wat er in een individueel geval moet gebeuren.

Deze relatieve handelingsvrijheid wordt ook wel de discretionaire ruimte van 
frontlijners genoemd (zie ook Evans & Harris, 2004; Tops, 2007a). Hoewel de 
beslissingen aangaande de beleidslijnen van maatschappelijke organisaties, 
zoals de politie, onderwijsinstellingen en zorginstellingen in grote lijnen door 
het management worden genomen, hebben de ambtenaren, belast met de uitvoe-
ring van deze lijnen direct te maken met de burgers die van de diensten van hun 
instelling gebruikmaken, terwijl ze organisatorisch ver afstaan van de beleids-
makers. (Een uitzondering hierop was de, in het kader van het verbeteren van de 
veiligheid in de wijken, in Rotterdam geïntroduceerde functie van stadsmarinier. 
Stadsmariniers zijn ambtenaren, die enerzijds dagelijks in de wijk lopen en mid-
den in de praktijk staan en anderzijds bij wijze van spreken maar een of twee 
telefoontjes van hun hoogste baas, burgemeester, zijn verwijderd (Tops, 2007b)).
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Deze afstand leidt, volgens Lipsky, tot een zekere mate van autonomie, die de 
meeste ‘laaggeplaatste’ medewerkers in andere organisaties niet hebben (1980). 
Een fabrieksarbeider, bijvoorbeeld, heeft bij de uitvoering van het beleid veel 
minder keuzemogelijkheden dan een maatschappelijk werker. De laatste kan zelf 
bepalen welke houding hij of zij aanneemt tijdens een gesprek, en welke vragen 
er gesteld worden. Een politieagent kan, tot op zekere hoogte, zelf beslissen of hij 
een snelheidsovertreder een boete geeft, of slechts een waarschuwing.

Meyers en Vorsanger (2003) schrijven dat er vier factoren zijn die de invloed op 
frontlijners door hun omgeving, en dan niet de cliënten, bepalen. Op de eerste 
plaats zijn er de signalen van politieke en administratieve superieuren over de 
inhoud en het belang van het uit te voeren beleid. Het gaat hierbij dus ook om 
het heersende sociaalpolitieke discours, en de  uitingen hierin voor zover zij van 
toepassing zijn op de sociale sector. Hiermee wordt  bevestigd, dat het werk van 
de frontlijners volop in de schijnwerpers staat, en dat ze zich te verhouden heb-
ben, naast hun cliënten en managers, tot regionale en landelijke ontwikkelingen 
betreffende hun vakgebied.

Op de tweede plaats gaat het om de “organizational implementation machinery” 
(Meyers & Vorsanger, 2003: 454). Hiermee doelen de auteurs op de bedrijfs-
matige en administratieve richtlijnen, zoals ze door de organisatie in kwestie 
worden voorgeschreven. Een belangrijke factor binnen deze categorie is de vraag 
in hoeverre de organisatie ervoor kiest om autoriteit te delegeren richting de 
front lijners, hun discretionaire ruimte daardoor stimuleert en vergroot, of dat 
de organisatie er juist alles aan doet om deze ruimte klein te houden. Dit hangt 
nauw samen met de derde categorie, namelijk de mate van kennis over en atti-
tude ten opzichte van hun cliënten, hun werksituatie en over relevante taken en 
bevoegdheden waarover de frontlijners beschikken.

De vierde en laatste categorie betreft de zogeheten randvoorwaarden, zoals rele-
vante caseloads, de diversiteit van het cliëntenbestand in een organisatie, en 
andere factoren, die mogelijk druk van buitenaf op de frontlijners opleveren. Dit 
alles, en dan vooral de manifestatie van de discretionaire ruimte, die als gevolg 
van het samenspel van deze factoren ontstaat, leidt ertoe dat de relatie tussen 
frontlijners en hun managers volgens Lipsky een intrinsiek conflictueus karak-
ter heeft. De frontlijners houden zich bezig met de individuele belangen van 
hun  cliënten en de bescherming van hun eigen relatieve autonomie, terwijl de 
managers zich oriënteren op de bredere organisatiedoelen en het inperken of in 
ieder geval beheersen van de autonomie van de frontlijners (Lipsky, 1980: 25). 
De managers hebben er belang bij de autonomie van de frontlijners in te perken, 
terwijl deze laatste er juist op gebrand zijn deze autonomie te handhaven of zelfs 
uit te breiden.
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Daarnaast staan frontlijners in dagelijks contact met burgers, op wiens leven hun 
beslissingen van grote invloed kunnen zijn. Zij moeten beslissen over het toe-
kennen, of juist onthouden van een uitkering, ze staan dagelijks in direct contact 
met burgers en moeten voort durend mogelijk precaire beslissingen nemen over 
deze burgers; die direct beïnvloed worden door hun beslissingen. Hierdoor zien 
de frontlijners eventuele pogingen van hun superieuren om hun autonomie in 
te perken (en zelf vanaf een grote afstand deze beslissingen te nemen) als niet 
ontvankelijk, of zelfs als onreglementair. Zo is uit een studie naar de mogelijk-
heid om de gezondheidszorg effectiever en beter te maken door middel van meer 
sturing van boven gebleken, dat dit niet mogelijk is. De professionals zagen zich 
geconfronteerd met meer werk dan ze aankonden en het feit dat ze tegelijkertijd 
aan meerdere en soms tegenstrijdige doelen moesten werken . Gebruikmakend 
van de discretionaire ruimte die ze hadden, ontwikkelden de professionals zelf 
manieren om hun werk te volbrengen (McDonald, 2002). Frontlijners zijn profes-
sionals, die dagelijks gecompliceerde besluiten moeten nemen, en vaak achten zij 
zich ook in staat deze besluiten, op basis van de eigen capaciteiten en beroeps-
ervaring te kunnen nemen, zonder al te veel beperkingen vanuit het manage-
ment (Lipsky, 1980: 19). Het lijkt er volgens sommige onderzoekers op dat er een 
nieuwe manier van management nodig is; dat bestaande managementtechnieken 
niet meer voldoen. Dit omdat de bestaande technieken het feit, dat er bij het werk 
van frontlijners informele sociale processen spelen, die de werknormen en de 
‘tacit knowledge’ (zie ook hoofdstuk 1)  beïnvloedden niet in ogenschouw nemen 
(Riccucci, 2005a: 79). Door het dagelijkse contact met de cliënten, ontwikkelen 
de professionals als het ware een ‘normatieve thermostaat’, die lang niet altijd 
dezelfde acties en handelingen voorschrijft als de op papier vastgelegde regels.

Een ander belangrijk verschil tussen frontlijners en andere professionals, die bin-
nen hun organisatie laag in de hiërarchie staan, is het feit dat frontlijners relatief 
veel mogelijkheden hebben om weerstand te bieden aan de wensen en eisen van 
hun managers. Er is sprake van een symbiotische relatie tussen de front lijners 
en de managers, in de zin dat beiden elkaar nodig hebben. Uiteraard kunnen 
de managers hun ondergeschikten op allerlei manieren sanctioneren, maar in 
dit geval bezitten ook deze ondergeschikten over manieren om hun wensen af 
te dwingen. Deze eigenschap wordt ook weer veroorzaakt door de mate van dis-
cretionaire ruimte waarover frontlijners beschikken, en die het voor managers 
moeilijk maakt om rechtstreeks invloed te hebben op hun handelen. Dit en omdat 
ditzelfde handelen voor een belangrijk deel bepaalt hoe de bewuste publieke 
organisatie wordt gezien en beoordeeld, leidt ertoe, dat frontlijners een zekere 
mate van weerstand kunnen bieden aan hun superieuren. Oftewel, een front lijner 
‘fungeert als het visitekaartje van het (…) bestuur’ (Casper Hartman & Tops, 
2005: 48). Zo kunnen politieagenten, die niet tevreden zijn, hard en onredelijk 
(doch formeel binnen de wet) op gaan treden waardoor de politie een slechte 
naam krijgt. Treinpersoneel kan stiptheidsacties organiseren, waardoor het 
treinverkeer ontregeld raakt en de reizigers grote vertraging oplopen,  hetgeen in 
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2002 zelfs leidde tot het verplicht opstappen van de voltallige toenmalige NS-top 
(Schrijvers, 2003).

Hebben managers dan helemaal geen invloed op hun frontlijners? Naar aanlei-
ding van een onderzoek in vier Amerikaanse staten concludeert Riccucci dat 
het antwoord op deze vraag in ieder geval niet zonder meer ‘ja’ luidt (Riccucci, 
2005a). Hiermee verschuift deze uiteenzetting over frontlijners langzaam maar 
zeker van de relatie die frontlijners met hun managers hebben naar de relatie die 
ze met hun cliënten hebben. Riccucci heeft onderzoek gedaan naar de praktijken 
en werkwijzen van frontlijners, werkzaam bij organisaties, die zich bezig hou-
den met de toekenning van uitkeringen en subsidies aan burgers. Deze burgers 
zijn overwegend niet-blank en van het vrouwelijk geslacht; respectievelijk 75 en 
77,7 procent (2005a: 112). Focus van dit onderzoek was de vraag in hoeverre, met 
inachtneming van de dynamiek van frontlijnorganisaties en de discretionaire 
ruimte die hiermee gepaard gaat, de managers van de onderzochte organisaties 
invloed uit kunnen oefenen op hun ambtenaren.

Op de eerste plaats concludeert Riccucci dat de frontlijners tijdens hun werk 
voornamelijk bezig zijn met het bepalen of burgers in aanmerking komen voor 
bepaalde uitkeringen (‘eligibility determination’ – zie ook (Ellis, 2007)) in plaats 
van met de formele doelstellingen, die vanuit de politieke context werden opge-
legd, zoals bijvoorbeeld programma’s als ‘work-first’ en ‘welfare-to-work’. Anders 
gezegd; ze waren vooral bezig met na te gaan op welke uitkeringen burgers wel 
of geen recht hadden, in plaats van te trachten deze burgers uit het uitkerings-
systeem (‘of the pay-rolls’) te krijgen. De vraag of een aanvrager recht had op 
welzijn speelde niet of nauwelijks bij de frontlijners, terwijl hierover wel speci-
fiek beleid was geformuleerd (Riccucci, 2005a: 56). De reden hiervoor is, vol-
gens Riccucci, het feit dat de resultaten van de ambtenaren nog steeds door hun 
directe managers overwegend worden gemeten in termen van deze ‘eligibility 
determination’. Dat is; hoe snel en adequaat slagen de ambtenaren er in om te 
bepalen voor welke uitkering(en) een bepaalde cliënt in aanmerking komt. Het 
geformuleerde beleid en de toetsing van de prestaties van medewerkers op dit 
beleid, kwamen dus niet overeen.

Daarnaast constateerde Riccucci dat de in de organisatie heersende normen, 
gebruiken cultuur en de socialisatie van de ambtenaren van grote invloed zijn op 
het gedrag van de frontlijners. Veel meer dus dan het management, gehanteerd 
leiderschap en organisatorische factoren. Wel heeft het directe management een 
belangrijke invloed op het plezier en genoegdoening, dat de frontlijners tijdens hun 
werk ervaren (Johnson & McIntye, 1998; Riccucci, 2005a). Variabelen als autono-
mie en verantwoordelijkheid, open communicatie, betrokkenheid en waardering 
hebben een belangrijke invloed op dit werkplezier (job satisfaction) en managers 
kunnen hier invloed op uitoefenen (Johnson & McIntye, 1998: 849). Maar dus, 
volgens deze onderzoekers, niet direct op het gedrag van de medewerkers.
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Naast de hierboven beschreven conflictueuze en tegelijkertijd symbiotische aard 
van de relatie met hun managers zijn er nog een aantal andere factoren die het 
werk van frontlijners gecompliceerd maken. Op de eerste plaats hebben front-
lijners voortdurend te kampen met een gebrek aan middelen, waardoor het voor 
velen onmogelijk is om aan hun case-loads te voldoen (Lipsky, 1980: 29-39). 
Uiteraard wordt dit gegeven nog gecompliceerd door het feit dat hun werk nooit 
‘af ’ is. Politieagenten zullen altijd te maken krijgen met (onopgeloste) misdaden, 
welzijnswerkers altijd met probleemgezinnen wiens problematiek vaak moeilijk 
is op te lossen. Bovendien is het voor frontlijners vaak niet of nauwelijks mogelijk 
om hun werk routinematig te doen. Elke cliënt verschilt in vragen, gedrag en ach-
tergrond van de andere en de frontlijner zal iedere keer, binnen afzienbare tijd, 
moet inzoomen op deze individuele cliënt. Bij dit laatste aspect wordt overigens 
ook wel aangevoerd dat veel frontlijners juist om deze reden, die ook zorgt voor 
de nodige afwisseling, gekozen hebben voor hun werk (Prottas, 1979: 106).

Verder, zo beargumenteert Lipsky, stijgt de vraag naar de diensten van frontlij-
ners met het aanbod (1980: 27-28). Hij geeft de autosnelweg als metafoor om de 
implicaties hiervan te verklaren. Wanneer er rijbanen worden toegevoegd aan 
een snelweg, dan trekt dit meer verkeer aan. Hierdoor wordt er weliswaar de facto 
meer verkeer verwerkt, maar de files (gepaard met stress) en de reistijden blij-
ven even lang. De individuele automobilisten ervaren geen enkele verbetering 
van de situatie. Zo ook voor bijvoorbeeld wachtlijsten. Wanneer een patiënt een 
half jaar moet wachten op een operatie, dan maakt het voor de belevening met 
betrekking tot deze wachttijd weinig uit of er per jaar vijftig, of vijfduizend van 
dit soort operaties uitgevoerd worden. En ook wanneer er extra wordt geïnves-
teerd in publieke diensten als ziekenhuizen en welzijnswerk gaat dit mechanisme 
op (Lipsky, 1980: 33-39). Ziekenhuizen die bekend staan als ‘goed’ zullen meer 
patiënten aantrekken, waardoor de kwaliteit van deze ziekenhuizen weer onder 
druk komt te staan. Daarnaast kan de (fysieke) aanwezigheid van frontlijners 
van invloed zijn op gedragspatronen van eventuele cliënten. Dit laatste is wel-
licht te beschouwen als een variant op het bekende Hawthorne-effect: het feit, 
dat mensen bewust onderdeel zijn van een onderzoek alleen al beïnvloedt hun 
gedrag (Babbie, 2001: 220). Oftewel, in het besef, dat ze de beschikking hebben 
over bepaalde publieke diensten zullen cliënten hun gedrag hieraan aanpassen. 
Verder is het aannemelijk, dat een  investering in het bevorderen van de publieke 
bekendheid van bepaalde ziektes en aandoeningen, bijvoorbeeld depressiviteit, 
mensen mogelijk aanpraat, dat zij wellicht depressief zijn, terwijl zij hier eerder 
niet bij stil zouden staan1. Dus eigenlijk is er in dit geval sprake van een paradox: 
hoe beter de dienst, hoe groter de vraag naar deze dienst. En deze stijgende vraag 
zet de kwaliteit van deze dienst nu juist weer onder druk.

1 Een Nederlandse cabaretier formuleerde het ooit treffend als volgt: ‘Mijn psychiater legde aan 
me uit wat faalangst was, en toen had ik het ook…’.
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Een volgende complicatie van het werk van frontlijners is dat hun werkdoelen 
vaak in hoge mate ambigu en soms zelf tegenstrijdig zijn. Dit terwijl ze tegelijker-
tijd worden geconfronteerd met velerlei regels en restricties met betrekking tot de 
uitvoering van hun taken. Ofwel Maynard-Moody & Musheno, 2000: 334:

‘Every aspect of streetlevel work is defined by rules and procedures…yet rules and 
procedures provide only weak constraints on the loose parameters around street
level judgment. Streetlevel work is, ironically, rule saturated, not rule bound’

Vragen als ‘wanneer heeft de politie genoeg gedaan om de veiligheid in een stad 
te hand haven’ en ‘wanneer kan een verpleegkundige zeggen dat er goede zorg 
geleverd is’ zijn lastig om objectief te beantwoorden. Het is natuurlijk mogelijk 
om de werkdoelen te kwantificeren, zo kunnen er bij de politie prestatienormen 
in termen van de hoeveelheid uitgedeelde bekeuringen worden ingevoerd. Deze 
methode van prestatiemeting gaat echter voorbij aan het feit dat in de praktijk 
van frontlijners het ‘hoe’ vaak net zo belangrijk is als het ‘wat’. De manier waarop 
frontlijners hun werk doen is voor de burger vaak net zo belangrijk als hun objec-
tieve prestaties. De vriendelijkheid, behulpzaamheid en zichtbare aanwezigheid 
van frontlijners in de diverse sectoren waarin ze werkzaam zijn, zijn van groot 
belang voor het beeld dat burgers van het werk hebben. Daarnaast kan een eenzij-
dige afrekening op meetbare prestaties leiden tot ‘perverse effecten’ (Tops, 2003; 
Van Lanen, 2011a). Hiermee wordt bedoeld dat dit zal leiden tot een aansturing 
sec op de prestatienormen, waarbij de achterliggende context (de eigenlijke doe-
len!) uit het oog wordt verloren. Zo noemt Tops als voorbeeld de Nederlandse 
Spoorwegen, die op de punctualiteit van afzonderlijke treinen wordt beoordeeld, 
wat ertoe leidt, dat aansluitende treinen bij kleine vertragingen niet meer wach-
ten, waardoor de eigenlijke reistijd (ondanks de toegenomen punctualiteit) langer 
wordt.

Met betrekking tot het probleem van prestatiemeting, signaleert Lipsky boven-
dien dat op verschillende organisatieniveaus conflicterende doelen bestaan. 
(Lipsky, 1980: 41-48). Zo kan het doel van een verpleegkundige, om de patiën-
ten elke dag door dezelfde persoon te laten wassen en te laten helpen met aan-
kleden, conflicteren met een organisatiedoel om de geleverde zorg efficiënter en 
meetbaar te maken. Dit laatste kan namelijk betekenen dat de verpleegkundige 
in kwestie meer tijd moet besteden aan het schrijven van rapporten, dan aan 
de directe zorg ‘aan het bed’ Ook kunnen er conflicten ontstaan over de rollen 
van front lijners, over wat nu precies hun primaire taak is. Zijn gevangenissen 
als instituten bedoeld om te straffen, of juist bedoeld voor heropvoeding en re-
integratie in de  maatschappij? Moet een maatschappelijk werker de zorg voor de 
kinderen in een multi-problem gezin op een bepaald moment uit handen van 
de ouders nemen, en zo ja, wanneer? Nog een laatste voorbeeld; instanties die 
zich bezighouden met het toewijzen van uitkeringen aan alleenstaande moeders 
worden aangespoord deze moeders te stimuleren naar een baan te gaan zoeken. 
Maar tegelijkertijd worden deze organisaties geacht om deze ouders de steun te 

Van_Lanen.indd   47 22-4-2013   12:35:16



48 hoofdstuk 3

verlenen, die ze nodig hebben om zelf voor hun kinderen te zorgen, en de tijd 
die de kinderen bij de buitenschoolse opvang verblijven, of alleen thuiszitten (de 
zogenaamde ‘ sleutelkinderen’), te reduceren (Riccucci, 2005a: 26-27).

Vervreemding, ten slotte, is ook een proces van het werk waar frontlijners volgens 
Lipsky vaak mee te maken krijgen. Hij noemt vier oorzaken waarom dit proces 
volgens hem op kan treden (1980: 76-78). Op de eerste plaats zijn frontlijners 
vaak betrokken bij maar een deel van het proces van de cliënt. Bij multi-problem 
gezinnen bijvoorbeeld is er vaak sprake van een heel team van hulpverleners, 
die elk hun eigen ding doen, en ook een verpleegkundige verleent altijd maar 
een deel van het totale zorgpakket. De tweede oorzaak is nauw verbonden met 
deze eerste: frontlijners ervaren dat ze weinig invloed hebben op de uitkomst 
van een proces. Dit kan tot veel frustraties leiden als verschillende frontlijners, 
die zich achtereenvolgens met dezelfde cliënt bezighouden, verschillende conclu-
sies trekken, en dus verschillend of zelfs contraproductief handelen. Een aspect 
van de invloed, die frontlijners op de resultaten van hun werk hebben, is het feit 
dat ze, ondanks alles wat hierboven is gezegd over het proces tussen individu en 
cliënt, met mensen werken die nu eenmaal onvoorspelbaar (kunnen) reageren. 
Tevens hebben frontlijners geen controle over hun input, oftewel controle over de 
staat van de cliënten waarmee zij te maken krijgen. Een laatste oorzaak van ver-
vreemding is het feit, dat ze meestal niet hun eigen tijdsindeling kunnen bepalen. 
Agenten worden geconfronteerd met overtredingen en moeten in een vaak kort 
tijdsbestek beslissen hoe te handelen in een stressvolle situatie.

3.1.2 de praktijk van frontlijners
Hoe geven frontlijners, geconfronteerd met bovengenoemde complexe aspecten 
van hun werk, vorm aan dit werk? Een eerste manier waarop dit gebeurt, is het 
inperken van het werkaanbod, het aantal cliënten en de hoeveelheid werk per 
cliënt dus. Zo moeten cliënten voor de meeste publieke diensten wachten, hetzij 
bij een balie, hetzij op een wachtlijst. Op de eerste plaats werkt dit ontmoedigend, 
waardoor er minder cliënten van de dienst gebruik zullen maken. Daarnaast is de 
wachtlijst een manier om de prestatiecijfers op te poetsen. De cliënt staat immers 
op een wachtlijst, en is in behandeling. Verder kunnen wachtlijsten dienen als een 
schifting tussen hardnekkige cliënten en cliënten, die niet het geduld hebben om 
lang op deze lijst te staan, en dus afvallen. Ditzelfde gaat op voor de wachtruim-
tes van publieke organisaties. Zo maakt Prottas in een studie naar een welzijns-
organisatie2 de inschatting dat 1 op de 20 a 30 cliënten niet meer aanwezig is wan-
neer ze aan de beurt zijn (Prottas, 1979: 24). Een cliënt zal altijd een beoordeling 
maken op basis van de vragen ‘hoe hard heb ik de dienst nodig?’ versus ‘wat kost 
het mij om deze dienst geleverd te krijgen?’ (Lipsky, 1980: 95-99).

2 Het betreft hier de Amerikaanse organisatie, Aid to Families with Dependent Children, die 
inmiddels niet meer bestaat.
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Een andere manier voor frontlijners om controle over hun werkhoeveelheid te 
krijgen, is het beheersen van de informatiestroom. Cliënten die teveel, te wei-
nig of onduidelijke informatie verschaft krijgen, kunnen om die reden afhaken 
in het proces. De controle, die een frontlijner heeft over de mate en aard van 
deze informatieverschaffing aan de cliënt, is ook weer onderdeel van de discretio-
naire ruimte. Een aspect dat informatie als schaars goed nog waardevoller maakt 
voor de frontlijner, is het feit dat hij min of meer een monopolie heeft op deze 
informatie, in ieder geval ten opzichte van de cliënt (Lipsky, 1980: 90). Cliënten 
blijken maar zelden volledig op de hoogte te zijn van hun rechten en mogelijk-
heden en het hangt vaak af van de frontlijner in hoeverre deze lacunes worden 
opgeheven. Hier lijkt overigens wel verandering in te komen, zoals bijvoorbeeld 
Tonkens (2008b) beschrijft. Bij een specifiek geval, dat Prottas beschrijft, werden 
de frontlijners vanuit het management geacht cliënten op de hoogte te stellen van 
de mogelijkheid om, in bepaalde gevallen, subsidie aan te vragen voor de aan-
schaf van meubilair. In veel gevallen echter bleek, dat de betrokken frontlijners 
zelf afwogen of ze deze informatie wel of niet verstrekten (1979: 32-34). Hierbij 
is tevens een in 2003 verschenen artikel over de toepassing van e-mail binnen de 
hulpverlening interessant. In dit artikel wordt namelijk (onder andere) geconclu-
deerd, dat de verspreiding van deze ict-toepassing wat moeizaam verloopt. Een 
van de mogelijke redenen hiervoor is, volgens de auteur, het feit, dat hulpverle-
ners (frontlijners dus) weerstand hebben tegen de invoer van e-mail, omdat ze 
daarmee een deel van de controle over informatiestromen verliezen.

Het feit dat frontlijners de informatiestroom vaak in eigen beheer houden is 
overigens niet altijd een bewuste keuze. Riccucci beschrijft dat de formulieren, 
die ingevuld moeten worden om in aanmerking te komen voor uitkeringen 
vaak zo ingewikkeld zijn, dat de aan vragers dit (bijna) onmogelijk zelf zouden 
kunnen doen. Dit wordt dus gedaan door de frontlijner, met als gevolg dat de 
eigenlijke hulpvraag van de aanvrager regelmatig ondergesneeuwd wordt door 
de vele bureaucratische vragen en voorwaarden waarmee dit invullen gepaard 
gaat. Ofwel, er is sprake van een triomf van de techniek over het doel (Riccucci, 
2005a: 33-41).

Volgens Lipsky komt het erop neer dat frontlijners in principe elke afzonderlijke 
cliënt goed zouden kunnen behandelen, maar dat het niet lukt om alle cliënten, 
waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd, adequaat van dienst te zijn. In die 
zin zijn de strategieën die frontlijners ontwikkelen om hun cliëntenaanbod te 
beperken te beschouwen als copingstrategieën. Het vakkundig en adequaat hel-
pen van een beperkt aantal cliënten, zonder te worden geconfronteerd met een 
veel groter aantal cliënten dat geen, of te weinig hulp ontvangt, geeft in ieder 
geval meer gevoel van controle over het werk. En controle (of de illusie controle 
te hebben) is een belangrijk element van het welbevinden van individuen (zie 
bijvoorbeeld Baumeister, 1991).
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Voortdurend geconfronteerd met meer werk dan ze aankunnen zien frontlijners 
zich vaak genoodzaakt selecties te maken, met andere woorden ervoor te kiezen 
bepaalde cliënten niet te helpen. Cliënten zouden mogen verwachten dat iedereen 
evenveel kans heeft om te worden geholpen, maar dit is volgens Lipsky niet het 
geval. Op de eerste plaats wordt er bij selectie vaak gebruik gemaakt van het prin-
cipe triage3. Bij de toepassing van principe, dat ontstaan is bij medische zorg in 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, worden de gewonde soldaten in drie groepen ver-
deeld; de dodelijk gewonden met weinig kans op herstel, de lichtgewonden en de 
zwaargewonden. Bij gebrek aan middelen ontvingen alleen de zwaargewonden 
de nodige zorg, omdat er ingeschat werd dat het verlenen van zorg aan de dode-
lijk gewonden en de lichtgewonden uiteindelijk minder rendement op zou leve-
ren. Bij de eerste groep zou het grootste deel toch komen te overlijden, ondanks 
de geboden zorg. En bij de tweede groep was acute hulp niet noodzakelijk en kon 
worden uitgesteld. Het principe van triage (dat  Lipsky verderop omschrijft als 
afromen) wordt dus, uiteraard in iets andere vorm, toegepast door frontlijners. 
De cliënten, waaraan de meeste ‘eer’ te behalen valt, maken meer kans op behan-
deling (Lipsky, 1980: 105-108). Dit zijn niet per definitie de cliënten, die de minste 
zorg nodig hebben; een jongerenwerker kan er voor kiezen om met een notoire 
veelpleger een langdurig traject op te starten op basis van een inschatting dat 
deze veelpleger toch op het rechte pad te brengen is. Prottas voegt hier nog aan 
toe, dat frontlijners de neiging vertonen om interessante en uitdagende cliënten 
te prefereren boven ingewikkelde en saaie cliënten (1979: 105-106).

Verder zijn de keuzes, die frontlijners maken volgens Lipsky vaak gebaseerd op 
persoonlijke motieven, al of niet bewust afgewogen. Dit is niet onbegrijpelijk; 
frontlijners zijn mensen die met mensen werken. Het is daarmee onvermijdelijk 
dat er tijdens hun werk sprake is van sympathieën en antipathieën. Een term, 
die in dit verband ook wel wordt genoemd, is YAVIS – Young, Attractive, Verbal, 
Intelligent en Successful. Frontlijners lijken over wegend de voorkeur te geven 
aan YAVIS- cliënten, dit in tegenstelling tot HOUND-cliënten – Homely, Old, 
Unattractive, Nonverbal en Dumb. (Daarnaast blijken zaken als het gedrag en de 
houding van een bepaalde persoon tijdens een rechtzaak soms meer invloed te 
hebben op de uiteindelijke straf dan de eigenlijke overtreding.) Daarnaast gaan 
frontlijners er impliciet vanuit, dat het aantal cliënten binnen een populatie indi-
viduen normaal verdeeld is. Dit wil zeggen dat ze er bij hun werk vanuit zullen 
gaan dat een bepaalde populatie  cliënten altijd een redelijk vast percentage bevat 
waar ‘iets mee is’. Zo zullen docenten aan de school met zeer intelligente kinde-
ren altijd enkele kinderen signaleren, die niet mee kunnen, terwijl deze kinderen 
op een andere school wellicht juist niet op zouden vallen (Lipsky, 1980: 108-116).

Controle over hun werk kunnen frontlijners ook bewerkstelligen door middel 
van de controle die ze over hun cliënten uitoefenen. Prottas spreekt in dit verband 

3 Ook Prottas haalt dit begrip aan in zijn hierboven al genoemde boek PeopleProcessing.
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ook wel van het normaliseren van cliënten; ofwel het inpassen van de cliënten 
binnen gestandaardiseerde patronen (1979: 113). Lipsky noemt een zevental ken-
merken van het werk van frontlijners, die ertoe leiden, dat deze controle, in ieder 
geval tot op zekere hoogte, mogelijk is (1980):

– De setting waarbinnen cliënten en frontlijners met elkaar omgaan, benadrukt 
dat de frontlijner meer gezag en aanzien heeft dan de cliënt. Witte jassen in 
ziekenhuizen, uniformen op straat en zwarte toga’s in de rechtzaal zijn hier 
voorbeelden van;

– Cliënten hebben over het algemeen geen onderling contact, ze zijn vaak geïso-
leerd van elkaar. Dit terwijl de frontlijners juist veel contact met elkaar heb-
ben. Hierdoor kan een cliënt met een slechte ervaring deze moeilijker delen 
met lotgenoten, en zal hij eerder denken dat deze ervaring zijn schuld is;

– De diensten die frontlijners leveren, zijn maatschappelijk geaccepteerd als 
heilzaam. We gaan er vanuit dat ziekenhuizen, welzijnsinstanties en het poli-
tieapparaat belangrijke en goede diensten verlenen;

– Cliënten moeten naar de instanties toe, in plaats van andersom. (Dit ken-
merk is niet geheel actueel meer. Er zijn diverse praktijken in de publieke sec-
tor, waarbij frontlijners nadrukkelijk wel de cliënt opzoeken. Zo beschrijven 
Hartman en Tops de praktijken van stadswachten en interventieteams die in 
Rotterdam actief aan huisbezoeken doen (2005: 25-40) Evengoed wordt het 
moment en de duur van het contact ook dan over wegend geregisseerd door de 
professional);

– De frontlijner (of diens organisatie) bepaalt, zoals hierboven al eerder gezegd, 
over het algemeen de agenda van de bijeenkomsten;

– In situaties waar de controle essentieel is, maar uitgedaagd wordt, kunnen 
frontlijners dreigen met actie, of zelfs overgaan tot actie. Ze hebben hier mid-
delen voor, en zijn hiervoor opgeleid, beide in tegenstelling tot de meeste 
 cliënten;

– Frontlijners kunnen hun cliënten uitsluiten, in de meest brede zin van het 
woord. Agenten kunnen mensen opsluiten, docenten kunnen leerlingen 
schorsen en welzijnswerkers kunnen de steun aan cliënten opzeggen.

Verder hebben frontlijners mogelijkheden om hun werkzaamheden binnen de 
perken te houden door ingewikkelde, voortdurend aanhoudende of zelfs (poten-
tieel) dreigende cliënten door te verwijzen naar een collega. Dit kan gebeuren met 
als reden dat deze collega meer ervaring heeft, maar Lipsky signaleert ook het 
bestaan van de zogenaamde pressure specia lists – collega’s op wie lastige zaken 
worden afgewend om geschillen met oncoöperatieve cliënten te vermijden (1980: 
133). Op die manier haalt de pressure specialist als het ware de druk van de ketel 
voor zijn collega’s.

De discretionaire ruimte van frontlijners is dus ook problematisch. Aan de ene 
kant is deze ruimte noodzakelijk voor de frontlijners, omdat deze relatieve auto-
nomie een noodza kelijke voorwaarde is om hun gecompliceerde werk kunnen 
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doen. Anderzijds kan er van deze ruimte misbruik worden gemaakt en zet deze 
ruimte bovendien het management voor problemen in termen van voorspelbaar-
heid en controleerbaarheid van de organisatie. Voor een organisatie waar de 
frontlijners een grote discretionaire ruimte hebben, en deze ook actief gebruiken, 
is het moeilijk om als een coherent geheel naar buiten te treden.

Dit dilemma was (deels) het onderwerp van een onderzoek naar een manier om 
de mate van integriteit van de medewerkers van de Nederlandse belastingdienst 
te verhogen (Blijswijk, Van Breukelen, Franklin, Raadschelders, & Slump, 2004). 
In het besef dat het van bovenaf opleggen van strikte regels hiervoor niet vol-
doende is, kwamen de onderzoekers, via de aanname dat een zekere mate van 
discretie bij publieke diensten onvermijdelijk is, tot de conclusie dat deze discre-
tie minder gevoelig zal zijn voor misbruik ervan, wanneer er binnen de verschil-
lende niveaus van de organisatie actief wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk 
moreel besef. Als manieren om tot een dergelijk besef te komen, noemden de 
onderzoekers zaken als integriteittraining, intervisie- en discussiegroepen en de 
introductie van integriteitcounselors (Blijswijk et al., 2004: 723).

3.1.3 street-level bureaucracy in de sociale sector
Lipsky’s theorie is relevant voor professionals in de sociale sector. Zo beargumen-
teert Ellis dat juist het feit, dat het werk van deze professionals wordt gekenmerkt 
door een hoog front office gehalte, de theorie relevant maakt om de context van 
dit werk te evalueren en onderzoeken. Frontlijners in de sociale sector hebben te 
maken met het conflict tussen enerzijds wetmatigheden en institutionele regels 
en restricties aangaande hoe ze hun cliënten moeten benaderen, anderzijds erva-
ren ze een ethische plicht om waarden als autonomie en empow erment bij de 
cliënt te stimuleren (Ellis, 2007).

Er kan worden geconstateerd, dat er in de sociale sector een ‘lack of operatio-
nal clarity’ (Ellis, 2007: 408) is als het gaat om hoe beleidsmatige zaken een weg 
(zouden moeten) vinden naar implementatie ervan op de werkvloer. Hiermee 
wordt bedoeld dat veel regels wel centraal worden geformuleerd, maar dat het 
vaak schort aan de operationele toepasbaarheid en duidelijkheid van deze regels, 
waardoor er in de uitvoering van het werk een zeker vacuüm ontstaat. Dit vacuüm 
kan leiden tot dilemma’s bij de professionals. In een studie over frontlijners bij 
een instelling in de sociale sector en de dilemma’s, die zij bij hun werk tegen-
komen beschrijven Musil et al. enkele manieren waarop dit zich kan manifeste-
ren. Ruwweg onderscheiden ze twee patronen (Musil, 2004). Het eerste patroon 
is een manier om onder die hiervoor beschreven omstandigheden hun werk te 
kunnen doen zonder te trachten deze omstandigheden te veranderen. Als een 
voorbeeld van een dergelijke strategie noemen de auteurs, op basis van enkele 
empirische onderzoeken, de ‘parental analogy’. Deze is te beschouwen als een 
soort copingstrategie, waarbij de cliënt in de ogen van de frontlijner wordt gere-
duceerd tot een ‘irresponsible and dependent client’ (2004: 306). Deze zienswijze 
helpt de frontlijner te geloven, dat de cliënt goed en effectief wordt behandeld en 
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zorgt er bovendien voor, dat deze hulpverlener zich minder ongemakkelijk voelt 
bij de eenzijdige autoritaire wijze waarop de cliënt bejegend wordt.

Om het tweede patroon toe te lichten verwijzen de auteurs naar een onderzoek 
van Van der Laan (1998). Volgens Musil et al toont deze studie aan, dat het voor 
frontlijners in bepaalde gevallen wel degelijk mogelijk is om met hun managers 
te onderhandelen over hun case-loads en de daaraan gerelateerde werkdruk. 
Frontlijners kunnen hun discretionaire ruimte volgens hen ook aanwenden 
om het management bottomup te veranderen. Concluderend onderscheiden ze 
twee typen van reacties, ‘to avoid’ en ‘to change’. Ofwel: frontlijners, die worden 
geconfronteerd met de dilemma’s eigen aan het werk trachten deze dilemma’s 
ofwel te vermijden, of ze proberen invloed uit te oefenen om hun organisatie van 
beneden af te veranderen (Musil, 2004: 316).

Op deze conclusie valt overigens een en ander af te dingen en dan voorname-
lijk op de geldigheid van de redenering waarmee de auteurs tot deze conclusie 
komen. In een reactie beargumenteren Evans en Harris dat Musil et al. het con-
cept discretionaire ruimte verkeerd interpreteren. Deze term werd door Lipsky 
geïntroduceerd om de ruimte te omschrijven die frontlijners hebben om het 
instellingsbeleid te modificeren naar hun eigen ideeën, voorkeuren en wensen. 
Dat is nadrukkelijk wat anders dan het gebruik van deze ruimte om het instel-
lingsbeleid actief te veranderen (Evans & Harris, 2006: 450). Daarnaast maken 
Musil et al. een vergissing, omdat het bij het onderzoek van Van der Laan niet 
ging om een onderhandeling binnen een instelling, maar feitelijk om een onder-
handeling tussen afzonderlijke instellingen: ‘the management of the social work 
organisation concluded a[n] (…) agreement with the municipal social services’ 
(Van der Laan, 1998; geciteerd in Evans & Harris, 2006: 454). Het perspectief 
van street-level bureaucracy, zoals geformuleerd door Lipsky, gaat hier volgens 
Evans en Harris dan ook niet op, in ieder geval niet zonder meer. Kortom, Musil 
et al maken zich schuldig aan overgeneralisatie. Bovendien benadrukken Evans 
en Harris dat Lipsky’s perspectief zou moeten worden beschouwd als een tenta-
tief kader en nadrukkelijk (nog) niet als een uitgekristalliseerd theoretisch kader.

De complexe realiteit van het werk van frontlijners in de sociale sector heeft zeker 
ook zijn invloed op de cliënten. De twee belangrijkste elementen hiervan zijn de 
onvrijwillige basis, waarop cliënten in aanraking komen met frontlijners en de 
manier waarop individuen procedureel worden gereduceerd tot cliënten.

Cliënten die in aanraking komen met, of gebruik maken van de diensten van 
frontlijners doen dit overwegend op onvrijwillige basis. Bij diensten als de politie 
mag dit evident zijn, maar ook bij diensten waar deze onvrijwilligheid minder 
duidelijk is, is zij toch aanwezig. Dit heeft volgens Lipsky te maken met het feit 
dat de frontlijner controle heeft over de middelen. Bijvoorbeeld de uitkering, de 
verleende zorg of de rechtsbijstand. Het is dus voor de cliënten moeilijk om de 
frontlijners te sanctioneren, indien zij dit nodig achten. Ze kunnen weigeren nog 
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langer van de dienst gebruik te maken, maar dan worden ze algauw in de statis-
tieken teruggevonden als ‘moeilijk bemiddelbaar’, of ‘schoolverlater’, waardoor 
de schuld van het verbreken van de relatie bijna automatisch bij de deze cliënt 
wordt gelegd (Lipsky, 1980: 56). Bovendien kunnen ze dan geen aanspraak meer 
maken op de middelen van de bewuste dienst.

Verder is een individu dat in aanraking komt met een frontlijner al snel getrans-
formeerd tot een cliënt. Ofwel: ‘Poof! You’re a client!’ (Prottas, 1979). Deze trans-
formatie van een autonoom individu tot een min of meer overgeleverde cliënt 
vindt volgens Lipsky langs vier wegen plaats (1980: 60-70):

– Via de verdeling van middelen en sancties, vanwege de discretionaire ruimte, 
die frontlijners bij hun werk hebben. Het antwoord op de vraag of een  cliënt 
wordt beschouwd als ‘onbemiddelbaar’, dan wel als een ‘pechvogel’ (en de con-
clusies, die daar vervolgens aan worden verbonden) hangt voor een deel af van 
de betrokken frontlijner;

– De frontlijner structureert de context. De frontlijner bepaalt de frequentie en 
locatie van de contacten zijn, en wat de inspanningsverplichtingen van de ver-
schillende partijen zijn;

– Het individu krijgt de rol van cliënt aangeleerd. Dit gebeurt op velerlei manie-
ren, bijvoorbeeld in een verpleeghuis waar de eettijden vooraf zijn bepaald, 
of wanneer een  welzijnswerker zijn cliënt vertelt hoe hij zich het beste kan 
gedragen om bepaalde middelen los te krijgen;

– Ten slotte hebben frontlijners beschikking over vele psychologische manieren 
op middelen en sancties uit te delen. Ook dit gegeven draagt bij aan het feit, 
dat het individu tot cliënt wordt gemaakt.

Riccucci haalt een voorbeeld aan dat in dit kader illustratief is voor de manier 
waarop cliënten gereduceerd worden tot objecten zonder eigen wil of autonomie 
(Riccucci, 2005a: 36-37):

‘[Social] Worker: You pregnant?
Applicant: Yeah.
Worker: Girl, were you on some kind of birth control?
Applicant: (…) I shoulda been.
Worker: You right, you should’ve been. (…) Well that’s gonna be a problem – child
care. You didn’t think about that.
Applicant: I do now
Worker: You will have to deal with it. Stop having babies’

De bewuste cliënt is overigens pas 18 en zwanger van haar derde baby; er zullen 
lezers zijn die dit een begrijpelijke reactie vinden. Evengoed is ze een illustratie 
van de manier waarop individuen, die aanspraak maken op de service van de 
publieke sector, tot ‘kinderlijke’ cliënten worden gereduceerd. Zie hierbij overi-
gens ook het verschijnsel van de ‘parental analogy’; hierboven beschreven.
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3.1.4 operationalisering van de theorie: de persoonlijke dimensie
Bij street-level bureaucracy gaat het dus om de driehoek tussen de professional, 
de cliënt en de organisatie. Specifiek gaat het erom hoe deze professional omgaat 
met de discretionaire ruimte, die het werk inherent met zich meebrengt. Hierin 
is keuzevrijheid, de professional is naar de aard van zijn werk vrij om in bepaalde 
gevallen individuele keuzes te maken. Aan de andere kant is het ook een keuze-
plicht: het maken van de keuzes is niet vrijblijvend. Er dienen keuzes te worden 
gemaakt, omdat de caseloads vaak groot zijn, omdat in veel van de individuele 
gevallen de regels niet voorschrijvend zijn en omdat frontlijners ook nogal eens 
een ‘normatieve thermostaat’ hanteren om de bureaucratische regels te ijken en 
indien nodig te omzeilen. Dit laatste krijgt een extra mate van pregnantie wan-
neer het cliëntenbestand bestaat uit zeer kwetsbare groepen en waar de opvang 
en behandeling ervan gepaard gaat met stevige maatschappelijke discussies, zoals 
bij immigratievraagstukken het geval kan zijn (Dijuve, 2010).

Ook is er vaak spanning over de vraag wat nu precies de taak van de front-
lijners  is. Deze taken zijn meestal wel in formele en semantische zin van het 
woord omschreven; waarbij het dan vaak gaat om zaken als (kwaliteit van) out-
put en bezettingsgraad. Echter, in functionele en operationele zin, dus over de 
weg ernaar toe en de kwalitatieve aspecten hiervan, wordt lang niet altijd gerept. 
De ‘lack of operational clarity’. De frontlijners worden ingekaderd als het gaat om 
wat ze moeten doen, maar er is veel ruimte om te bepalen hoe ze dit moeten doen.

Street-level bureaucracy, uitgewerkt en toegespitst op dit onderzoek, zal als 
 analysekader dienen om de dynamiek in kaart te brengen die noodzakelijker-
wijs  ontstaat als gevolg van de werking van discretionaire ruimte – ofwel: de 
 persoonlijke dimensie. De persoonlijke dimensie ontstaat daar waar er in de 
praktijk vragen spelen over:

– De taak van de professional, en de taakopvatting voor zover deze niet of 
onvoldoende voorgeschreven is: de ‘lack of operational clarity’;

– De ‘normatieve thermostaat’: wanneer komen er conflicten tussen legale en 
bedrijfs matige voorschriften en de eigen opvatting over goede zorg van de 
professional?

3.2 diffusion of innovations

3.2.1 inleiding
Er vindt, zowel op nationale als op mondiale schaal, veel onderzoek plaats naar 
nieuwe ontwikkelingen en producten. Een belangrijke en begrijpelijke aanname 
die achter deze onderzoeken zit, is de aanname dat producten en ontwikkelingen, 
die tijdens de onderzoeksfase (of ‘op papier’) beter presteren dan hun voorgangers 
ook om die reden zullen worden over genomen door professionals en consumen-
ten. Deze aanname is echter voorbarig. De verspreiding en  implementatie van 
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verschillende ontwikkelingen is onderhevig aan factoren die niet alleen afhan-
gen van de relatieve kwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van de bewuste ont-
wikkeling. Dat wil zeggen: een ontwikkeling, die duidelijk betere eigenschappen 
heeft dan haar voorganger(s) kan alleen op grond van die eigenschappen nog niet 
verzekerd zijn van een snelle verspreiding. Ter illustratie hiervan het volgende 
voorbeeld (Ontleend aan Rogers, 2003: 8-11).

Veruit de meest gebruikte toetsenbordindeling in de wereld is de zogenaamde 
QWERTY-indeling, vernoemd naar de eerste zes letters van de bovenste rij van 
dit toetsenbord. Wat veel mensen echter niet weten is, dat er in de dertiger jaren 
van de vorige eeuw een toetsenbord ontwikkeld is, dat veel efficiënter in gebruik 
bleek te zijn dan het QWERTY-toetsenbord. Dit Dvorak-toetsenbord, genoemd 
naar de ontwikkelaar August Dvorak, is onder meer effi ciënter omdat het de 
meest gebruikte letters van het alfabet op de middelste rij heeft en omdat er bij 
de indeling ervan rekening is gehouden met de relatieve kracht van de verschil-
lende vingers. Ondanks deze (en andere) duidelijke voordelen van het Dvorak-
toetsenbord is een wereldwijde acceptatie en verspreiding van dit toetsenbord 
uitgebleven. Bestaande belangen, zoals die van producenten, typeleraren, 
maar ook de gebruikers zelf, hebben een mondiale overstap naar het Dvorak-
toetsenbord tegengehouden. Sterker nog, de meeste mensen weten niet eens van 
het bestaan van het efficiëntere Dvorak-toetsenbord. En op die manier houdt 
deze niet- verspreiding van het Dvorak-toetsenbord zichzelf in stand. Wanneer 
het Dvorak-toetsenbord alleen wordt gebruikt door spaarzame individuen en dus 
niet haar weg vindt naar huiskamers en kantoren wordt de efficiëntie ervan deels 
tenietgedaan door het feit, dat je als Dvorak-gebruiker vaak geconfronteerd zult 
worden met QWERTY-toetsenborden.

3.2.2 wat is diffusie?
Er zijn maar weinig theorieën in de sociale wetenschappen die zich kunnen 
beroepen op een traditie van conceptuele en empirische studies die zo ver terug-
gaan; en zo erudiet zijn als de theorie over diffusion of innovations (Dearing, 
2009). De grondlegger van het zogeheten diffusieparadigma was Everett M. 
Rogers (1931-2004), tijdens zijn leven onder andere professor aan het departe-
ment van Communicatie en Journalistiek van de Universiteit van Nieuw Mexico. 
Hij leverde met zijn boek Diffusion of innovations (1962, 2003) een belangrijke 
bijdrage aan het vraagstuk over de verspreiding (diffusie) van nieuwe uitvin-
dingen en technologieën. Het model dat Rogers in dit boek ontwikkelt om de 
adoptie van nieuwe ontwikkelingen te verklaren en te voorspellen, wordt gezien 
als een van de meest gebruikte adoptiemodellen (Sherry & Gibson, 2002) en is, 
zo getuige diverse recente toepassingen ervan, nog steeds relevant (zie bijvoor-
beeld Dearing, 2009; Des Jarlais, Lyles, & Crepaz, 2004). Het model wordt door 
een grote variëteit aan onderzoeksdisciplines veelvuldig als theoretisch kader 
gebruikt om de verspreiding van innovaties in een bepaald vakgebied in kaart 
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te brengen. Voorbeelden hiervan zijn politicologie, gezondheidswetenschappen, 
communicatiewetenschappen en geschiedenis (Barnes & Huff, 2003; Dooley, 
1999; Sahin & Thompson, 2006).

In Diffusion of innovations wordt door Rogers een groot aantal studies over de 
verspreiding van innovaties in kaart gebracht. Een sociologie van innovaties dus. 
Rogers definiëert diffusie als

‘the process in which an innovation is communicated through certain channels over 
time among the members of a social system’ (Rogers, 2003: 5)

Feitelijk is het diffusieparadigma dan te beschouwen als een conceptualisering 
van de kernelementen van diffusie en van de theoretische relatie tussen deze ele-
menten (Frambach, 1993). Deze kernelementen zijn (1) de innovatie, (2) de com-
municatie van deze innovatie via verschillende kanalen, (3) de tijd waarmee dit 
gepaard gaat en (4) het (sociale) systeem waarbinnen dit hele proces plaats heeft. 
Elk van deze elementen wordt hieronder kort toegelicht.

innovatie
Innovatie wordt door Rogers gedefinieerd als een idee, praktijk of object, dat 
als nieuw wordt beschouwd door een individu, of een andere adoptie-eenheid 
( bijvoorbeeld een forum van wetenschappers). Of dit object ‘werkelijk’ nieuw is, 
doet voor Rogers niet ter zake. Als het idee, product of dienst volgens het individu 
nieuw is, dan is het een innovatie.

communicatie
Er is altijd sprake van communicatie als het gaat om de verspreiding van een 
nieuwe innovatie. Deze communicatie kan op diverse manieren en via vele kana-
len plaatsvinden. Enkele voorbeelden hiervan zijn (massa-)media, inter-persoon-
lijke kanalen, maar ook vakbladen en tijdschriften. Waar de massamedia meer 
geschikt zijn om kennis over een bepaalde innovatie te verspreiden, zijn inter-
persoonlijke kanalen weer meer geschikt om de houding ten opzichte van een 
innovatie te beïnvloeden. Rogers maakt tevens onderscheid tussen heterogene en 
homogene vormen van communicatie. Heterogene communicatie verwijst naar 
communicatie tussen individuen en/of groepen, waarbij sprake is van grote per-
soonlijke verschillen, bijvoorbeeld op het gebied van geloof, cultuur en sociale 
status. Mensen zijn echter geneigd te streven naar homogene vormen van com-
municatie, dus met mensen, die op veel gebieden juist gelijk zijn aan zichzelf. 
Omdat er bij de verspreiding van innovaties vaak sprake is van heterogene com-
municatie (bijvoorbeeld tussen ontwikkelingswerkers en locale bevolking, of 
tussen wetenschappers en een bepaalde beroepsgroep) vormt communicatie een 
saillant aspect bij innovaties (Rogers, 2003: 19).
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tijd
Tijd is uiteraard een factor bij de verspreiding van ontwikkelingen. Allereerst is 
er de tijdsspanne tussen de eerste kennis van een nieuwe ontwikkeling en het 
daadwerkelijke adopteren, of juist afwijzen van deze ontwikkeling. Dit proces 
verloopt via vijf stappen: kennis, overreding, beslissing, implementatie en vali-
datie.
Dan onderscheidt Rogers vijf categorieën van gebruikers, gebaseerd op de snel-
heid waarmee bepaalde groepen binnen een sociaal systeem een ontwikkeling 
overnemen. Dit zijn, in afnemende mate van snelheid van adoptie: de innova-
toren, de vroege adoptanten, de vroege meerderheid, de late meerderheid en de 
‘treuzelaars’. Ofwel de innovators, early adopters, early majority, late majority en 
de laggards (2003: 20-23). Rogers constateert daarnaast dat de verspreiding van 
een innovatie een typische s-curve vertoont. Dit houdt in, dat de verspreiding 
van een bepaalde ontwikkeling meestal traag van de grond komt, vervolgens een 
periode zeer snel gaat om ten slotte weer af te remmen. Rogers identificeert de 
innovatoren en de vroeg adoptanten met de eerste periode van de verspreiding, 
in welke de innovatie zich dus langzaam verspreidt. De beide meerderheden zijn 
verantwoordelijk voor het steile deel van de curve en de treuzelaars ten slotte 
voor het laatste, weer afvlakkende deel (Rogers, 2003: 272-282).

het ‘sociaal systeem’
De term ‘sociaal systeem’ is al enkele keren gevallen en wordt hier gedefinieerd 
als een set van intergerelateerde eenheden, die met elkaar zijn verbonden door 
middel van het oplossen van een gezamenlijk probleem om zo een gemeenschap-
pelijke doelstelling te bereiken (Rogers, 2003: 23). Deze eenheden kunnen indi-
viduen zijn, maar ook organisaties, buurten of etnische groeperingen, zolang de 
groep een bepaald probleem en de gezamenlijke wil tot oplossing van dit pro-
bleem deelt.

3.2.3 toepasbaarheid van diffusieonderzoek
Volgens Rogers, en diverse anderen, heeft diffusieonderzoek inmiddels een pro-
minente plaats ingenomen. Zelf geeft hij hier een aantal redenen voor (Rogers, 
2003: 103-105):

– Diffusieonderzoek is multidisciplinair inzetbaar. Rogers geeft een overzicht 
van de onderzoeksgebieden waarnaar diffusieonderzoek gedaan is, en nog 
steeds wordt gedaan. Enkele voorbeelden uit deze lijst zijn sociologie, marke-
tingonderzoek en sociale geo grafie;

– Diffusieonderzoek leent zich goed om verschillende processen tijdens de ver-
spreiding van een bepaalde ontwikkeling in kaart te brengen. Het levert een 
aantal instrumentele handvatten, zoals de hierboven genoemde attributen 
van innovaties, die een bijdrage kunnen leveren aan het verklaren van ver-
spreidingstrends. Kort gezegd: diffusieonderzoek is pragmatisch van aard;

– De veelheid aan studies op dit gebied heeft ertoe geleid, dat er een paradigma 
is ontstaan. Dit betekent dat onderzoekers kunnen putten uit een verzameling 
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regels en procedures, gebaseerd op eerdere onderzoeken en daarnaast hun 
eigen onderzoeksmethoden op die manier kunnen beoordelen en ijken;

– Bij diffusieonderzoek zijn de data over het algemeen niet moeilijk te verza-
melen, de methoden voor dataverzameling zijn bekend en doorontwikkeld. 
Hierbij valt onder meer te denken aan bekende en veelgebruikte methoden als 
enquêtes, gesloten interviews en onderzoek via statistische databanken.

Bij dit laatste punt valt echter wel een kleine kanttekening te maken. Rogers 
beweert dat de methoden bekend en eenduidig zijn, maar hij heeft het hier over 
de verspreiding van producten, wat relatief eenvoudig te meten is door verkoop-
cijfers of productiecijfers. Als het, zoals in dit onderzoek, gaat om het hande-
len van professionals in de sociale sector, dan ligt dit wat ingewikkelder. Anders 
gezegd: de verspreiding van I-phones is makkelijker in kaart te brengen dan de 
verspreiding van ‘empowerment’.

3.2.4 kritiek op diffusieonderzoek
Wellicht het belangrijkste kritiekpunt op diffusieonderzoek, en tevens het eer-
ste dat Rogers noemt, is het feit dat diffusieonderzoek tot circa 1970 juist bijna 
geen kritiek heeft gehad. Dit kan inderdaad een zwak punt zijn, omdat woord en 
weerwoord voor wetenschappers van belang is als een van de wegen waarlangs 
empirische validiteit wordt verkregen en gewaarborgd. Wanneer een bepaald 
paradigma (in dit geval dus diffusieonderzoek), niet of nau welijks onderhevig is 
aan kritiek, dan kan het lastig worden deze validiteit in het bewustzijn te houden, 
laat staan te bewaken (Rogers, 2003: 106).

Een volgend kritiekpunt is, wat Rogers noemt, de ProInnovation Bias. Hiermee 
bedoelt hij, dat diffusieonderzoekers de neiging hebben verspreiding (en het 
liefst nog snelle en volledige verspreiding) van ontwikkelingen zonder meer als 
gewenst te beschouwen. Bovendien ‘moeten’ deze ontwikkelingen bij voorkeur 
in hun oorspronkelijke vorm worden verspreid en aangenomen. Veel diffusie-
onderzoek wordt gefinancierd door instellingen, die zelf baat hebben bij een 
snelle verspreiding van de bewuste ontwikkeling, en op die manier kan dit de 
onderzoekers, die door deze instellingen worden betaald, beïnvloeden. (Rogers, 
2003: 106-107):

Een tweede valkuil bij diffusieonderzoek is de neiging die onderzoekers hebben 
om te sympathiseren met de instellingen of personen, die de ontwikkelingen 
teweeg willen brengen, in plaats van met de instellingen of personen die deze 
ontwikkelingen aangeboden, of zelfs opgedrongen krijgen. In navolging hiervan 
is er volgens Rogers de neiging ontstaan om maatschappelijke en instellings-
problemen klakkeloos te beschouwen als persoonlijke problemen. (Rogers noemt 
dit fenomeen de IndividualBlame Bias). Ofwel: ‘als de schoen u niet past, dan is 
er iets mis met uw voet’. Deze tendens wordt versterkt, omdat het individu metho-
dologisch nu eenmaal een makkelijker onderzoeksobject vormt dan een sociaal 
systeem als geheel. Bovendien is een conclusie, dat het individu een  probleem 
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heeft  praktischer, omdat individuen vatbaarder zijn voor veranderingen dan 
groepen en dat, opnieuw, deze veranderingen bij individuen weer makkelijker te 
onderzoeken zijn. Wanneer diffusie onderzoek dus plaatsvindt om veranderingen 
teweeg te brengen kan deze bias een belangrijke valkuil vormen (Rogers, 2003: 
118-126)

Een derde probleem is het feit dat diffusieonderzoek vaak vraagt naar beslis-
singen en gedachten in het verleden. Er wordt bijvoorbeeld aan respondenten 
gevraagd wanneer ze voor het eerst van een bepaald nieuw product hoorden, of 
wanneer ze besloten dit product daadwerkelijk te gaan gebruiken. Hierdoor kan 
de betrouwbaarheid van de verzamelde data gevaar oplopen (Rogers, 2003: 126).

Een vierde en tevens laatste probleem, dat Rogers aanvoert, is de desinteresse, die 
de meeste onderzoekers lijken te hebben voor de sociaaleconomische gevolgen 
van bepaalde innovaties. Het onderzoek lijkt erop te zijn gericht om de versprei-
ding van innovaties mogelijk te maken, zonder rekening te houden met het feit, 
dat veel innovaties leiden tot maatschappelijke misstanden, zoals de vergroting 
van de kloof tussen rijk en arm, vooral in ontwikkelingslanden. In deze landen 
worden dure landbouwmachines geïntroduceerd, die uiteindelijk kunnen lei-
den tot het wegconcurreren van de kleine (meestal lokale) boeren (Rogers, 2003: 
130-134). Daarnaast wijst Rogers in dit verband op de innovationneeds paradox 
(2003: 295). Hiermee bedoelt hij, dat diegenen binnen een sociaal systeem, die de 
voordelen van een bepaalde innovatie het minst hard nodig hebben (omdat zij 
bijvoorbeeld al goed opgeleid en gefortuneerd zijn) vaak de eerste zijn, die deze 
innovatie gaan gebruiken. Diegenen die deze innovatie het meest nodig hebben 
profiteren er vaak als laatste van.

Goed bekeken is de kritiek, die Rogers formuleert op zijn eigen paradigma, niet 
zozeer kritiek op diffusieonderzoek als zodanig, maar veeleer een poging om te 
wijzen op mogelijke interne tekortkomingen en methodologische valkuilen van 
dit paradigma, meestal meteen aangevuld met suggesties om deze tekortkomin-
gen te omzeilen.

Hiernaast worden er binnen het diffusieparadigma een aantal thema’s en 
vraagstukken genoemd, waarnaar nog weinig of geen onderzoek is gedaan 
(Greenhalgh et al., 2004: 614-619). Zo is het aantal studies, waarin aandacht is 
voor de complexiteit van de verspreiding en voortzetting van innovaties binnen 
publieke organisaties, zeer minimaal. Wellicht heeft dit ook te maken met juist 
deze complexiteit. Daarnaast bestaat er weinig kennis over de vraag, waarom 
bepaalde innovaties aanvankelijk wel worden geadapteerd, maar vervolgens 
voortijdig worden afgeketst, dan wel een langzame dood sterven. Tevens is er 
vooralsnog geen systematisch onderzoek gedaan naar wat de rol van champions 
binnen een organisatie kan zijn, als het gaat om de verspreiding van innovaties. 
Er zijn wel diverse aannames, dat deze rol belangrijk is, maar vooral de vragen 
hoe deze rol kan worden ingebed en bevorderd; met andere worden hoe er de juist 
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 voorwaarden hiervoor kunnen worden geschapen, zijn nog open. Ook de mate 
waarin het absorptievermogen van organisaties ten opzichte van nieuwe kennis 
en inzichten kan worden bevorderd en hoe dus de ontvankelijkheid van orga-
nisaties voor innovaties systematisch kan worden bevorderd is nog grotendeels 
onbekend. Ten slotte, deels gerelateerd aan het voorgaande, is het vooralsnog 
onbekend hoe een organisatie tot een ‘state of readiness’ kan worden gebracht. 
Hoe zijn de (belangrijkste) neuzen dezelfde kant op te krijgen om draagvlak te 
creëren voor de innovatie?

3.2.5 diffusion of innovations in de sociale sector
Rogers legt in zijn theorie hoofdzakelijk de focus op de technologische sector, 
het gaat in zijn boek vooral om producten om ‘spullen’. Zijn theorie is echter ook 
door te voeren naar innovaties in de sociale sector en, meer in bredere zin, de 
communicatie en effectuering van beleid en beleidsaanpassingen in deze sector. 
In plaats van technieken en producten gaat het dan over methoden, regels en pro-
tocollen, die in deze sector in verschillende organisaties hun weg vinden. Voor 
dit onderzoek zal de theorie worden gebruikt als kader om het werk van profes-
sionals in de sociale sector te analyseren.

Hierboven is al omschreven, dat het diffusieparadigma inzicht geeft in het feit, 
dat een goede, effectieve methode niet altijd zijn weg zal vinden naar de praktijk. 
In feite zijn er drie modellen te omschrijven naar aanleiding van de veronder-
stelde relatie tussen bewijs van effectiviteit aan de ene kant, en het verspreidings-
succes van een methode aan de andere kant (Des Jarlais et al., 2004). Op de eerste 
plaats is er diffusion on the basis of firm evidence of effectiveness. Deze variant 
correspondeert met het traditioneel veronderstelde verband tussen bewijs van 
effectiviteit en het verspreidingssucces van een innovatie. Bij het tweede model 
is er sprake van widespread diffusion without evidence of effectivesness. Hiermee 
wordt de situatie bedoeld, waarin er een bepaalde methode wordt omarmd en 
geïmplementeerd, zonder dat er de tijd is genomen om de effectiviteit en de werk-
zaamheid van deze methode te onder zoeken. Des Jarlais et al. veronderstellen, 
dat deze situatie vaak voorkomt in tijden van crisis, waarin er snel dient te wor-
den gehandeld; en er dus geen tijd is om een goede analyse te maken van de 
voor – en nadelen van een bepaalde methode. Ofwel: Ga direct naar subsidie, 
ga niet langs ‘evidencebased’, (Steyaert, 2009). Het derde en laatste model wordt 
omschreven als lack of diffusion despite evidence of effectiveness. Bewijs van effec-
tiviteit is uiteraard geen voldoende voorwaarde voor de succesvolle verspreiding 
van een innovatie en het komt dus regelmatig voor, dat een methode wel bewezen 
effectiviteit heeft, maar niet verspreid wordt.

De relatie tussen het effectbewijs en de succesvolle invoering van een methode 
is op zijn minst arbitrair te noemen. Er zijn voorbeelden uit de sociale sector te 
noemen van ingevoerde methoden zonder dat daarin bewijsvoering aan voor-
afging, net zoals andersom. Interessant is dan ook het feit, dat er kan worden 
beargumenteerd, dat het in de diffusietheorie niet gaat om de vraag: ‘werkt het’, 
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maar veeleer om de vraag: ‘hoe voeren we het in’. Ten onrechte wordt in de cur-
ricula van de sociaalagogische opleidingen voortdurend de nadruk gelegd op de 
vraag of een bepaalde methode werkt – of niet. De vraag betreffende het effec-
tief implementeren van bepaalde methoden, en het creëren van draagvlak hier-
voor, schittert door afwezigheid (Dearing, 2009). En het is juist deze vraag die 
in theorie vorming over contextfactoren van sociale professionals essentieel is. 
Hoe zijn de organisatorische wetmatigheden waarbinnen methoden en technie-
ken worden ingevoerd? Waar hangt deze invoering van af, en hoe verhouden 
methode, organisatie en professional zich tot elkaar? De organisatorische dimen-
sie, die naar aanleiding van het diffusieparadigma is geformuleerd, zal dienen om 
bij het empirische deel van dit onderzoek deze vragen in kaart te brengen.

In deze paragraaf zal de theorie van Rogers verder worden uitgekristalliseerd. Op 
de eerste plaats zal er (verder) in worden gegaan op toepassingen van de theo rie 
in de sociale sector; het domein van dit proefschrift. Daarnaast zullen de facto-
ren, die van invloed zijn op de verspreiding van innovaties, nader worden beke-
ken en uitgewerkt. Dit met als expliciet doel om in de volgende paragraaf tot 
een (verdere) operationalisering van de theorie te komen ten behoeve van het 
empirische deel van dit onderzoek. De aandacht zal bewust uitgaan naar het dif-
fusieproces van een bestaande innovatie – en dus niet naar de kwaliteit van deze 
innovatie zelf, en hoe deze te onderzoeken. Dit deel van het onderzoek gaat over 
organisatorische dynamiek achter de invoering en doorvoering van methoden en 
technieken, en dus niet expliciet over de intrinsieke kwaliteit van deze methoden.

Hoewel er op details verschillen zijn, is men het overwegend met elkaar eens over 
het feit dat de factoren, die de verspreiding van innovaties beïnvloeden, op te 
delen zijn in vier categorieën. Deze categorieën zijn de kenmerken van de innova-
tie zelf, de kenmerken van de (potentiële) gebruiker van de innovatie, de kenmer-
ken van de organisatie waarin de innovatie wordt geïmplementeerd en de omlig-
gende sociaalpolitieke omgeving (M. Fleuren, Wiefferink, & Paulussen, 2002; 
Frambach, 1993; Rogers, 2003). De volgende vier subparagrafen zullen op deze 
factoren ingaan. Overigens moet hierbij nadrukkelijk worden opgemerkt, dat 
overal waar ‘innovatie’ staat geschreven, er ook ‘methode’ kan worden bedoeld.

eigenschappen van de innovatie
Eén van de belangrijkste vragen, die Rogers met zijn werk trachtte te beantwoor-
den, is welke factoren van belang zijn bij de verspreiding van innovaties. Als 
instrument om de verschillende mate van deze verspreiding verklaren, onder-
scheidt Rogers zes verschillende attributen van innovaties (Rogers, 2003: 15-16, 
229-259):

– Het relatieve voordeel van een innovatie ten opzichte van haar voorgangers: 
bijvoorbeeld te meten in economisch voordeel, maar ook in termen van pres-
tige en (ogenschijnlijk) gemak. Dit relatieve voordeel bestaat volgens Rogers 
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niet alleen uit objectief meetbare factoren, eerder gaat het hier om het direct 
waargenomen (perceived) voordeel van de nieuwe innovatie. Hoe groter dit 
waargenomen voordeel, hoe sneller de bewuste innovatie zich zal verspreiden;

– De compatibiliteit van de innovatie ten opzichte van bestaande innovaties, 
maar ook ten opzichte van geldende gebruiken en gewoontes van potentiële 
gebruikers. Wanneer een innovatie niet strookt met de gebruiken van poten-
tiële gebruikers, dan zal de verspreiding van deze innovatie grote moeilijk-
heden opleveren;

– Dan is er de complexiteit van een bepaalde innovatie. Hiermee wordt verwe-
zen naar de mate waarin een innovatie lastig om in te voeren en/of te (leren) 
gebruiken. Als ontwikkelingswerkers er niet in slagen aan de lokale bevol-
king uit te leggen dat het (ogenschijnlijk) schone water uit de rivier vervuild is 
met (onzichtbare!) bacteriën en ziektekiemen, dan zullen deze bewoners niet 
begrijpen waarom het verstandig is dit water voor gebruik te koken (Rogers, 
2003: 1-4). De eventuele mogelijkheid om een innovatie op te delen in klei-
nere, en dus behapbaardere, stappen doet de complexiteit ervan afnemen 
(Greenhalgh et al., 2004: 596);

– Een vierde eigenschap is de testbaarheid (trialability) van een bepaalde inno-
vatie. De vraag hierbij is in hoeverre het mogelijk is een bepaalde innovatie 
eerste gedeeltelijk te implementeren, alvorens eventueel volledig over te stap-
pen op deze innovatie. Hoe hoger de testbaarheid van een bepaalde innova-
tie, hoe hoger de mate van adoptie zal zijn, omdat hiermee het risico van een 
innovatie, die niet blijkt te voldoen aan de verwachtingen, afneemt;

– Het vijfde kenmerk, dat Rogers onderscheidt, is de waarneembaarheid van de 
resultaten van een innovatie. Naarmate deze resultaten meer, en onambigu 
zichtbaar zijn, zal de diffusie van deze innovatie volgens Rogers sneller verlo-
pen. Deze waarneembaarheid kan zich manifesteren in sociale groepen, zoals 
vriendenkringen die elkaar beïnvloeden met nieuwe innovaties zoals telefonie 
of kleding, maar ook via beroepsgroepen;

– Het zesde, en tevens laatste kenmerk is reinvention. Wanneer potentiële 
gebruikers een innovatie als aanpasbaar, ‘kneedbaar’ als het ware, aan hun 
behoeften en normen beschouwen, dan heeft deze innovatie een hoge mate 
van re-invention. Deze hoge mate van re-invention heeft een positief effect op 
de verspreiding van deze innovatie. Overigens voegt Rogers deze zesde eigen-
schap pas later in zijn carrière toe aan het oorspronkelijke rijtje van vijf (2003: 
180-188). Het heeft blijkbaar even geduurd voordat het besef, dat een innovatie 
geen onveranderlijk gegeven is, haar weg vond naar het diffusieparadigma.

Deze attributen zijn volgens Rogers verantwoordelijk voor 49 tot 87 procent van 
de varia tie van de verspreidingssnelheid van innovaties. (Opmerkelijk echter is, 
dat hij deze aanname niet onderbouwt, behalve door middel van een verwijzing 
naar een eerdere versie van Diffusion of Innovations (Rogers, 2003: 221)). Maar 
met de bovenstaande attributen hebben we, volgens Rogers, in ieder geval bouw-
stenen voor een model in handen om de verspreiding van innovaties beter te 
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 verklaren, begrijpen en wellicht zelfs voorspellen4. Wel wijst Rogers nog op het 
feit, dat, hoewel deze lijst van vijf attributen de variëteit aan attributen dus voor 
een belangrijk deel lijkt te omspannen, per onderzoek afzonderlijk dient te wor-
den uitgemaakt of deze attributen bruikbaar zijn, en zo ja, hoe deze dienen te 
worden geoperationaliseerd (2003: 223 en verder).

De hierboven al een enkele maal aangehaalde Greenhalgh heeft met enkele col-
lega’s nog een aantal attributen aan Rogers’ oorspronkelijke lijst toegevoegd. 
Deze toevoeging doen ze naar aanleiding van een groot onderzoek naar diffu-
sie-studies in het publieke domein (‘health service organizations’) waarbij ze in 
totaal bijna vijfhonderd van deze studies hebben bekeken en geëvalueerd (2004: 
597-598):

– Fuzzy boundaries. Innovaties in de publieke sector worden gekenmerkt door 
een ‘harde kern’ (de niet reduceerbare kern van de innovatie) en een ‘kneed-
bare periferie’ (de organisatiestructuur en sociotechnologische infrastruc-
tuur). De flexibiliteit (en dus ontvankelijkheid) van deze periferie is cruciaal 
voor de verspreiding van de innovatie;

– Het risico en de onzekerheid, die gepaard kunnen gaan met het adapteren van 
een bepaalde innovatie. Een gegeven, dat deze eigenschap complexer maakt, 
maar daarnaast juist wellicht extra relevant voor de onderhavige studie, is het 
feit, dat deze risico’s en onzekerheid (maar ook eventuele voordelen!) vaak 
niet evenredig verdeeld zijn binnen de organisatie. Er zijn vaak organisatie-
onderdelen, die bij het implementeren van een bepaalde innovatie meer risico 
lopen dan anderen. Dit gegeven belangrijk, omdat het wellicht kan verkla-
ren waarom bepaalde innovaties in het publieke domein verschillend worden 
bejegend door de verschillende organisatieonderdelen;

– De mate waarin de innovatie bijdraagt aan het werk binnen de organisatie en 
of de innovatie werkzaam en eenvoudig is te gebruiken;

– De kennis, die nodig is om de innovatie toe te passen. (Deze eigenschap is 
deels verwant aan de complexiteit van een innovatie). Moet er grootschalige 
omscholing van het personeel plaatsvinden, of kan er volstaan worden met 
een enkele studiedag?

– De ondersteuning, die wordt meegeleverd bij een bepaalde innovatie. Bestaan 
er goede handleidingen, helpdesks en trainingen? Maar ook in de publieke 
sector: zorgen (lokale) overheden voor scholingen als ze hervormingen intro-
duceren en/of nieuwe ideeën komen, of laten ze dit door de diensten zelf rege-
len.

4 Terugkijkend naar het voorbeeld van het Dvorak-toetsenbord is het dus niet onbegrijpelijk, 
dat de verspreiding van deze ontwikkeling nauwelijks van de grond komt. De compatibiliteit 
is laag omdat het toetsenbord moeilijk is te gebruiken naast het dominante QWERTY-
toetsenbord. Verder is de testbaarheid laag, het is niet mogelijk om gedeeltelijk over te stappen 
op Dvorak. Ten slotte, zo lang als het Dvorak-toetsenbord slechts een zeer kleine minderheid 
aan gebruikers aan zich weet te binden, zal de waarneembaarheid ook zeer laag blijven.
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Ter afsluiting van deze paragraaf nog enkele opmerkingen die van belang zul-
len zijn bij het operationaliseren van deze lijst met attributen te behoeve van dit 
onderzoek. Op de eerste plaats dient te worden vermeld dat bovenstaande attri-
buten weliswaar noodzakelijke voorwaarden voor de verspreiding van een inno-
vatie zijn, maar daarmee nog geen voldoende voorwaarden zijn, Anders gezegd, 
wil de diffusie van een innovatie voorspoedig verlopen, dan moet deze innovatie 
een zekere mate van voordeel opleveren, compatibel zijn met bestaande normen, 
niet al te complex zijn, waarneembaar voordeel opleveren en ten slotte testbaar en 
aanpasbaar zijn. Maar zijn al deze attributen aanwezig, dan vormt dit nog steeds 
geen garantie voor diffusie. De verspreiding van een innovatie kan dus zeker niet 
alleen vanuit haar attributen worden verklaard, laat staan worden voorspeld. 
We hebben hier te maken met een complexe interactie tussen de innovatie, de 
gebruikers/verspreiders van deze innovatie en de context waarin dit geschiedt 
(Greenhalgh et al., 2004).

de gebruiker
Een van de belangrijkste kritiekpunten, dan wel aanvullingen op het werk van 
Rogers is het feit dat hij de (potentiële) gebruikers van een bepaalde innovatie 
niet of nauwelijks als actor heeft beschouwd (Frambach, 1993; Greenhalgh et 
al., 2004). Daarnaast hebben Greenhalgh en de zijnen kritiek op de indeling van 
gebruikers zoals beschreven in paragraaf 2.2.3, en met name dan op de manier 
waarop de vijf categorieën worden beschouwd als verklarende variabelen. Zij 
signaleren weinig empirisch bewijs voor deze aanname, temeer ook omdat deze 
categorieën er niet in slagen de adopter van een innovatie (hetzij een individu, 
hetzij een organisatie) te erkennen als een actieve speler, die doelmatig en bewust 
omgaat met een innovatie. Op basis van hun eigen onderzoek constateren zij vier 
factoren, die van invloed zijn op de beslissing om een innovatie wel of niet in te 
voeren (2004: 598-600):

– Algemene psychologische antecedenten. De psychologische aspecten met 
betrekking tot innovaties zijn volgens Greenhalgh et. al. vooralsnog overwe-
gend genegeerd binnen het diffusieparadigma. Hoewel ze concluderen dat 
deze aspecten buiten de scope van hun studie vallen, achten ze de tijd rijp om 
dit vacuüm op te vullen;

– Contextspecifieke psychologische antecedenten. Een mogelijke adoptant, die 
gemotiveerd is (in termen van waarden, doelen, specifieke vaardigheden, etc.) 
om een bepaalde innovatie te adopteren zal deze ook eerder adopteren;

– Zingeving. De mate waarin een innovatie bijdraagt aan de zingevingbeleving 
van een mogelijke adoptant, in termen van eigenwaarde of doelmatigheid, 
heeft grote invloed op de uiteindelijke beslissing (zie ook Baumeister, 1991);

– De eigenlijke beslissing. De uiteindelijke beslissing is nooit een op zichzelf 
staande; hij wordt altijd genomen in combinatie met andere beslissingen die 
eerder zijn genomen, en elkaar beïnvloeden. Eerder gemaakte beslissingen 
bepalen de beslissingsruimte in een later stadium.
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Hoewel de gebruiker in de theorie van Rogers en zijn navolgers een belangrijke 
factor vormt, is er in dit onderzoek voor gekozen om deze gebruiker niet van-
uit Rogers’ theorie te benaderen, maar vanuit Lipsky’s theorie voor street-level 
bureaucracy. Dit omdat we van mening zijn dat Lipsky met zijn theorie de per-
soon in de organisatie; en de dilemma’s, kansen en keuzes waar deze persoon 
beroepshalve mee te maken krijgt; beter en uitgebreider omschrijft dan dit in de 
theorie van Rogers wordt gedaan.

de organisatie
Veel innovaties hebben plaats binnen een bepaalde organisatie. Een organisatie 
heeft altijd een bepaalde structuur (formeel/informeel, conservatief/progressief) 
en deze kenmerken bepalen de mogelijkheden met betrekking tot de verspreiding 
van een bepaalde ontwikkeling. Er zijn drie manieren waarop een organisatie 
kan besluiten een ontwikkeling aan te nemen:

– De individuele beslissing van een bepaalde persoon binnen de organisatie;
– Een consensus van (bijna) alle eenheden binnen de organisatie;
– Een beslissing op basis van autoriteit door slecht een of enkele gezaghebbende 

eenheden van de organisatie. Dit gezag kan gebaseerd zijn op macht, maar 
ook op geld, of expertise.

Als we een poging willen doen om de verspreiding van een bepaalde ontwikke-
ling binnen een organisatie te voorspellen of te verklaren, dan is het belangrijk om 
bovenstaande drie manieren van besluitvorming in het oog te houden (Rogers, 
2003: 23-31). Wel dient hierbij opnieuw de aantekening te worden gemaakt dat 
Rogers zich bij de ontwikkeling van zijn diffusiemodel zich vooral richtte het 
individu als beslissingseenheid. Wanneer het gaat om innovaties in de publieke 
sector, zal dit hoogstwaarschijnlijk in mindere mate opgaan, en wordt de col-
lectieve bereidheid om een bepaalde innovatie te adopteren veel belangrijker. Dit 
wordt (onder andere) veroorzaakt door de discretionaire ruimte die gepaard gaat 
met het werken in de publieke sector.

Bij onderzoek naar de verspreiding van innovaties binnen organisaties stuit men 
op een opmerkelijke, maar niet onlogische, tegenstrijdigheid. Rogers maakt hier-
bij onderscheid tussen twee hoofdfasen; de initiatie van een ontwikkeling en de 
implementatie van diezelfde ontwikkeling. Tijdens de initiatiefase wordt er bin-
nen de organisatie een probleem geconstateerd. Vervolgens wordt er een oplossing 
(innovatie) voor dit probleem voorgesteld. Tijdens de implementatiefase wordt 
deze oplossing afgestemd en (in fasen) toegepast om zo een integraal onderdeel 
van de bewuste organisatie te worden. Nu is gebleken dat kenmerken van een 
organisatie die helpen de initiatiefasen te versnellen, zoals een lage mate van 
centralisatie en een hoge mate van flexibiliteit, juist factoren zijn die de imple-
mentatiefase vertragen. Deze fase is namelijk juist gebaat bij een hoge mate van 
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 centralisatie en een lage mate van flexibiliteit (Rogers, 2003: 412-413). Overigens 
is het nog maar de vraag of gebruikers van een innovatie in een bepaalde organi-
satie zelf het bovengenoemde onderscheid wel maken (M. Fleuren et al., 2002: 47).

Verder beweert Rogers, dat het gedrag en de attitude van de zogenaamde ‘cham-
pions’ ten opzichte van een bepaalde innovatie van belang zijn. Champions 
omschrijft Rogers als charismatische individuen die zich krachtig inzetten ten 
behoeve van (of dus juist tegenover) een bepaalde innovatie. Ofwel: ‘The new 
idea either finds a champion or dies’ (Schon 1963, geciteerd in Rogers, 2003: 414). 
Interessant hierbij is ook de omschrijving door Hartman en Tops van een inno-
vatie als een kasplantje; en dat een nieuwe innovatie behoefte heeft aan een ‘spon-
sor’ (2006: 64).

Greenhalgh en de zijnen komen opnieuw met een, voor dit onderzoek belang-
rijke, kanttekening bij het werk van Rogers. Rogers concentreert zich bij zijn 
onderzoeken hoofdzakelijk op de diffusie van technologieën en producten bij de 
landbouwsector en de industriële sector. In deze sectoren is de individuele beslis-
sing van een boer, of een manager van een groot bedrijf de belangrijkste, wel-
licht zelfs enige component van de verspreiding van een bepaalde innovatie. Bij 
innovaties in het publieke domein is deze beslissing slechts een van de vele com-
ponenten. Op basis van hun onderzoek naar de verspreiding van innovaties in 
de publieke sector komen Greenhalgh et. al., afhankelijk van de mate waarin de 
innovatie van bovenaf wordt bepaald en gestuurd met de typering die loopt van 
‘let it happen’ tot ‘make it happen’, afhankelijk van hoe sterk en op welke manier 
er door het management gestuurd wordt op innovaties (Greenhalgh et al., 2004: 
593). Deze typering is ook interessant in het licht van de tweedeling, die (onder 
andere) Casper Hartman en Pieter Tops onderscheiden tussen frontlijnsturing en 
beleidsturing. Hiermee wordt bedoeld, dat er overeenkomsten zijn tussen beleids-
sturing en ‘make it happen’ aan de ene kant en frontlijnsturing en ‘let it happen’ 
aan de andere kant. Dit onderscheid werd ontwikkeld vanuit bestuurskundig 
oogpunt, maar is zeker ook toepasbaar op de sociale sector (Casper Hartman & 
Tops, 2005: 22):

‘Beleidssturing is gebaseerd op politieke en beleidsmatige doelstellingen en instru
menten die daarbij horen. Er wordt gedacht en gehandeld vanuit (politieke) sturing, 
controle en verantwoording. Bij beleidssturing wordt vanuit het beleid naar uitvoe
ringsprocessen gekeken. Een ontwerplogica gericht op extern geformuleerde doel
stellingen en instrumenten staat centraal. (…) Uitvoering is hier een van de fasen 
in het beleidsproces, hiërarchisch ondergeschikt aan de eerdere fase van beleidsont
wikkeling.
Frontlijnsturing betekent allereerst uitgaan van ‘het werk zelf ’ op de publieke werk
vloer van de grote stad. Het primaire proces in de relatie tussen burger en bestuur 
staat centraal: van daaruit wordt gedacht, gehandeld, georganiseerd en gestuurd.’
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Daarnaast identificeren Greenhalgh et. al. een aantal factoren, die van invloed 
zijn op de ontvankelijkheid van een organisatie voor een innovatie en kunnen 
we, inclusief de eerder genoemde champions, de volgende lijst samenstellen 
(Greenhalgh et al., 2004: 607-610):
– In hoeverre er binnen de organisatie sprake is van champions;
– De mate waarin er binnen de organisatie een algemeen beeld heerst, dat een 

verandering nodig is;
– De mate waarin de bewuste innovatie binnen de organisatie past;
– De mate waarin er oog is voor de implicaties van de innovatie voor de organi-

satie;
– Hoeveel steun er binnen de organisatie is voor de innovatie;
– Hoeveel tijd en middelen de organisatie vrij kan maken (zie ook Volberda & 

Van den Bosch, 2005: 45);
– Of en in hoeverre de organisatie de capaciteit heeft de innovatie te evalueren.

Kort gezegd: binnen het diffusieparadigma, en zeker binnen de theorievormen 
van Greenhalgh et. al. hierover, vormt de organisatie, en dus de relevante ken-
merken hiervan, een zeer belangrijke factor als het gaat om hoe methoden, regels 
en protocollen zich manifesteren. In de volgende paragraaf, waarin de theorie 
van Rogers voor dit onderzoek zal worden geoperationaliseerd , worden dan ook 
vooral deze aspecten, die betrekking hebben op de organisatie, uitgewerkt

de sociaalpolitieke omgeving
Uiteraard heeft ook de sociaalpolitieke omgeving van een organisatie invloed op 
de verspreiding van innovaties binnen deze organisatie. De belangrijkste gebie-
den hierbij zijn (Greenhalgh et al., 2004: 608-610):

– Het gedrag van andere, vergelijkbare organisaties met betrekking tot de 
bewuste innovatie;

– Het bestaan van formele netwerken gericht op uitwisseling van ideeën en ken-
nis. Wel is de effectiviteit en invloed van deze netwerken sterk afhankelijk van 
(1) de kenmerken van onderhavige innovatie; (2) de motivatie van de betrok-
ken teams; (3) de motivatie van de betrokken organisaties; (4) de kwaliteit van 
de infrastructuur waarin de uitwisseling plaats heeft en (5) de steun aan de 
teams tijdens de uitwisseling;

– De stabiliteit van de wijdere omgeving van de organisatie;
– Het heersende politieke klimaat, dat onder andere van invloed kan zijn op 

beschikbare middelen en mandaten. Zo worden innovaties in de Nederlandse 
zorgsector belemmerd door de hoge regeldruk vanuit de overheid (Volberda 
& Van den Bosch, 2005: 55).

3.2.6 operationalisering van de theorie: de organisatorische dimensie
In de vorige paragraaf hebben we de vier relevante categorieën van factoren, die 
van invloed zijn op de verspreiding van innovaties, in kaart gebracht. Er werd in 
die paragraaf reeds gezegd, dat we de categorie van de gebruiker onderbrengen 
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bij de theorievorming in navolging van Lipsky hierover. Deze zal in het volgende 
hoofdstuk verder worden beschre ven. Daarnaast kunnen we constateren, dat de 
categorie van de sociaalpolitieke omgeving  grotendeels buiten de scoop van dit 
onderzoek valt. Het empirische deel van dit onderzoek zal zich namelijk richten 
op wat er op de werkvloer gebeurt, en op de dynamiek hierachter – voor zover 
expliciet – waarneembaar. Vandaar dat we er hier voor kiezen om deze categorie 
in de operationalisering van deze theorie onder te brengen bij de organisatie.

Bij de analyse van de observaties zal – wanneer we de dimensie van de organisatie 
in kaart gaan brengen – specifiek worden gezocht naar elementen, die betrekking 
hebben op twee categorieën. Met betrekking tot methoden en protocollen zal er 
nadrukkelijk worden gelet op de invoering en uitvoering hiervan door de orga-
nisatie. De vraag is dan wat er vanuit de organisatie wordt gedaan en gefacili-
teerd om deze methoden, technieken en protocollen te effectueren. Attenderende 
factoren zijn dan zaken als de complexiteit, testbaarheid, waarneembaarheid, 
mogelijke risico’s, toepasbaarheid, ondersteuning en benodigde kennis – zoals 
omschreven en gecommuniceerd vanuit de organisatie. Hoe wordt de methode 
of werkwijze, en de hierbij behorende attributen, door de organisatie geïntrodu-
ceerd? Wat schrijft de organisatie in deze context voor?

Wat de tweede categorie betreft, de omgeving, zal er bij de analyse worden geke-
ken naar aspecten als de richtlijnen vanuit de organisatie met betrekking tot de 
invoering en uitvoering van methoden en handelingswijzen. Maakt de organisa-
tie ook tijd voor dit soort zaken als het communiceren van richtlijnen? – of wordt 
dit meer op zijn beloop gelaten? In hoeverre is de samenwerking met de keten-
partners richtinggevend voor de innovaties? Een ander signaal kan zijn, dat er 
bij andere, vergelijkbare, organisaties wordt gekeken, en dat dit gedrag navolging 
vindt. Ten slotte kan het zo zijn, dat een (gearticuleerd) politiek of omgevings-
klimaat van invloed is op het handelen van de organisatie, en dus ook indirect op 
de professionals.

3.3 evidence-based Practice

3.3.1 inleiding
Van een professional wordt verwacht, dat hij zijn handelingen baseert op vak-
kennis, en dat hij deze vakkennis actueel houdt. Echter, het actueel houden van 
deze kennis is niet eenvoudig omdat, gezien het huidige informatietijdperk, pro-
fessionals worden overspoeld met kennis. Hierdoor is het voor de professional 
dus onmogelijk om alle actuele en relevante kennis tot zich te nemen. Zo is er 
berekend, dat internisten hiervoor gemiddeld minstens 17  wetenschappelijke 
artikelen per dag zouden moeten lezen (Offringa, Assendelft, & Scholten, 2003). 
Bovendien is er natuurlijk de vraag wat op een gegeven moment de meest accu-
rate kennis is. Er is nogal eens sprake van wijzigingen van inzichten en bovendien 
is kennis altijd  onderhevig aan slijtage. Het is dus voor professionals zeer moeilijk 
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om aan deze verwachtingen te voldoen, zonder te beschikken over een degelijk 
overzicht van gevalideerde wetenschappelijk kennis. Evidence-based practice 
pleit voor een dergelijke validatie van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve 
van de dagelijkse beroepspraktijk.

Evidence-based practice (EBP) heeft het afgelopen decennium een enorme groei 
in haar toepassingsgebieden gekend. De interesse in deze benadering is enorm en 
dat manifesteert zich – onder andere – in een grote hoeveelheid publicaties over 
het onderwerp, cursussen en handboeken (Rahman & Applebaum). Daarnaast 
heeft evidence-based practice een plek gekregen in de lijst van vijftien belangrijk-
ste mijlpalen sinds 1840, waar het dus een trotse plek bezet tussen onder andere 
de antibiotica en de anticonceptiepil (Dickersin, Strauss, & Bero, 2007).

3.3.2 wat is evidence-based practice?
Professionals in de publieke sector worden in hun werk, tijdens interventies, die 
zij plegen bij hun werk, geacht te doen ‘wat werkt’. Bovendien worden ze, zoals 
hierboven reeds aangegeven, geacht hun vaardigheden en kennis actueel te hou-
den. Hiervoor zijn veel, en zeer diverse, bronnen beschikbaar. Dit leidt ertoe, dat 
professionals steeds minder excuses tot hun beschikking lijken te hebben wan-
neer zij er niet in slagen om deze kennis en vaardigheden op peil te brengen en 
houden. Echter, ondanks de grote hoeveelheid aan vakgerichte informatie, die 
professionals tot hun beschikking hebben, blijkt het voor deze professionals moei-
lijk om deze studies en onderzoeken adequaat te bestuderen en toe te passen. De 
reden hiervoor, zo wordt beargumenteerd, is het feit, dat er tijdens de opleidin-
gen weinig tot geen aandacht wordt besteed aan vaardigheden op het gebied van 
zoeken, selecteren, beoordelen en ten slotte het toepassen van bestaande studies. 
Verder blijkt het gros van de huidige studies op dit vakgebied te bestaan uit stu-
dies, die vooral theoretisch van aard zijn en veel minder zijn gericht op de vraag 
onder welke omstandigheden welke interventie nou precies werkt en. (Newman, 
Moseley, Tierney, & Ellis, 2005).

De (normatieve) claim, die vanuit EBP wordt gedaan is, dat men er vanuit mag 
gaan dat professionals tijdens hun werk streven naar het uitvoeren van de best 
mogelijke handelingen, gebaseerd op het ‘beste’ bewijs van wat werkt. De sociale 
sector kan niet langer de noodzaak om zichzelf, haar waarden en de effectiviteit 
van haar werk te legitimeren ontkennen.(Potting et al., 2010) Professionals die-
nen dus op de hoogte te zijn van (nieuwe) inzichten uit relevant onderzoek. En, 
als de huidige opleidingen hierin niet voorzien, dan moeten deze opleidingen 
worden aangepast. Of, om het breder en meer toegespitst op dit onderzoek te for-
muleren: professionals in de publieke sector (en in de frontlijn!) dienen hun han-
delingen te kunnen baseren op het best mogelijke bewijs van welke  handeling in 
de  gegeven situa tie het best werkt (Vergelijk Winsemius, Bertram, & Tops, 2007). 
Hier ligt natuurlijk niet alleen een taak voor de bewuste professionals, maar 
tevens voor (kennis-)instellingen en (lokale) overheden, die moeten waarbor-
gen, dat professionals in staat worden gesteld aan deze voorwaarden te voldoen. 
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Alleen in samenwerking met hun omgeving kunnen professionals kennis nemen 
van nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied (Newman et al., 2005). Evidence-
based practice wordt noodzakelijkerwijs voorafgegaan door evidencebased policy 
making. Hoewel de professionele verantwoordelijkheid van hun handelen op de 
eerste plaats bij de professionals ligt, zijn de overheden verantwoordelijk voor het 
faciliteren en kaderen van evidence-based handelen (Offringa et al., 2003).

Een veelgebruikte definitie van evidence-based practice (eigenlijk veeleer een 
operationalisering van dit begrip) luidt: ‘the conscientious, explicit, and judi-
cious use of current best evidence in making decisions about the care of indi-
vidual patients’ (Sackett et al., 1996). Deze definitie komt echter voort uit hoe 
er in de medische wetenschappen (waar evidencebased practice haar oorsprong 
vindt) wordt nagedacht over Evidence-based practice. Meer toegespitst op de 
sociale wetenschappen krijgen we: ‘Evidence-Based social care is the conscien-
tious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions 
regarding the welfare of those in need’. (Sheldon en Shivers, geciteerd in Smith, 
2004: 8) Ofwel, Evidence-based sociaal werk bestaat uit een gewetensvol, expliciet 
en oordeelkundig gebruik van het beste huidige bewijs bij het nemen van beslis-
singen aangaande cliënten (De vertalingen van deze drie termen zijn ontleend 
aan Cox, Louw, Verhoef, & Kuiper, 2005: 23).

Gewetensvol, omdat professionals over de juiste kennis moeten beschikken om 
recht te doen aan hun professionaliteitclaim. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet 
om kennis opgedaan tijdens de opleiding, die inmiddels als het ware ‘gestold’ is 
en op die manier een star en inflexibel kader vormt voor het handelen van de pro-
fessionals, maar om kennis die tijdens de beoefening van het vak steeds geëvalu-
eerd wordt en, indien nodig, dient te worden aangevuld. Expliciet, omdat profes-
sionals inzicht moeten kunnen geven in de motieven van de keuzes, die ze tijdens 
hun werk maken. Ook de keuze zelf moet duidelijk zijn, er wordt beargumenteerd 
gekozen voor een bepaalde handeling. Kiezen is hier dus een actief en weloverwo-
gen proces van de professional. En oordeelkundig, ten slotte, omdat professionals 
niet alleen geacht worden ruime wetenschappelijke kennis van hun werkveld te 
hebben, maar ook in staat moeten zijn om deze kennis te verenigen met wensen 
van hun cliënten. Wetenschappelijke kennis is gebaseerd op onderzoeken waarbij 
vaak grote populaties zijn betrokken, maar dit wil niet zeggen, dat de uitkomsten 
van dit onderzoek ook gelden voor iedereen, die binnen de kenmerken van deze 
populatie valt. De professionals moeten zowel de wetenschappelijke kennis als 
het individuele verhaal van de cliënt in het handelen kunnen integreren (Cox et 
al., 2005; Newman et al., 2005; Smith, 2004). Sterker nog, de professional heeft 
zelfs een morele verplichting om het beste beschikbare bewijs in te passen in de 
waarden en voorkeuren van de cliënt (McNeece & Thyer, 2004).

3.3.3 evidence en bewijs
In een Nederlands werk over evidence-based practice wordt een onderscheid 
gemaakt tussen evidence aan de ene kant, en bewijs aan de andere kant. Dit 

Van_Lanen.indd   71 22-4-2013   12:35:17



72 hoofdstuk 3

onderscheid zal hier verder ook worden aangehouden en houdt het volgende in. 
Met de term bewijs wordt gerefereerd aan wetenschappelijke kennis, verkregen 
via wetenschappelijk onderzoek. Evidence daarentegen, slaat op de combinatie 
van dit bewijs met de beroepservaring van de professional en de belevingswereld 
van de cliënten. Evidence-based practice wil deze drie aspecten bijeenbrengen; 
het idee is dat in een goede beroepspraktijk deze aspecten elkaar kunnen, en 
eigenlijk moeten, aanvullen (Cox et al., 2005: 19 en verder). Kortom: evidence-
based practice is geen zoektocht naar een ‘waar’ antwoord op vragen waarmee 
professionals te maken  krijgen, maar een strategie om de kansen, dat er inder-
daad gebruik wordt gemaakt van de ‘beste aanwezige’ combinatie van bewijs en 
evidence, te maximaliseren.

Nu bestaat er natuurlijk een kwaliteitsverschil tussen verschillende soorten van 
bewijs en dit leidt tot de vraag wat dan ‘goed’ bewijs is. Hierbij wordt ruwweg de 
volgende indeling gehanteerd, waarbij het ‘beste’ bewijs bovenaan staat (Taylor 
2000, geparafraseerd door Cox et al., 2005):

– Systematische overzichten en analyse van Randomized Controlled Trials 
(RCT’s);

– Afzonderlijke RCT’s;
– Gecontroleerde klinische trials;
– Kwalitatieve studies;
– Meningen van deskundigen.

Uit deze indeling blijkt dat kwalitatief onderzoek, als het gaat om de kwaliteit 
van haar bewijs, niet erg hoog aangeschreven staat. Nu is het natuurlijk wel zo 
dat evidence-based practice is ontwikkeld in de medische/klinische wetenschap-
pen, waarin kwalitatief onderzoek (nog) nauwelijks een rol van betekenis speelt. 
Het valt nog te bezien of deze indeling ook buiten de medische wetenschappen 
opgaat. Bovendien is het beste bewijs ook afhankelijk van de specifieke (onder-
zoeks)vraag, die aan de orde is. Behelst deze vraag bijvoorbeeld de ervaringen 
van individuele patiënten, dan is er, in ieder geval in eerste instantie, kwalitatief 
onderzoek nodig om deze te kunnen beantwoorden (Cox et al., 2005: 39). De 
vraag wat nou precies ‘goed’ bewijs is, en hoe dit te beoordelen komt in de litera-
tuur over evidence-based practice dus veelvuldig naar voren; alle werken over 
evidence-based practice waaraan hier wordt gerefereerd, besteden er aandacht 
aan en er zijn zelf publicaties die geheel zijn gewijd aan deze vraag (bijvoorbeeld 
Rycroft-MalonSeers, Titchen, Harvey, Kitson, & McCormack, 2003). De volgende 
paragraaf zal ingaan op wat dit volgens ons specifiek voor implicaties heeft wan-
neer we evidence-based practice toepassen op de sociale sector.

Een opmerkelijk aspect, tenslotte, van evidence-based practice is haar dub-
bele houding ten opzichte van bronnen van autoriteit. Aan de ene kant daagt 
 evidence-based practice bronnen van autoriteit uit, door te stellen, dat ook juist 
de persoonlijke ervaringen van professionals en cliënten van belang zijn voor een 
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goede beroepspraktijk. Aan de andere kant, evidence-based practice pleit er voor 
dat diezelfde professionals hun handelen, in ieder geval deels, baseren op weten-
schappelijke kennis, op autoriteit. Kortom: evidence-based practice verwerpt 
zowel handelen dat alleen is gebaseerd op evidence, maar ook het handelen dat 
alleen is gebaseerd op autoriteit (Newman et al., 2005: 24-25).

3.3.4 waarom is evidence-based practice van belang?
De effectiviteit van sociaal werk staat ter discussie, en in deze context wordt er 
door zowel professionals als door onderzoekers ‘gegrepen’ naar evidence-based 
practice als een manier om het sociaal werk te ‘bewijzen’ (Potting et al., 2010). 
Meestal verloopt dit verre van soepel: interventies in de publieke sector hebben 
vaak de neiging meer reactief dan constructief van aard te zijn (Newman et al., 
2005). Er wordt in de media bericht over een bepaald incident, en vervolgens 
worden er maatregelen aangekondigd om dit soort incidenten in de toekomst te 
voorkomen. Zo wordt er na elk incident met betrekking tot tbs het bestaansrecht 
van de tbs ter discussie gesteld’ (Olgun, 2005). Evidence-based practice roept op 
tot een meer constructieve en proactieve benaderwijze van de respectievelijke 
doelgroepen door, zoals hierboven al gezegd, gedegen wetenschappelijke ken-
nis te valideren en te combineren met de ervaringen van zowel professionals als 
 cliënten. Evidence-based practice heeft daarmee niet als doel om naar aanleiding 
van incidenten oplossingen te zoeken, maar juist om deze incidenten voor te zijn 
door actief op zoek te gaan naar wat het ‘beste werkt’.

Hiernaast beargumenteert Newman, dat de cliëntengroep waar het bij sociale 
interventies vaak om gaat, een groep is, die overwegend bestaat uit kwetsbare 
individuen en daarom hebben professional ook een moreelethische plicht om 
met de ‘beste’ interventies te komen; dit niet in de laatste plaats om een legitieme 
bestaansclaim richting de maatschappij te kunnen articuleren (Potting et al., 
2010; Tonkens, 2008a). Het gaat in deze sector toch vaak om gemeenschapsgeld, 
geld van iedereen, en dit is een extra reden om zorgvuldig, en dus  evidence-based 
met deze gelden om te gaan (Newman et al., 2005). Andere redenen, die worden 
genoemd voor de groei aan interesse voor evidence-based practice, zijn de hoge 
werkdruk (waardoor het vaak onmogelijk is om tijd vrij te maken om de kennis 
up-to-date te houden) en het feit, dat leerboeken verouderen en de informatie, die 
in deze leerboeken staat, daarmee inaccuraat is (Sackett et al., 2000: 2). Sterker 
nog: Sacket adviseert om de zoektocht naar goed bewijs te beginnen met het ver-
branden van deze studieboeken (2000: 30-31).

3.3.5 hoe kan evidence-based practice in de praktijk gebracht worden?
Zoals gezegd is het voor de ontwikkeling en instandhouding van een evidence-
based beroepspraktijk noodzakelijk, dat inzichten in de vragen en in de voor-
keuren van cliënten, de eigen weloverwogen beoordeling van de professionals en 
de ‘body of knowledge’ worden gecombineerd. Allereerst moeten professionals 
leren de juiste vragen te formuleren. Een  cliënt een antidepressivum voorschrij-
ven is relatief eenvoudig. Het herkennen van de achterliggende oorzaak van het 
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 probleem van deze cliënt, en hier vervolgens met deze cliënt mee aan de slag 
gaan, is een stuk gecompliceerder maar wel een voorwaarde om tot evidence-
based practice te komen. Vervolgens moeten er antwoorden op deze vraag wor-
den gezocht, en tevens worden geëvalueerd op hun bruikbaarheid in de bewuste 
situatie. De professional moet in staat zijn te putten uit een set van theorieën en 
benaderingen (deels ontwikkeld tijdens de opleiding, maar ook doorontwikkeld 
tijdens het werk van deze professional) en uit deze set de keuze te kunnen maken, 
die op dat moment de ‘beste’ is. Dit is dus een andere keuze dan de keuze welk 
medicijn voor te schrijven, omdat bij deze hier al een keuze voorafgaat, name-
lijk dat er medicijnen zullen worden voorgeschreven. (In plaats van bijvoorbeeld 
therapie, of gezinsbegeleiding). Ten slotte moeten de gemaakte keuzes op een 
constructieve manier in de praktijk worden gebracht. De professional moet dus 
in staat zijn om, naast zijn kennis van verschillende mogelijke interventies, deze 
kennis ook toe te passen op de praktijk (Newman et al., 2005: 8-9). (De vraag bij 
het voorgaande is natuurlijk hoe lang een bepaald consult dan gaat duren).

Samengevat, in vijf stappen, ziet het toepassen van evidence-based practice er 
dan als volgt uit (Zie ook Cox et al., 2005; McNeece & Thyer, 2004; Offringa et al., 
2003; Sackett et al., 2000):

– Het herformuleren van een bepaald probleem in een heldere en beantwoord-
bare vraag;

– Het gestructureerd en efficiënt zoeken van goed bewijsmateriaal;
– Het beoordelen van dit materiaal op methodische kwaliteit en bruikbaarheid;
– Het nemen van een beslissing op basis van de beschikbare bronnen en het 

toepassen van deze beslissing;
– Regelmatige terugkoppeling en evaluatie van de genomen besluiten en hun 

uitwerkingen.

3.3.6 belemmeringen voor het in de praktijk brengen van evidence-based 
practice, en mogelijke oplossingen

Organisaties hebben vaak de neiging om risicovermijdend gedrag te vertonen en 
om veranderingen te vertragen of zelfs tegen te werken. Vanuit de organisatie is 
dit in ieder geval deels begrijpelijk, omdat werken vanuit evidence-based practice 
vraagt om professionals met stevige competenties, zoals reflexief vermogen en 
communicatieve vaardigheden. Aan de andere kant kan evidence-based prac-
tice ook worden gezien als een oproep aan organisaties, en landelijke instellin-
gen, om hun personeel (beter) te scholen in dit soort competenties. Een tweede 
 belemmering is het feit, dat organisaties in de sociale sector volgens Newman 
vaak worden gekenmerkt door een ‘niet lezen maar doen’-mentaliteit (2005: 141). 
Zaken als gebrek aan tijd en personeel, kosten van boeken en scholing zijn aspec-
ten, die hier nog eens aan bijdragen en hierdoor wordt het in stand houden van 
de eigen kennis lang niet altijd gestimuleerd.
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Newman geeft vervolgens een aantal handreikingen om ondanks deze belem-
meringen  evidence-based practice toch mogelijk te maken. Zo adviseert hij het 
opstellen van periodieke nieuwsbrieven om op die manier elkaar als collega’s op 
de hoogte te houden van ervaringen en eventuele vragen of problemen. Het opzet-
ten van een instellingsbibliotheek om op die manier aan kenniswerving te doen 
is een tweede suggestie. Uiteraard is men hierbij wel afhankelijk van het enthou-
siasme van management, gezien de kosten, die het opzetten van zo’n bibliotheek 
met zich meebrengt. Ook adviseert hij om bewust leestijd te reserveren, omdat 
in de praktijk blijkt dat een werkdag vanzelf volloopt als dit niet wordt gedaan 
(Newman et al., 2005: 142-152).

Op een aantal andere belemmeringen, die specifiek gelden over het implemente-
ren van evidence-based practice in de sociale sector, zal in de volgende paragraaf 
worden ingegaan.

3.3.7 evidence-based practice in de sociale sector
Evidence-based practice werd dus ontwikkeld vanuit de medische sector, maar 
heeft inmiddels haar weg gevonden naar andere beroepsvelden (Morego, 2007; 
Sackett et al., 2000). De sociale sector bijvoorbeeld, geconfronteerd met een vraag, 
of zelfs eis, naar effectiviteit en verantwoording van haar handelen, omarmde 
evidence-based practice als middel hiertoe (Potting et al., 2010). De belofte, die 
vanuit evidence-based practice uitging – zorg en hulp verlenen op basis van het 
‘best’ beschikbare bewijs (Sackett et al., 1996) sprak ook de sociale sector aan. 
In deze sector werd evidence-based practice de ‘benchmark’ waarlangs innova-
tie en hulpverlening gemeten en gewaardeerd werden (Dillenburger, Fargas, & 
Akhonzada, 2008; Steyaert, Biggelaar, & Peels, 2010). Evidence-based practice 
wordt geacht, weliswaar in een wat gemodificeerde vorm, een handzaam gereed-
schap te zijn voor effectief en betrouwbaar werken in de sociale sector. Sterker 
nog: niet werken volgens de standaarden van  evidence-based practice wordt in 
toenemende mate beschouwd als een minder professionele manier van werken 
(Steyaert & Van den Biggelaar, 2008).

Er kan worden beargumenteerd, dat de implementatie van evidence-based prac-
tice in de sociale sector op twee verschillende wijzen kan worden geïnterpreteerd. 
Aan de ene kant kan deze invoering worden beschouwd als een effectieve manier 
om meer rationaliteit in de  sociale sector te brengen. Dit in overeenstemming 
met de aanpak in de medische wereld, waarin de aanname heerst dat het pri-
maire selectiecriterium voor effectieve handelswijzen moet worden gezocht via 
de zogeheten Randomized Controlled Trials (zie hierboven). Wat in de medi-
sche wereld werkt, zou ook in de sociale sector moeten werken, is de aanname 
 hierachter (Potting et al., 2010). Anderen omschrijven de invoering van evidence-
based practice in de sociale sector echter als ‘merely a trick’ om de positivistische 
onderzoeks traditie de sociale sector binnen te loodsen (Bergmark & Lundstrom, 
2010). En dit is problematisch gezien de taxonomie van bewijs, die wordt ver-
ondersteld door evidence-based practice, waarin RCT’s bovenaan staan en er 

Van_Lanen.indd   75 22-4-2013   12:35:17



76 hoofdstuk 3

 traditioneel weinig waardering kan worden opgebracht voor kwalitatief onder-
zoek. De praktijk van de sociale sector, en het onderzoek naar deze praktijk, is 
echter moeilijk te kwantificeren (Dillenburger et al., 2008); en de logica en rele-
vantie achter de strikte taxonomie, die evidence-based practice (in haar meest 
rigide variant welteverstaan) hanteert – de ‘bijziendheid’ van evidence-based 
practice zogezegd (Steyaert et al., 2010) – is inderdaad al aan de kaak gesteld door 
diverse onderzoekers uit de sociale sector.

Potting et al. geven drie redenen waarom de transformatie van evidence-based 
practice richting de sociale sector problematisch is (2010: 9 en verder). Op de eer-
ste plaats, zoals hier boven reeds aangestipt, komt evidence-based handelen voort 
uit de medische sector, en baseert het zich op de betrouwbaarheid van onderzoek 
met een traditioneel design: onderzoeken waarbij onder andere gebruik wordt 
gemaakt van een controlegroep. In de sociale sector is traditioneel onderzoek 
echter problematisch. De laboratoriumsetting, die in de medische wereld vaak 
wel mogelijk is, ontbreekt hier, en bovendien is het ethisch onverantwoord om een 
bepaalde doelgroep bewust niet te behandelen om op die manier een controle-
groep de creëren. Helemaal problematisch zou het overigens worden wanneer 
ook het zogeheten placebo-effect zou moeten worden meegenomen. In dat geval 
zouden de onderzoekers een groep een placebobehandeling moeten geven. Maar 
hoe geef je ‘nep’-behandelingen in de sociale werkelijkheid?

Het tweede punt dat wordt genoemd, is dat de invoering van evidence-based 
practice gepaard gaat met politieke gedragingen en belangen. Evidence-based 
practice is – in zijn zuivere vorm – een manier om een bepaald beroep te legiti-
meren aan de hand van kwantitatieve verantwoording. Dit veronderstelt het op 
meetware wijze benoemen van doelen en gewenste uitkomsten en caseloads. Dit 
is niet zozeer in het belang van de cliënt of van de professional, maar zeker ook in 
het belang van de managers, en kan als zodanig een bedreiging vormen voor de 
autonomie van de professional. Anderen hebben het scherper  geformuleerd, en 
 vragen zich af of evidence-based practice niet gewoon een trucje is voor mana-
gers om meer controle over hun professionals te krijgen (Bergmark & Lundstrom, 
2010).

Het derde punt is het feit, dat effectevaluatie binnen de sociale sector problema-
tisch is. Om effecten te beoordelen, zo wordt er terecht beargumenteerd, moet je 
bij voorkeur beschikken over een nulmeting. In de praktijk van de sociale profes-
sies zal hier echter zelden sprake van zijn. Er wordt een bepaalde behandeling of 
methode geëvalueerd, maar de personen, die deze methode ondergaan, komen 
vaak van verschillende startpunten, die ook meestal niet eens gedefinieerd zijn. 
Er moet niet alleen een startpunt worden gedefinieerd, maar ook de gewenste 
doelen moeten op meetbare wijze worden geformuleerd, om te komen tot een 
zinvolle en betrouwbare effectmeting. Het werk in de sociale sector is – in veel 
opzichten – onzichtbaar werk, met als algemeen doel om kwetsbare groepen in de 
maatschappij te ondersteunen (Potting et al., 2010).
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Steyaert et al. voegen hier nog aan toe, dat het bij evidence-based practice inder-
daad gaat om een zoektocht naar welke behandeling het meeste effect sorteert; 
maar dat het probleem hier juist zit in dit woordje ‘effect’ (Steyaert et al., 2010). In 
de medische wereld wordt bijvoorbeeld van een bepaald medicijn de werkzaam-
heid getest, en nog een keer getest. In de sociale sector is dit echter veel complexer; 
de effectiviteitsvraag is veel ingewikkelder. Wiens effectiviteit wil je bijvoorbeeld 
meten? Een instelling voor dak- en thuislozenopvang kan zeer effectief zijn als 
het gaat om het van de straat halen van dak- en thuislozen. Op deze manier wor-
den de straten meer gevrijwaard van dak- en thuislozen en van de overlast die 
daarmee kan samenhangen. Vanuit het perspectief van een gemeente, en wellicht 
ook van haar inwoners, kan dit een zeer effectieve interventie zijn. Echter, de 
dakloze in kwestie kan hier heel anders over denken. Hij kan van mening zijn, 
dat hij op staat beter op zijn plek is, of zich in de daklozenopvang bedreigd voelen 
door andere daklozen. Ik ben (ex-)daklozen tegengekomen, die de nachtopvang 
bewust meden; omdat er hier in hun ogen een voortdurende strijd en ruzie was 
over de pikorde in de groep, en dat je voortdurend erg alert moest zijn op je spul-
len. Evelien Tonkens geeft in haar boek Mondige burgers, getemde professionals 
nog een aardig voorbeeld. Hier gaat het om het ‘terugdringen’ van het aantal dak-
lozen in een Engelse stad. Dit terugdringen betekende in de praktijk het met enige 
drang doorverwijzen van deze daklozen naar de diverse opvangcentra, zodat de 
stad aan haar doelstellingen kon voldoen (Tonkens, 2008b). ‘Wiens effectiviteit’ 
wordt hiermee een zeer pregnante vraagstelling als het gaat om het selecteren van 
de ‘beste’ methode bij sociale interventies.

Een andere vraag, die Steyaert et al. in deze context stellen, gaat over wat nu 
precies het werkzame ingrediënt van een bepaalde interventie is. Opnieuw: bij 
het toedienen van medicijnen, laat staan bij het uitvoeren van een operatie, is 
dit werkzame effect relatief eenvoudig uit te kristalliseren. Mijn kiespijn is over, 
omdat de tandarts de infectie heeft verwijderd, en het gat heeft gevuld. In de 
sociale sector is dit opnieuw veel minder eenduidig. De professional hanteert een 
methode (of niet), ten opzichte van een cliënt, maar wat nu precies het werkzame 
onderdeel is in deze situatie, ofwel de kritische succesfactor, is lang niet altijd 
duidelijk. Ook Potting et al. benadrukken dit punt: bij een sociale interventie 
is het praktisch onmogelijk om de succesfactoren van de behandeling te bepa-
len – en het claimen en toe-eigenen van resultaten is zodoende problematisch. 
Belangenverenigingen van cliënten, organisaties, politici en managers hebben er 
alle belang bij om effectiviteit van sociaal werk op de agenda te zetten, maar zul-
len deze effectiviteit stuk voor stuk waarschijnlijk anders definiëren (Potting et 
al., 2010).

3.3.8. operationalisering van de theorie: de professionele dimensie
In hoeverre is sociaal werk een professie? (vergelijk opnieuw Freidson, 2001). 
Evidence-based practice gaat in zeker zin precies over deze vraag, zoals Freidson 
hem stelt. Het gaat over legitimering, verantwoording en ‘goed werk’ doen. 
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Vandaar dat deze theorie binnen het theoretisch kader van dit onderzoek zal 
worden geoperationaliseerd in een professionele dimensie.

Hierboven zijn een aantal kanttekeningen aangehaald bij het in de praktijk bren-
gen van evidence-based practice in de sociale sector. Dit heeft uiteraard gevol-
gen voor de operatio nalisering van de theorie van het empirische deel van dit 
onderzoek. In zijn essentie is  evidence-based practice een strategie, compleet 
met richtlijnen en criteria, voor profes sionals en managers om goede methoden 
te selecteren en te hanteren. Als zodanig kan  evidence-based practice worden 
beschouwd als een veelvoorkomende contextfactor binnen de sociale professies. 
Hoewel er inderdaad terechte vragen bestaan bij de toepasbaarheid van evidence-
based practice op de sociale sector, leert de werkelijkheid ons dat evidence-based 
practice hier alom tegenwoordig is. Voor dit onderzoek zal de theorie dan ook 
van belangrijke waarde zijn. Wel moeten dus bij de operationalisering van de 
theorie de kanttekeningen en beperking van evidence-based practice, daar waar 
het gaat om de toepassing ervan op de sociale professies, worden meegenomen.

Evidence-based practice zal als analysekader dienen om in kaart te brengen hoe 
de dynamiek van het (moeten) werken met methoden en technieken in kaart 
te brengen. Bij de analyse van de observaties zal er – wanneer we de professio-
nele dimensie in kaart gaan brengen – specifiek worden gezocht naar elementen, 
die betrekking hebben op zaken als verantwoording, bewijslast hiervan en de 
vraag naar ‘goede’ praktijken, zoals opgelegd door het in het bewuste vakgebied 
relevante discours. Omdat we, als het gaat om de toepassing van evidence-based 
practice op de sociale sector, met een aantal kanttekeningen te maken hebben, 
specifiek voor (onderzoek naar) praktijken in de sociale sector, zullen we tijdens 
de analyse ook nadrukkelijk oog hebben voor de vraag naar:

– Effecten van behandelingen en methoden en de meetbaarheid’ in de sociale 
sector

– De discussie over ‘goede’ praktijken.

Deze twee elementen komen namelijk uit het hierboven gepresenteerde litera-
tuuronderzoek naar voren als zeer specifiek en cruciaal voor de manifestatie van 
evidence-based practice binnen de sociale sector en houden dus rechtstreeks ver-
band met de professionele dimensie zoals hier geformuleerd.

3.4 samenvatting: een oriënterend kader voor de analyse

Eén van de uitganspunten van dit onderzoek is het uitgangspunt dat een goede 
en zinvolle discussie over het werk van professionals in de sociale sector zou 
moeten beginnen met een grondige analyse van de context, het ‘hoe en waarom’, 
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 waarbinnen zij dit werk doen. In dit hoofdstuk construeerden we hiertoe orde-
ningsprincipe en voortbouwend hierop zijn er een aantal zogeheten sensitizing 
concepts (Blumer, 1954; Bowen, 2008) ontwikkeld, die zullen dienen om de ver-
gelijkingen tussen de praktijken en tussen de steden structuur te bieden. Deze 
sensitizing concepts – ondergebracht in de drie dimensies – construeren een 
kader van de (verhoudingen tussen de) wetmatigheden en ruimtes waarbinnen 
sociaal werkers invulling geven aan hun professie, dat de analyse van het empi-
risch materiaal zal structureren.

De persoonlijke dimensie, afgeleid uit de theorievorming over street-level bureau-
cracy, de persoonlijke ruimte die professionals binnen de organisatie krijgen, 
ervaren of nemen, valt uit te splitsen in twee subthema’s. Op de eerste plaats is er 
de ‘lack of operational clarity’; een typisch aspect van street-level bureaucracy’s, 
waarin de regels die centraal worden gesteld, lang niet altijd uitsluitsel geven bij 
individuele zaken. Ten tweede is er wat we hier hebben aangeduid als de ‘norma-
tieve thermostaat’. Hiermee worden de gebeurtenissen aangeduid waarbij de pro-
fessionals een persoonlijke visie op een zaak hanteren, die niet altijd overeenkomt 
met de regels vanuit de organisatie. Deze thermostaat kan worden gehanteerd ten 
overstaan van de cliënten, maar ook uitspraken gedaan in overleg met collega’s 
vallen hieronder. Overkoepelend thema hierbij is dan natuurlijk de persoonlijke 
ruimte die hierin wordt ervaren, genomen of geboden.

Ook de organisatorische dimensie (Diffusion of Innovations) is op te splitsen in 
twee categorieën: de interne organisatiecontext en de externe organisatiecontext. 
Bij de interne factoren was de overkoepelende zoekvraag bij de data-analyse wat 
de organisatie nu precies uitdraagt en implementeert in termen van technieken 
en protocollen. Welke interventies en regels worden er ingevoerd, welke ontwik-
kelingen zijn er vanuit de interne organisatie? Bij de externe factoren gaat het om 
de factoren buiten de organisatie, die effect hebben op de professionals. Hierbij 
kan er worden gedacht aan zaken als een besef van noodzaak tot veranderen, 
bepaalde (dwingende) richtlijnen van buiten de organisatie en eventuele politieke 
omgevingscontext.

De professionele dimensie, ten slotte, waarbij theorievorming over evidence-
based practice als uitgangspunt werd genomen, is eveneens naar aanleiding van 
het literatuuronderzoek uitgesplitst in twee categorieën: ‘goede praktijken’ en 
‘effectiviteit’. Bij ‘goede praktijken’ gaat het in eerste instantie om passages en 
uitspraken in de data, die verwijzen naar de discussie over goede methoden en 
praktijken, alsook de (maatschappelijke) discussie hierover. ‘Goed’ hier in ter-
men van evidence-based. Bij ‘effecten’ gaat het om de effecten van behandelingen, 
methoden en werkwijze.
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Tabel 3.1 De drie dimensies

leidende theorie dimensie label

street-level bureaucracy persoonlijk Lack of operational clarity

Normatieve thermostaat

diffusion of innovations organisatorisch interne organisatiecontext 

externe organisatiecontext 

evidence-based practice professioneel effecten van behandelingen en methoden

goede praktijken

De hoofdstukken vier, vijf en zes (die achtereenvolgens de drie thema’s huiselijk 
geweld, overlast en dak- en thuislozenzorg behandelen) zullen steeds afgesloten 
worden met de analyse naar aanleiding van deze drie dimensies. Deze opzet 
dient om een structuur in de vergelijking en exploratie aan te brengen, een oriën-
terend kader. Bij voorkeur levert de theorie of een combinatie van theorieën, een 
standaard ‘format’ op, aan de hand waarvan vervolgens de afzonderlijke casussen 
op vergelijkbare wijze kunnen worden geanalyseerd. Miles en Huberman noe-
men dit een CaseOrdered Display. Zij beschrijven deze aanpak als volgt: “the 
cases are ordered according to some variable of interest, so that you can easily see 
the differences [and] (…) the patterns of more and less X in the cases” (Miles & 
Huberman, 1994: 187). Hoewel Miles & Huberman hier niet expliciet beschrijven 
dat deze ‘variable of interest’ ook uit de theorie afgeleid kan zijn, beschrijven ze 
elders in hun boek wel dat bij het opstellen van codes voordat er naar de data 
wordt gekeken– een deductieve wijze dus – één van de manieren om deze codes 
op te stellen een voorliggend theoretisch kader kan zijn (1994: 58 en verder). Voor 
deze analyse zijn de observatieverslagen geanalyseerd en geselecteerd op passa-
ges, die zicht geven op redenen, oorzaken en achtergronden van bepaald gedrag, 
beslissingen en acties van de professionals. Het gaat dan om de betekenis die er 
aan dit gedrag wordt toegekend, in termen van de in hoofdstuk twee beschre-
ven thick description. Deze passages zijn vervolgens gestructureerd aan de hand 
van het theoretisch kader; en de sensitizing concepts, die hieruit naar voren zijn 
gekomen.
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“When you allow yourself to be dominated by someone else, you begin to lose 
respect for yourself. You become silently enraged, both at the person who is 

dominating you and at yourself for allowing the domination. Someone else is 
in control of your life, just as  assuredly as if you were a slave obeying orders. 

Stop doing this to yourself ” 

Citaat aangetroffen op een prikbord bij het DVIRP, Leicester. Bron onbekend.

4.1 inleiding

Huiselijk geweld is het eerste van de drie thema’s die in dit onderzoek aan bod 
gaan komen. Als snel bleek dat het vanwege uiteenlopende redenen een beladen 
thema is. Uit zowel de theorie, als uit de praktijk blijkt een zeker ‘ongemak’ van 
de professionals en beleids makers die zich bezighouden met het thema. Iedereen 
die zich bezighoudt met huiselijk geweld komt vroeg of laat schrijnende en inhu-
mane gevallen tegen, die een groot appèl doen op het rechtsvaardigheidsgevoel 
van de persoon in kwestie. Men komt tragische gevallen tegen die schreeuwen 
om een snelle oplossing. Deze oplossing is echter meestal niet meteen voorhan-
den en dat is confronterend voor de professionals. En ook, zo bleek in een aantal 
van deze gevallen, voor de onderzoeker in kwestie.

Dit hoofdstuk zal beginnen met een uiteenzetting van theorievorming over hui-
selijk geweld. Doel hiervan is om een karakterisering van het thema te geven, 
aangevuld met de belangrijkste en meest recente wetenschappelijke inzichten 
betreffende oorzaken en aanpak. Hierna zullen achtereenvolgens de onderzochte 
praktijken in Eindhoven, Antwerpen en Leicester beschreven worden. Deze 
beschrijvingen worden voortdurend afgewisseld met beschouwingen over het-
geen er waargenomen is. Hierbij worden de bevindingen meteen en voortdurend 
in verband gebracht met relevante theorievorming, waarbij de focus – in de lijn 
van de onderzoeksvraag – ligt op (opvattingen over en verschijningsvormen van) 
professionaliteit. Aan het eind van het hoofdstuk worden, aan de hand van het 
theoretisch kader, de overkoepelde thema’s uit de verschillende praktijken geëx-
trapoleerd en beschreven.
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4.2 theorie

Huiselijk geweld is een thema dat de laatste jaren hoog op de innovatieagenda 
van de betrokken professionals, beleidsmakers en wetenschappers staat (zie bij-
voorbeeld Dijkstra, 2008). Onder huiselijk geweld wordt verstaan het geweld dat 
door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is of wordt gepleegd. Hierbij 
kan het gaan om zowel fysiek geweld, seksueel geweld, en geestelijk geweld. Ook 
geweld gericht tegen de omgeving van het slachtoffer, zoals kinderen of familie, 
valt hieronder.

De manier, waarop er dan professionals en door beleidsmakers wordt geke-
ken naar huiselijk geweld, is in de loop der jaren ingrijpend veranderd. Tot de 
jaren tachtig van de vorige eeuw werd huiselijk geweld beschouwd als een privé-
zaak tussen partners, waar overheid of sociale sector geen bemoeienis mee had 
(Lünneman, Römkens, & Roos, 2009). Inmiddels wordt huiselijk geweld gezien 
als een ingrijpend en serieus probleem, dat om een landelijke beleidsaanpak 
vraagt. Talloze onderzoeken en beleidsinnovaties waren hiervan het gevolg. Wij 
noemen – en deze lijst is verre van compleet –: de constatering in 1992, dat huise-
lijk geweld in Nederland veel vaker voorkwam dan voorheen werd verondersteld 
(Römkens, 2008); de constatering in 1997 dat 45 procent van de Nederlanders 
ooit in het leven te maken heeft gehad met niet-incidenteel huiselijk geweld 
(Van Dijk, Flight, Oppenhuis, & Duesmann, 1997); het invoeren van een lande-
lijk registratiesysteem om alle incidenten betreffende huiselijk geweld te melden 
(Zalm, 2009), en de recente nadruk op ketenaanpak als de meest doeltreffende en 
effectieve manier om huiselijk geweld aan te pakken.

De term huiselijk geweld fungeert in Nederland eigenlijk als een paraplubegrip 
voor verschillende uitingsvormen van geweld binnen bestaande relaties (Movisie, 
2009). Huiselijk geweld kan worden omschreven als ‘geweld, dat door iemand uit 
de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd’ (Baeten & Janssen, 2007: 
12). Een andere definitie, gangbaar in de Verenigde Staten, luidt: ‘a pattern of 
“coercive behaviors that may include repeated battering and injury, psychological 
abuse, and sexual assault” perpetrated by a current or former intimate partner to 
control his or her partner’ (Fisher & Shelton, 2006: 118). Er kan dus onderscheid 
worden gemaakt tussen diverse vormen van geweld, zoals fysiek, psychisch/emo-
tioneel en seksueel geweld. De laatste definitie is overigens wat specifieker; waar 
bij Baeten en Janssen het begrip ‘huiselijk’ kan doelen op (ex-)partners, gezins-
leden, familie leden en huisvrienden van de partner, gaat het bij Fisher en Shelton 
exclusief om (ex-)partners.

Daarnaast is het zinvol te benadrukken, dat huiselijk geweld niet per definitie 
gaat om geweld dat in het huis van dader en slachtoffer plaatsvindt. Het gaat om 
geweld tussen mensen die bij elkaar wonen, of bij elkaar ‘over de vloer komen’. 
In die zin is de Vlaamse term ‘intra familiaal geweld’ (IFG) wellicht een betere, 
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omdat ze niet naar de plek van het geweld verwijst, maar naar de actoren tussen 
wie het geweld plaatsvindt; en naar de familiaire relaties tussen deze actoren.

Stals, werkzaam als projectcoördinator intrafamiliaal geweld bij de Antwerpse 
politie, integreert de bovenstaande kenmerken door IFG als volgt te definiëren 
(2005: 18):

‘Intrafamiliaal geweld betreft elk dwingend of intimiderend gedrag dat vertoond 
wordt tegenover een gezins of familielid of (ex)intieme partner, én waarbij dit 
dwingende of intimiderende gedrag gepaard gaat met geweld of dreiging met geweld 
en een langdurige relationele invloed heeft’

Ondanks de brede definitie van huiselijk geweld zijn er toch een aantal centrale 
kenmerken te definiëren. Op de eerste plaats gaat het om geweld, dat zich voor-
doet in een intieme kring. Er is hierbij tevens altijd sprake van een machtsverschil 
tussen slachtoffer en dader; waarbij daders vaak kwetsbare slachtoffers uitzoeken. 
Verder gaat het niet om eenmalige incidenten, maar om patronen van dreigend 
en/of escalerend gedrag. Dit gedrag vormt een ernstige aantasting van de per-
soonlijke integriteit van het (de) slachtoffer(s). Het hier bedoelde geweld kan ook 
diverse vormen aannemen, zoals fysiek, seksueel en psychisch geweld, maar ook 
geweld gericht op de omgeving, zoals economische onderdrukking, het (sociaal) 
isoleren van het slachtoffer en het aantasten van de persoonlijke eigendommen 
van het slachtoffer, zijn alle verschijningsvormen van huiselijk geweld (Movisie, 
2009; Stals, 2005).

Uit onderzoek blijkt, dat er een aantal risicofactoren te benoemen zijn, die de 
kans op huiselijk geweld vergroten. Op de eerste plaats is er bij het slachtoffer 
vaak sprake van een laag zelfbeeld en een gebrek aan weerbaarheid. Vrouwen, 
die onzeker zijn over zichzelf, en zich niet goed kunnen verdedigen, verbaal en/
of fysiek, lopen meer kans om het slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Ook 
de sociaaleconomische status speelt een rol; huiselijk geweld – en zeker de zwaar-
dere vormen ervan – komt meer voor in gezinnen uit de lagere sociale regio-
nen van de samenleving (Roberts, 2006). Verder is overmatig middelengebruik 
een belangrijke signaalfactor. Het gebruik van bijvoorbeeld drank of drugs kan 
namelijk ontremmend werken, waardoor van zichzelf niet agressieve personen 
eerder overgaan tot het plegen van geweld. Ook relationele kenmerken, zoals 
snelle relatievorming en gebrekkige communicatie tussen partners, zijn factoren 
die huiselijk geweld kunnen bevorderen.

De volgende risicofactor is de gezinssituatie, waarin de pleger en/of slachtoffer 
is opgegroeid. Was er in deze situatie al sprake van huiselijk geweld, (affectieve) 
verwaarlozing of mishandeling, dan vergroot dit de kans dat de persoon in kwes-
tie in zijn/haar latere leven te maken krijgt met huiselijk geweld. Vervolgens is 
afhankelijkheid een belangrijke voorspellende factor. Partners (meestal vrouwen, 
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maar ook mannen ), die financieel of anderszins afhankelijk zijn, lopen meer 
risico’s om slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Dit geldt ook voor partners 
die geen of een gebrekkig sociaal netwerk hebben. Ook wordt betrokkenheid bij 
een echtscheiding als risicofactor genoemd, zeker wanneer het gaat om een pro-
blematische echtscheiding. De onverwachtheid van de scheiding in de ogen van 
een van de partners en eventuele publieke beschuldiging en vernedering door 
elkaar van de ex-partners kunnen leiden tot huiselijk geweld (zijn dat eigenlijk al) 
(Janssen, Wentzel, & Vissers, 2009; Movisie, 2009).

4.2.1 oorzaken
Bij het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld zijn altijd veel instanties en 
beroepsgroepen betrokken, waaronder politie, maatschappelijk werk, geestelijke 
gezondheidszorg en huisartsen. Dit gegeven leidt er vanzelfsprekend toe, dat er 
ook veel perspectieven op (de aanpak van) huiselijk geweld zijn te onderscheiden. 
Bij deze verschillende theorieën horen verschillende uitgangspunten, die dus ook 
een verschillende kijk leveren op de aard en aanpak van het probleem. Janssen et 
al. beschrijven vier mogelijke perspectieven (2009: 33 ev.).

Op de eerste plaats beschrijven ze huiselijk geweld als uiting van psychopatho-
logie. Uitgangspunt hierbij was, dat iemand die zich schuldig maakt aan zaken 
als huiselijk geweld per definitie een bepaalde psychische stoornis moet hebben. 
Implicatie van dit perspectief is overigens ook meteen dat huiselijk geweld behan-
delbaar is. Of dat in ieder geval de plegers van huiselijk geweld behandelbaar zijn. 
Münchhausen by proxy is een bekend voorbeeld van een psychische stoornis, die 
geweld kan verklaren – waarbij het overigens overwegend om kindermishande-
ling gaat. Binnen de psychopathologie wordt huiselijk geweld dan gezien als aan-
geleerd gedrag en kan het dus in principe ook weer worden afgeleerd. Gedrag 
wordt gezien als primair bepaald door straffen en belonen. Als we deze redene-
ring volgen, dan moeten we dus concluderen, dat plegers van huiselijk geweld 
op de een of de andere manier hun gedrag beloond zien, waardoor ze hiermee 
doorgaan.

Op dit principe worden diverse vormen van daderbehandeling gebaseerd, waarin 
op systematische wijze ‘nieuw’ gedrag wordt aangeleerd en waarbij geweldloze 
reacties worden beloond. Het nemen van een ‘time-out’ is een voorbeeld van 
een strategie, die hierbij wordt aangeleerd. Hierbij leert de dader om – wanneer 
hij merkt dat hij neigt naar gewelddadig gedrag – om letterlijk uit de situatie te 
stappen, om af te koelen. Deze techniek vraagt uiteraard, wil ze effectief zijn, 
ook medewerking van het (potentiële) slachtoffer. Deze moet de dader ook ‘laten 
gaan’, en er bijvoorbeeld niet op staan de zaak meteen uit te praten.

Het idee, dat huiselijk geweld volledig valt te verklaren vanuit de psychopatholo-
gie is inmiddels achterhaald. Toch blijft deze invalshoek van groot belang, zeker 
wanneer het gaat om het zoeken naar verklaringen voor het gedrag, en naar een 
effectieve benadering van zowel plegers als slachtoffers.
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De tweede benadering is die van huiselijk geweld als een uiting van machts-
verschillen. Deze benadering ontstond na de jaren ’70 van de vorige eeuw, toen 
er vanuit de tweede emancipatiegolf aandacht kwam voor de machtsverschillen 
tussen de seksen. Huiselijk geweld werd steeds meer gezien als een uiting van 
machtsverschillen; machtsverschillen tussen partners, maar ook tussen ouders 
en kinderen. Hoewel de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen sinds 
het eind van de jaren ’70 flink zijn gewijzigd; zijn ze zeker nog niet verdwenen. 
Dominante ideeën over begrippen als ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ zijn 
er nog altijd. Om de zoveel tijd laait de maatschappelijke discussie weer op of de 
emancipatie voltooid is; en in het verlengde daarvan de vraag wat en of er verder 
nog aan moet worden gedaan. Het feit dat deze vraag nog steeds zo vaak wordt 
gesteld, is eigenlijk al een evidente negatieve beantwoording van de vraag.

Volgens het machtsuitgangspunt is het dan ook geen verrassing dat de meeste 
daders van lichamelijk huiselijk geweld mannen zijn, en de meeste slachtoffers 
vrouwen. Daar moet echter wel tegenover worden gezet ,dat vrouwen andere 
machtsbronnen hebben, en daar ook gebruik van maken. Het gaat dan bijvoor-
beeld om het strategisch gebruikmaken van psychisch geweld, inspelen op (eer)
gevoelens van de man en gebruikmaken van eventuele seksuele en/of affectieve 
afhankelijkheid (Yerden, 2008).

Een derde perspectief op huiselijk geweld is die vanuit het strafrecht. Een voor-
deel van deze benadering, die er dus vanuit gaat dat de staat zich met privézaken 
mag bemoeien wanneer deze een bepaalde ernst hebben, is dat huiselijk geweld 
hiermee wat minder als een  privé probleem wordt beschouwd. Door zaken als 
verkrachting en stalking op te nemen in het strafrecht, trekken we als maatschap-
pij een grens tussen wat wel en niet mag binnen een relatie. Dus ook ondanks 
het feit, dat we van mening zijn, dat een relatie in eerste instantie een privé-
aangelegenheid is tussen twee personen. Een nadeel is echter, dat het strafrecht 
van nature vrij rechtlijnig is. Datgene wat in het Wetboek van Strafrecht wordt 
benoemd, is strafbaar, en daarmee al het andere gedrag niet. Hiermee wordt dus 
een ‘papieren’ grens getrokken, die in de praktijk wellicht niet altijd zo wordt 
ervaren door de betrokkenen.

Het laatste perspectief, dat Janssen beschrijft, is de benadering vanuit het sys-
teemtheoretisch perspectief. Deze benadering verwijst naar het feit, dat de aan-
pak van huiselijk geweld zich niet alleen zou moeten richten op dader en slacht-
offer, maar ook op de mensen hier omheen, het systeem dus. Huiselijk geweld 
speelt zich af tussen dader en slachtoffer, maar ook altijd in een de context van 
een systeem. En dit systeem wordt vanuit deze benadering in de aanpak altijd 
meegenomen. Om het gedrag van bepaalde individuen duurzaam te veranderen, 
moet je het hele systeem aanspreken.
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4.2.2 Patronen en fasen
Huiselijk geweld uit zich, zoals hierboven uiteengezet, in verschillende vormen, 
maar ook in verschillende patronen in termen van frequentie, hevigheid en afloop. 
Roberts (2006) heeft naar aanleiding van een onderzoek onder 501 vrouwelijke 
slachtoffers van huiselijk geweld een typologie ontwikkeld, waarin de duur van 
het geweld, de sociaaleconomische klasse van de betrokkenen en de ernst van het 
geweld in vijf categorieën worden ingedeeld. Bij de eerste categorie, ‘short-term’ 
gaat het om maximaal drie, relatief ‘lichte’ incidenten zoals duwen en soms slaan, 
waarop het slachtoffer de relatie verbreekt. De betrokkenen behoren overwegend 
tot de middenklasse van de maatschappij, net als de tweede categorie. Bij deze 
categorie gaat het echter om 3 tot 15 incidenten, die ook aanmerkelijk ernstiger 
zijn, zoals schoppen, bij de keel pakken en meerdere klappen, over een periode 
van enkele maanden tot twee jaar. Vaak betreft het hier jong samenwonende of 
pasgetrouwde stellen. Bij de derde categorie gaat het om ernstig en intens geweld, 
over een periode van 5 tot 40 jaar. Interessant aan deze categorie is, dat het hier 
gaat om betrokkenen uit de hogere maatschappelijke regionen. De vrouw in 
kwestie, vaak voor haar onderhoud, maar ook voor haar maatschappelijke status, 
afhankelijk van de dader, ziet geen uitweg, omdat weglopen geen optie is – ook 
in verband met eventuele kinderen. Vrouwen uit een hoger sociaal milieu blijken 
dus vatbaarder voor deze vorm van huiselijk geweld dan vrouwen uit de midden-
klassen. Bij de vierde categorie gaat het om ernstig en voortdurend geweld (meer 
dan 100 incidenten), vaak gekatalyseerd door alcohol- en/of drugsmisbruik. 
Dader en slachtoffer zijn afkomstig uit de lagere sociale milieus, hebben weinig of 
geen voortgezette opleiding genoten en zijn vaak al bekend bij diverse sociale en 
justitiële instanties. Niet zelden leiden gevallen in deze categorie tot de geweld-
dadige dood van de dader, meestal voorafgaand door diverse doodsbedreigingen 
van deze dader aan het adres van het slachtoffer (2006: 523-523).

Janssen et al. wijzen op een belangrijk verschil tussen huiselijk geweld en geweld 
buitenhuis (2009: 23 en verder). Zij benadrukken, dat het bij geweld buitenhuis 
vaak gaat om een (ogenschijnlijk onverwachte) explosie: ‘opeens’ wordt iemand in 
elkaar geslagen; ‘opeens’ wordt een agent bedreigd. Huiselijk geweld, daarentegen 
verloopt procesmatig, in zekere zin voorspelbaar en via een vast te stellen cyclus. 
Daarnaast stopt het geweld zelden vanzelf, maar wordt het in de meeste gevallen 
juist geleidelijk aan ernstiger In eerste instantie duurt een dergelijke cyclus vol-
gens ervaren politiemensen drie à vier weken. Naarmate deze cyclus echter vaker 
terugkomt zal deze sneller verlopen, tot een wekelijkse, of zelfs dagelijkse terug-
keer van gewelddadigheden. Deze cyclus bestaat, afhankelijk van of er naar een 
Nederlands, of Vlaams basisboek wordt gekeken, uit vier of drie stappen/fasen 
en wordt, indien voorgelegd aan betrokken slachtoffers en/of daders, als zodanig 
herkend (Groen & Lawick, 2008 [1998]).

Janssen et al. onderscheiden vier fasen in deze cyclus. De eerste fase is die van 
oplopende spanningen. In deze fase bouwen dader en slachtoffer een patroon op 
van woordenwisselingen, schelpartijen en dreigementen. Belangrijk is hier ,dat er 
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geen de-escalerende factor aanwezig is, slachtoffer en dader praten hun emoties 
en spanningen niet uit, zoals in ‘gezonde’ relaties wel gebeurt, maar laten deze 
oplopen.

In fase twee (‘aanloop naar geweld’) leiden deze spanningen en emoties tot angst 
en onderwerping bij het slachtoffer, en tot woede bij de dader. Beide partijen 
verliezen in deze fase de controle over hun gedrag en emoties. Fase drie is de 
eigenlijke geweldsuitbarsting, waarin de opgebouwde spanningen resulteren in 
fysiek, seksueel en/of psychisch geweld. Dit geweld kan zowel eenzijdig gericht 
zijn, als wederzijds gericht. De toenmalige (december 2008) ketenregisseur relati-
oneel geweld in Eindhoven gaf bijvoorbeeld aan, dat het daadwerkelijk overgaan 
tot fysiek geweld van de man, nogal eens wordt voorafgegaan door aanhoudend 
‘getreiter’ van de vrouw in kwestie. De politieagenten, die hiermee worden gecon-
fronteerd, nemen dan over het algemeen de man in hechtenis; maar geven tegelij-
kertijd vaak aan, dat ze bij de aangetroffen situatie voor hetzelfde geld de vrouw 
mee hadden kunnen nemen.

Deze derde fase lijkt voor de aanpak van huiselijk geweld van groot belang, 
omdat dit nu net de fase is waarin het geweld als het ware ‘vanachter de voordeur’ 
vandaan komt. Volgens Stals (2005) is het namelijk zo, dat het moment van de 
escalatie(s) vaak het enige moment in de cyclus is, waarin het isolement van het 
gezin wordt doorbroken. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. De politie 
wordt gebeld door slachtoffer, kinderen of buren; het slacht offer meldt zich bij een 
spoedgevallendienst of bij de huisarts. In die zin vormt de escalatie dus eigenlijk 
een ‘window of opportunity’ welke cruciaal kan zijn voor het signaleren en aan-
pakken van huiselijk geweld in de bewuste situatie.

De vierde fase is de fase van de zogeheten ‘wittebroodsweken’. In deze fase speelt 
er bij de partijen de shock over hetgeen is gebeurd, ongeloof en schaamte. De ple-
ger voelt zich schuldig – of zegt zich schuldig te voelen – en belooft beterschap. 
‘het zal nooit meer gebeuren…’.

Doel van het ontwikkelen en herkennen van deze cyclus voor hulpverleners is, 
volgens Janssen et al., om de terugkerende patronen van huiselijk geweld te leren 
herkennen en begrijpen. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen, dat een echtpaar, 
dat elkaar gisteren nog (letterlijk) het huis uit vocht, vandaag innig gearmd door 
de plaatselijke winkelstraat loopt. Beide zijn onderdelen van dezelfde cyclus, en 
dienen als zodanig te worden begrepen en geïnterpreteerd.

Daarnaast is er ook in Nederland is er steeds meer aandacht voor huiselijk geweld 
onder bevolkingsgroepen met een niet-westerse achtergrond. Hulpverleners 
lopen in de begeleiding hiervan aan tegen diverse culturele verschillen, zoals 
andere en/of zwaardere taboes, die het moeilijk maken om deze groep adequaat 
van de nodige hulp te voorzien. Zo zijn er bijvoorbeeld diverse culturen, waarin 
lijfstraffen in de opvoeding als volstrekt normaal worden beschouwd. De grens 
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tussen de ‘corrigerende tik’ en huiselijk geweld is dan ambigu (Bakker & Goes, 
2005).

4.2.3 omvang en gevolgen
Ter illustratie van de aard aan omvang van het thema huiselijk geweld is het zin-
nig om hier in te gaan op enkele cijfers.

Wat de Nederlandse situatie betreft, in 2007 werden er in totaal 64.822 incidenten 
bij de politie gemeld. Er wordt geschat dit ongeveer 10-12 procent van het totaal 
aantal incidenten betreft, dat is in werkelijkheid veel hoger zou moeten liggen 
(Movisie, 2009). Dat zou betekenen dat, uitgaande van een totale bevolking van 
circa 16,5 miljoen, ongeveer vier procent van de Nederlandse bevolking mini-
maal eenmaal in aanraking is gekomen met huiselijk geweld. Omdat dit echter 
over één jaar gaat, zeggen deze cijfers niet zoveel. Uit een wat minder recent, 
maar wel veel aangehaald onderzoek (Janssen et al., 2009; Movisie, 2009) uit 
1997, blijkt dat 45 procent van de Nederlanders zelf ooit slachtoffer is geworden 
van niet- incidenteel huiselijk geweld. De definitie van niet- incidenteel huiselijk 
geweld in dit onderzoek luidde: ‘een aantasting van de persoonlijke integriteit van 
het slachtoffer door (ex-)partners, gezins- of familieleden en huisvrienden’. Dit 
geweld heeft ofwel lichamelijk letsel veroorzaakt, ofwel noemenswaardige gevol-
gen gehad, ofwel langer geduurd dan 1 jaar, of is tenminste maandelijks voorge-
komen’ (Van Dijk et al., 1997 parafrase van MvL). Hiervan ondervindt 35 procent 
ingrijpende gevolgen van dit geweld, zoals een scheiding, angst gevoelens en/of 
depressiviteit en in 21 procent van deze gevallen is de duur van het geweld langer 
dan vijf jaar. Mannen en vrouwen lijken even vaak slachtoffer te worden, hoewel 
vrouwen, als het specifiek om partnergeweld gaat, twee keer zo vaak slachtoffer 
zijn als mannen. Daarnaast is het zo dat 80 procent van alle gevallen van huiselijk 
geweld wordt gepleegd door mannen (Van Dijk et al., 1997). Lector ‘vrouwen-
opvang en huiselijk geweld’ Sietske Dijkstra haalt in haar inaugurale rede een 
naar haar mening nog steeds gezaghebbend onderzoek uit 1992 aan, dat conclu-
deert, dat in heteroseksuele partnerrelaties 1 op en negen vrouwen incidenteel, en 
1 op de 10 zelfs stelselmatig en ernstig wordt mishandeld (Dijkstra, 2008).

In België lijken deze cijfers hoger te liggen; uit een onderzoek aldaar is gebleken, 
dat 73 procent van de bevraagde mannen, en 68 procent van de bevraagde vrou-
wen op gegeven mo ment slachtoffer is geworden van minimaal een of andere vorm 
van fysiek en/of seksueel  geweld (Bruynooghe, Noelanders, & Opdebeeck, 1998). 
Echter, de auteurs geven meteen al aan dat hun definitie hiervan een stuk breder 
is dan de door Van Dijk et al. gehanteerde  definitie. Bij ongeveer 78 procent bij de 
vrouwen, en circa 40 procent van de mannen viel de dader van het geweld binnen 
de definitie van huiselijk geweld van Van Dijk et al. (Bruynooghe et al., 1998: 96). 
Dit zou betekenen, dat ongeveer 53 procent van de vrouwen en 30 procent van de 
mannen volgens dit onderzoek ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. In 
deze vorm komen de cijfers dus redelijk overeen met Nederland.
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Hierbij moet overigens vermeld worden dat dit geweld tegen mannen overwegend 
buiten de ‘huiselijke kring’ plaats vindt, en het geweld ten opzichte van vrouwen 
overwegend binnen partnerrelaties voorkomt (Bruynooghe et al., 1998). Dit ver-
klaart wellicht ook de verschillen tussen de Nederlandse en de Vlaamse cijfers: 
bij het Vlaamse onderzoek lijkt in eerste instantie al het geweld waar mensen 
mee geconfronteerd worden meegenomen te zijn, en niet alleen partnergeweld. 
Specifiek voor partnergeweld geldt in België in 1998 in ieder geval dat vrouwen 
veel vaker slachtoffer zijn dan mannen; ongeveer 20 procent tegenover iets meer 
dan 2 procent (Stals, 2005). Verder blijkt dat het geweld over de jaren toeneemt.

In Engeland en Wales blijkt, dat ongeveer 28 procent van de vrouwelijke bevolking 
sinds hun 16e levensjaar slachtoffers is geweest van ‘domestic violence’. (Helaas 
wordt deze term in het gebruikte rapport niet gedefinieerd) Dat komt overeen 
met ongeveer vier en een half miljoen slachtoffer in totaal. Daarnaast is veertien 
procent van alle geweldsdelicten in Engeland en Wales gerelateerd aan huiselijk 
geweld (Walker, Flatley, Kershaw, & Moon, 2009). Verder schrijven deze auteurs, 
dat het bij huiselijk geweld in drie kwart van de gevallen om vrouwelijk slacht-
offers gaat, wat het totale percentage inclusief de mannelijke slachtoffers dus rond 
de 37 procent zou moeten brengen. Wat de aard en ernst van huiselijk geweld in 
Engeland en Wales betreft blijkt, dat in 63 procent van de ( vrouwelijke) slacht-
offers het geweld vaker dan eenmaal voorkwam. Daarnaast is 39  procent van 
de vrouwen minmaal eenmaal aangevallen met een wapen en was er in 53 pro-
cent van de gevallen sprake van wurging (strangulation) (Howarth, Stimpson, 
Barran, & Robinson, 2009).

Hoewel volgens vrij recente cijfers tachtig procent van het huiselijk geweld wordt 
gepleegd door mannen, zijn mannen en vrouwen er ongeveer even vaak slacht-
offer van. Hierbij is het wel zo, dat vrouwen vaker slachtoffer zijn van seksueel 
geweld, en mannen juist weer vaker van lichamelijk geweld (Klein Geltink, 2004). 
Deze laatste verhouding wordt overigens door diverse Amerikaanse onderzoe-
kers weersproken (Hollenshead, Dai, Ragsdale, Massey, & Scott, 2006; Milner & 
Singleton, 2008) of zij gebruiken bij hun onderzoek (bewust) uitsluitend vrou-
welijke respondenten (Fisher & Shelton, 2006; Roberts, 2006). Het aantal slacht-
offers van huiselijk geweld, hoewel vaak onzichtbaar, is groter dan welke andere 
geweldsvorm dan ook (Bakker & Goes, 2005). Zo is in Amerika bij 30 procent 
van alle vrouwen, die bij een geweldsdelict om het leven komen, huiselijk geweld 
de oorzaak (Fisher & Shelton, 2006).
Deze onzichtbaarheid van de slachtoffers wordt ook wel de ‘dark figure’ genoemd; 
er wordt geschat dat de huidige statistieken ongeveer slechts een derde van de 
daadwerkelijke aantal omvat (Roberts, 2006: 526). Roberts noemt als oorzaak 
voor deze ‘dark figure’ zaken als angst voor (eer-)wraak, schaamte en privacy, 
maar ook definitiekwesties.
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De cijfers, die erop wijzen, dat de plegers van huiselijk geweld overwegend man-
nen zijn, klopt met de beeldvorming over huiselijk geweld en wordt wellicht ook 
nog eens versterkt door de campagnes, die erop gericht zijn om huiselijk geweld 
te bestrijden, waarin vrouwen en kinderen als slachtoffers worden geportretteerd. 
Een reden die hiervoor genoemd wordt, is het feit dat mannen minder snel zijn 
geneigd aangifte te doen (ook weer de ‘dark figure’), en dat veel gevallen van 
huiselijk geweld door vrouwen, gericht tegen mannen dus niet in de cijfers terug-
komen.

4.2.4 aanpak
Dijkstra stelt dat de aandacht voor het thema huiselijk geweld in de laatste twintig 
jaar enorm is toegenomen. Was huiselijk geweld twintig jaar geleden een pro-
bleem, dat maar zeer sporadisch kon rekenen op de aandacht van wetenschappers 
en beleidsmakers; nu is het ook in de politiek een veelbesproken thema; en moe-
ten professionals zich regelmatig publiekelijk hierover verantwoorden (2008). Ze 
onderscheidt hierbij drie dominante thema’s als het gaat om de publieke belang-
stelling voor huiselijk geweld: noviteiten in de aanpak, succesverhalen, en fias-
co’s. Anders gezegd: huiselijk geweld kan rekenen op aandacht als er een nieuwe 
methode wordt geïmplementeerd, als er ergens successen worden behaald in de 
aanpak, of als er juist weer sprake is van een ‘Savanna’.

Wanneer slachtoffers van huiselijk geweld op zoek gaan naar hulp, zijn er voor 
deze hulp ruwweg twee kanalen te onderscheiden; hulp via het justitiële apparaat 
en hulp via de so ciale  sector (Hollenshead et al., 2006). Het justitiële apparaat 
ontvangt met regelmaat kritiek, vooral als het gaat om het niet (kunnen) bescher-
men van het slachtoffer. Jain (Jain, 2011) beschrijft casussen waarin slachtoffer 
herhaaldelijk meldingen deden bij de politie, zonder dat er hierop werd gerea-
geerd. Zelfs wanneer een huisverbod (‘restraining order’) door de dader werd 
genegeerd, leidde dit niet tot een politie-ingreep. Wel ontstaat er in toenemende 
mate samenwerking tussen en politie en het social werk (zie daarvoor ook bij-
voorbeeld het tijdelijk huisverbod, hieronder).

De aanpak van huiselijk geweld is en blijft daarmee problematisch. Het wordt 
door onderzoekers als lastig ervaren om te komen tot een integrale aanpak van 
het thema. Tijdens de laatste twee decennia is gepoogd om tot meer kennis en 
begrip van huiselijk geweld te komen en om op die manier methoden te ontwik-
kelen voor de aanpak ervan. Echter,  evidence-based benaderingen worden nog 
steeds als schaars beschouwd (Baird, Gregory, & Johnson, 2011). Enkele van de 
hierboven reeds aangehaalde referenties beschrijven en evalueren bepaalde pro-
jecten om huiselijk geweld aan te pakken. Twee voorbeelden die lijken te ‘werken’ 
zijn een interdisciplinaire aanpak in een kliniek voor slachtoffers van huiselijk 
geweld (Fisher & Shelton, 2006) en een initiatief waarin gesprekssessies worden 
gevoerd met plegers van huiselijk geweld, zowel individueel als met eventuele 
partners en/of andere familieleden (Milner & Singleton, 2008).
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In het algemeen richten de methodieken, gericht op hulp aan slachtoffers van 
huiselijk geweld, zich op een viertal zaken (Janssen et al., 2009). Het gaat op de 
eerste plaats om het bespreekbaar maken van het geweld en het uit de taboe-
sfeer halen hiervan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verwerking van en 
omgang met de opgedane ervaringen, die niet zelden traumatisch van aard zijn. 
Ook empowerment, in de zin van het herstellen van de eigenwaarde en autonomie 
van het slachtoffer, wordt als benaderingswijze vaak ingezet. Jacobs en Halsema 
(2002) noemen als voorbeeld hiervan een praatgroep in de vrouwenhulpverle-
ning, waarbij de wekelijkse sessies beginnen met een rondje, waarin de aanwezige 
vrouwen iets van de afgelopen week moeten vertellen waar ze trots op zijn. Ten 
slotte wordt er in de methodieken altijd aandacht besteed aan het doorbreken van 
het isolement van het slachtoffer (maar ook van het systeem) en het zorgen voor 
herstel, wegen naar een betere situatie en verbondenheid.

de ashg’s
Een belangrijke innovatie in Nederland – in de organisatorische zin van  het 
woord  – was het in 2002 in het leven roepen van de zogeheten Algemene 
Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG’s). Gemotiveerd vanuit een kabinets-
besluit om huiselijk geweld te beschouwen als een publieke zaak, die de hoog-
ste prioriteit verdient, werd er besloten tot een integrale ketenaanpak van het 
probleem. Belangrijke ketenpartners hierbij waren de politie, jeugdzorg, GGZ, 
vrouwenopvang en maatschappelijke hulpverlening (Goes & van Beek, 2009). 
De ASHG’s willen een laagdrempelige, eerstelijns voorziening zijn voor slacht-
offers van huiselijk geweld, maar zeker ook voor daders, toeschouwers of andere 
betrokkenen. Ze vormen daarmee de front office van de aanpak van huiselijk 
geweld in Nederland, daarnaast fungeren ze als coördinatiepunt en als regisseur 
van de ketenaanpak van huiselijk geweld (Janssen et al., 2009).

Enkele jaren geleden deed het VerweyJonker Instituut een evaluerend onder-
zoek naar ‘De meerwaarde van het Advies – en Steunpunt Huiselijk Geweld 
in Nieuw-West’ (Wentink, Goderie, & Nieborg, 2006). Hierbij kwam onder 
andere naar voren dat het ASHG inderdaad als ‘laagdrempelig’ werd ervaren. 
Voorzieningen voor vrouwenopvang worden nogal eens – overigens om terechte 
redenen – ‘ verstopt’, zoals bijvoorbeeld de Blijf-van-mijn-lijfhuizen. Doordat het 
ASHG duidelijk vindbaar is, compleet met naambordje op de deur, draagt het 
volgens de auteurs ook bij aan het doorbreken van de taboesfeer rondom huiselijk 
geweld en het bespreekbaar maken ervan. Deze laagdrempeligheid blijkt ook uit 
de ‘vrije inloop’. Regelmatig komen er cliënten binnen zonder dat er contact is 
geweest of zonder een afspraak met een van de medewerkers.

Daarnaast wordt de vernieuwende aanpak geroemd. Met de invoering van de 
ASHG’s is de capaciteit om de problematiek aan te pakken duidelijk groter gewor-
den. Zo kan er in toenemende mate outreachend worden gewerkt (zie ook hier-
onder), waardoor meer cliënten kunnen worden bereikt. Dit vergroot volgens de 
auteurs ook de betrokkenheid van de professionals bij hun cliënten; het leidt tot 
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een ‘vinger aan de pols’ – benadering (2006: 14). Daarnaast wordt het feit bena-
drukt, dat er met de komst van het SHG nu één herkenbaar loket is voor diverse 
achterliggende problematiek. Hiermee worden cliënten minder van het kastje 
naar de muur gestuurd, worden zij minder heen en weer geschoven tussen de 
verschillende ketenpartners. De professionals bij het SHG zijn, zoals ze ook in het 
empirische deel van dit onderzoek in Eindhoven zullen zijn, vaak werkzaam in 
een rol als casemanager, waarbij ze als contact – en doorverwijspersoon tussen de 
cliënt en de verschillende ketenpartners fungeren.

Een ander punt dat door de onderzoekers werd gesignaleerd, is het feit, dat steeds 
meer plegers van huiselijk geweld zich melden. Het SHG dat werd onderzocht, 
biedt ook een speciaal traject voor plegers van huiselijk geweld, om te voorkomen 
dat ze op een wachtlijst terecht komen. Wanneer een pleger zich meldt, wil men 
hier direct behandeling inzetten, en niet afhankelijk zijn van beschikbare behan-
delplaatsen bij bijvoorbeeld de forensische psychiatrie. Dit heeft ook te maken 
met de systeemgericht aanpak, welke wordt voorgestaan door de SHG’s: het in 
kaart brengen van familie en betrokkenen rondom slachtoffer, en hier zo nodig 
hulp bieden. “Bringing in the family’, zoals Dijkstra (2008) het ook wel omschrijft.

outreachende aanpak
We benoemden hierboven al, dat – mede met de komst van de SHG’s – er meer 
nadruk komt op de outreachende attitude, die professionals zouden moeten heb-
ben. De nadrukkelijke vraag om deze attitude te verstevigen klinkt overigens 
niet alleen bij de aanpak van huiselijk geweld, ze is sectorbreed te horen (zie bij-
voorbeeld Van der Lans et al., 2003; Van Doorn, Etten, & Gademan, 2008). Van 
Doorn en Karmakers beargumenteren, dat een outreachende attitude van groot 
belang is bij de aanpak van huiselijk geweld (2010). Waar het bij een outreachende 
attitude volgens hen op de eerste plaats om gaat, is het hanteren van een ruime 
en inclusieve opvatting van de taak of functie. ‘Hokjesdenken’, denken vanuit 
dichtgetimmerde procedures en protocollen past volgens hen niet binnen een 
outreachende attitude. Daarnaast is het bij een outreachende attitude van groot 
belang om het systeem van de cliënt in kaart te brengen, en te houden. Dat lijkt 
evident: outreachend werken betekent ‘op pad’ gaan en de cliënten opzoeken. 
Hiermee komt men dus logischerwijs ook in aanraking met het systeem. Maar 
outreachend werken is meer dan dat: vaak is huiselijk geweld het gevolg, of het 
brandpunt van een aantal achterliggende thema’s in het systeem van slachtoffer 
en dader, zoals verslaving, opvoedproblemen, schulden of psychiatrische proble-
matiek. Dit vraagt van de professionals, dat ze snel kunnen signaleren, snel ver-
banden kunnen leggen, en ook vaak verbanden tussen zaken die niet expliciteert 
worden uitgesproken. Professionals, die zich bezig houden met huiselijk geweld, 
moeten met andere woorden in staat zijn om de problemen achter de problemen 
(achter de problemen) in kaart te kunnen brengen.
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Een ander belangrijk aspect van een outreachende attitude is volgens Van Doorn 
en Karsmakers het feit, dat de professionals zich voortdurend ook te verhouden 
hebben tot hun eigen organisatie, en hun ketenpartners. Outreachend werken 
is ook netwerken; je begeeft je op andermans terrein, of loopt in ieder geval een 
weloverwogen risico dit te doen, en dit betekent dat voortdurende afstemming 
noodzakelijk is. Outreachend werken is ook proactief werken, en hiervoor is een 
zekere sensitiviteit ten opzichte van de ketenpartners van belang. En ten slotte 
wordt bij een outreachende attitude de samenleving nadrukkelijk als (indirecte) 
cliënt meegenomen. Huiselijk geweld is niet alleen een probleem voor slacht offer 
en de pleger, maar kan ook overlast veroorzaken voor de directe omgeving. Een 
outreachende benadering vereist dat ook deze samenleving het probleem onder-
kent, en uit de taboesfeer haalt.

Professionals ‘komen en gaan’, zo schrijft Dijkstra (2007). Hiermee bedoelt ze, 
dat de inbreng en invloed van professionals op gezinnen vaak fragmentarisch en 
tijdelijk van aard is. Probleemgezinnen zien vaak in korte tijd veel hulpverleners, 
die elk een stukje van de totale problematiek adresseren, waardoor deze hulp-
verleners een fragmentarisch blik hebben. Dit maakt de communicatie tussen de 
verschillende diensten kwetsbaar. Collega’s werken onwetend langs elkaar heen. 
Een “vuistdik dossier” (2007: 165) biedt geen garantie voor goede hulpverlening. 
Een outreachende attitude, zoals hierboven omschreven, in termen van proactief 
werken, inclusiviteit en systeembenadering, kan dan soelaas bieden.

wet tijdelijk huisverbod
Eén van de meest recente Nederlandse innovaties in de aanpak van huiselijk 
geweld is het instellen van het zogeheten tijdelijk huisverbod (januari 2009). Dit 
huisverbod houdt in, dat de dader voor een periode van – in eerste instantie – tien 
dagen – zijn/haar huis niet mag betreden. Tevens mag er in die periode geen con-
tact zijn met het slachtoffer en eventuele kinderen. Doel van het huisverbod is het 
faciliteren van een ‘afkoelperiode’ voor alle partijen en, om in de tijd waarin het 
huisverbod van kracht is, een vliegende start te maken met de noodzakelijke zorg 
en behandeltrajecten. Het huisverbod kan eventueel door de plaatselijke burge-
meester worden verlengd tot een periode van maximaal vier weken.

Deze wet is in 2009 landelijk van kracht gegaan. Ook in Eindhoven wordt er 
sindsdien mee gewerkt. In de eerste vier maanden van 2009 zijn er in Eindhoven 
op deze manier meer dan twintig huisverboden opgelegd. Het opleggen en effec-
tueren van een tijdelijk huisgebod gaat in Eindhoven als volgt: De eerste stap is 
altijd een melding van huiselijk geweld, die binnenkomt bij de politie. Ter plekke 
beoordeelt de politie de situatie en bepaalt of er wel of niet wordt overgegaan tot 
het opleggen van een huisverbod. Indien er een huisverbod wordt opgelegd, dan 
reikt de politie – in samenwerking met de dienstdoende hulpofficier van justi-
tie – aan de betrokkenen een beschikking uit, vordert ze de huissleutels van de 
uithuis geplaatste in en informeert de betrokkenen over de aanpak. Tegelijkertijd 
schakelt de politie de hulpverlening in: de casemanager vanuit Welzijn Eindhoven 
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is (ook buiten kantooruren) binnen één uur ter plaatse. In het kader van de veilig-
heid blijft de politie ter plaatste, in ieder geval tot de uithuisgeplaatste zich niet 
meer in de buurt van de woning bevindt en, indien noodzakelijk, ook daarna.

Het idee achter deze aanpak is, dat de politie (handhaving en openbare veilig-
heid) in samenwerking met Welzijn Eindhoven (hulpverlening) tot een gezamen-
lijke aanpak komen, gebruikmakend van elkaars expertise en mogelijk heden. 
De politie is ter plaatse nodig voor de veiligheid, als contactpersoon met het 
O.M. en soms ook als ‘breekijzer’. Welzijn Eindhoven is er voor de opvang van 
slachtoffer(s), maar ook voor de pleger. Bij een uithuisplaatsing wordt er ,altijd 
in overleg met de uithuisgeplaatste, op zoek gegaan naar passend onderdak. Dat 
kunnen familie of vrienden zijn, maar ook bijvoorbeeld de crisisopvang van Neos, 
de lokale instelling voor maatschappelijke opvang, behoort tot de mogelijkheden. 
In het empirisch deel van dit hoofdstuk zal een getailleerde beschrijving volgen 
van een praktijkvoorbeeld van een Tijdelijk Huisverbod.

4.3 eindhoven: steunPunt huiselijk geweld

De observaties in Eindhoven hebben plaatsgevonden bij het Steunpunt Huiselijk 
Geweld (SHG), onderdeel van Welzijn Eindhoven. Het SHG vormt de front office 
van de meldingen met betrekking tot huiselijk geweld in Eindhoven. Het bestaat 
uit een team van zeven maatschappelijk werkers (situatie najaar 2009). Elk van 
deze medewerkers heeft een aantal ‘ gevallen’ van huiselijk geweld onder zijn/haar 
hoede. Door middel van gesprekken, trainingen en casusbesprekingen verlenen 
ze hulp aan daders en slachtoffers van huiselijk geweld en eventueel aan de fami-
lie of andere betrokkenen.

Dinsdagochtend, om even voor negen arriveer ik bij het kantoor van de maat-
schappelijk werkers van het SHG. Ik kan meteen aansluiten bij het informele 
ochtendoverleg, dat ze elke dag om negen uur hebben. Aanwezig zijn vier mede-
werkers, waaronder Inge Sauvé, met wie ik deze week een aantal dagen mee zal 
lopen. Onderwerp van het gesprek is een hulpofficier van justitie, die erg graag 
wil, dat er in een bepaalde zaak een huisverbod wordt opgelegd, hoewel het SHG 
hier geen gronden voor ziet. Ook de risicotaxatie, gedaan door de politie, recht-
vaardigt geen huisverbod. Toch wil deze hulpofficier, dat er een huisverbod komt. 
De dag vóór mijn eerste observatie heeft hij een collega van Inge de hele dag 
hiermee bezig gehouden. “Hij belde me, dat hij over tien minuten op de stoep 
stond”, vertelde deze collega. “Oh ja, want wij hebben verder ook niets te doen”, 
reageert een ander. Het gaat even verder over de houding, die deze man aan-
neemt ten opzichte van de medewerkers van het SHG: “‘Ja maar meiske”, zei hij 
gisterenochtend tegen mij, toen ik hem aan de lijn had, “er is een groot verschil 
tussen een civielrechtelijke zaak en een strafrechtelijke zaak”, vertelt een van hen 
(39). “Haha, ik heb tien jaar bij de kinderbescherming gewerkt, dat zal ik niet 
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weten”. “Volgens mij”, reageert een ander, “vindt hij het gewoon heel interessant, 
zo’n huisverbod”. Waar de medewerkers zich ook enigszins boos over maken is 
het feit, dat deze hulpofficier deze zaak meent te moeten spelen via de gemeente, 
die, in de persoon van de burgemeester of locoburgemeester, uiteindelijk moet 
tekenen voor een eventueel huisverbod. Er is dus op hoog niveau bemoeienis 
met deze zaak. De gemeente heeft, als ze daarvoor kiest, een grote ‘doorzettings-
macht’, zoals het tijdens het ochtendoverleg wordt geformuleerd. “Maar al met al 
houdt deze man ons nu al ruim een dag bezig”, concludeert een collega. “Ik ga de 
gemeente wel bellen, en een en ander kortsluiten om dit af te handelen”.

Een mooi voorbeeld van hetgeen Meyers en Vorsanger beschrijven, namelijk dat 
het werk van professionals in de publieke sector nogal eens in de schijnwerpers 
staat, en dat men zich dan moet verhouden tot een actuele trend of innovatie. 
Zoals in dit geval dus het tijdelijk huisverbod (Meyers & Vorsanger, 2003).

Na deze ochtendbespreking volgt het eerste gesprek van de dag. Het betreft een 
vrouw (Adie), die enkele maanden geleden in beeld is gekomen wegens geweld-
dadig gedrag van haar (ex-)vriend jegens haar. Inmiddels is volgens Inge het 
daadwerkelijke geweld over, maar toch wil ze deze vrouw nog even in beeld hou-
den. Dit temeer, omdat de vrouw een zoon heeft van 12 (geen kind van de voorge-
noemde ex-partner). Als we beneden zijn aangekomen, zit Adie al op ons te wach-
ten. We nemen plaats in een van de spreekkamers, die voor dit soort gesprekken 
zijn bedoeld, en zich alle op de begane grond van het gebouw bevinden. “hoe gaat 
het?”, vraagt Inge als we zijn gaan zitten. De vrouw zucht even, wacht even af, en 
reageert vervolgens met “niets…”. “Ja, maar dat zeg je altijd Adie”, reageert Inge, 
“hoe is het met het nieuwe huis?”. Weer een langdurige zucht.

Inge vraagt door over leuke dingen, die Adie de afgelopen tijd gedaan heeft. 
Adie vertelt over de ‘city run’, van afgelopen weekend, waar Nicky aan mee heeft 
gedaan, en zijzelf uiteraard is gaan kijken,. “Nog meer leuke dingen…?”, vraagt 
Inge. Adie kijkt even peinzend, maar begint toch weer over haar zorgen over 
de nieuwe woning. Zo ligt er nog steeds geen laminaat (wie dit zou gaan leg-
gen, wordt mij niet helemaal duidelijk). In ieder geval geeft Adie aan dit zelf niet 
te kunnen. Het lijkt erop, dat dit juist haar moedeloosheid bevorderd – dat ze 
het gevoel heeft dat ze voor van alles bij anderen voor hulp aan moet kloppen. 
Tegelijkertijd vind ze het ook heel prettig en belangrijk om goed te zorgen voor 
anderen: “Want het lijkt nu wel of ik niets doe, maar ik ben van de week wel 
naar de Lidl gegaan, om daar van die kleine flessen fris te kopen. Zodat ik als er 
mensen komen helpen wat kan aanbieden. En ik heb bewust van de kleine flesjes 
gekocht, want bij die grote dan is het koolzuur er zo snel uit. Dus ik kan nu bij de 
nieuwe woning dit aanbieden aan mensen, die komen helpen of kijken. En dat is 
wel fijn, dat je ook eens wat anders kan presenteren dan koffie”.

Van_Lanen.indd   95 22-4-2013   12:35:18



96 hoofdstuk 4

Het gesprek gaat verder over Kees, de ex-partner, en de reden waarom Adie in 
eerste instantie in aanraking is gekomen met het SHG. Inge vraagt hoe het gaat 
tussen Kees en Adie, waarop Adie vertelt dat ze Kees al een aantal keer aan de 
deur heeft laten staan – wanneer ze hem niet wilde zien. Zeker als ze merkt, dat 
hij gedronken heeft (Kees heeft een alcoholprobleem) dan laat ze hem niet bin-
nen. Hier zeurt hij volgens haar tegenwoordig ook niet meer over. En de laatste 
keer, dat ze naar de winkel is geweest, heeft ze niets voor Kees meegebracht, hoe-
wel hij hier wel bij haar om gevraagd had, vooral bier, zo blijkt later: “Ja, en dan 
was ik zo gek om zijn bier bij de supermarkt te gaan halen. En dan moest ik van 
hem nog naar de C1000 ook, want daar hebben ze van die pakken met acht halve 
liter blikken, en die wou hij dan twee. Liep ik daar om half negen in de ochtend 
te sjouwen met zestien blikken bier voor Kees. Nee, hij belt nog vaak en staat ook 
nog vaak op de stoep, maar het gaat steeds beter om hem niet binnen te laten. Wel 
zijn we pas nog koffie wezen drinken, bij de V&D..., en hij eet nog weleens bij mij 
mee, dat vinden we wel gezellig…”

Inge kijkt haar na dit relaas even peinzend aan. “Wat vindt Nicky hier nu alle-
maal van?”, vraagt ze vervolgens. “Tja, vervelend natuurlijk…”. (later hoor ik dat 
Nicky getuige is geweest van het geweld, dat zich destijds tussen Kees en Adie af 
heeft gespeeld). “Ik krijg nog steeds het idee, dat Kees jouw leven beheerst; je bent 
zo druk met hem buiten te houden, hij houdt je gewoon heel erg bezig. Je moet 
meer afstand van hem nemen; hem nog meer ‘buiten de deur’ gaan houden. Je 
geeft nu tegenstrijdige signalen aan hem: aan de ene kant laat je hem niet bin-
nen als hij gedronken heeft, maar je gaat wel koffie met hem drinken. En eten 
jullie nog vaak samen?” “Nou”, zegt Adie gedecideerd, “dat is geen drie keer in 
de week meer”. “Twee keer dus”, reageert Inge. Nadrukkelijk gaat ze verder, dat 
ze dit erg veel vind. Adie geeft daarop aan ‘iets terug’ te willen doen naar Kees. 
“Waarom?”, vraagt Inge. “nou, hij helpt ook wel eens met het nieuwe huis, en 
doet ook wel eens boodschappen voor mij enzo…” – waarop Inge Nadrukkelijk 
zegt: “Als je hem helpt, hem uitnodigt dan blijft hij het proberen…”. Adie reageert 
hierop door te zeggen, dat het aandringen van Kees in deze lang niet zo erg is als 
het enkele maanden geleden was. “Nee, maar zo wordt het wel weer, als jij geen 
grenzen aan gaat geven”, reageert Inge nadrukkelijk.

Adie denkt hier even over na. “Maar ga jij nooit ergens gezellig eten, wordt jij 
nooit uitgenodigd door een vriend om daar thuis te komen eten?”. “Natuurlijk 
wel, maar ik ga niet bij vrienden aan de deur staan als ik niet ben uitgenodigd, 
en ik blijf daar zeker niet hangen als me de deur wordt gewezen”, reageert Inge. 
Hiermee wil ze het verschil duidelijk maken. “Kees beheerst jou leven – als ik het 
zo hoor – gewoon nog teveel. Grenzen aangeven dus, waarom zet je Nicky niet in, 
dat je met hem wil zijn?” Inge gaat verder “wat zou Kees zeggen als je hem voor-
stelt eens in de maand af te spreken? – zou hij daarmee akkoord gaan?” “Nou ja, 
hij is niet meer mijn man, zeg ik steeds tegen hem, we zijn vrienden… Maar of hij 
het leuk zou vinden om nog maar eens in de maand langs te komen…” Inge gooit 
het over een andere boeg: “Zou jij hem missen?” “Nee”, reageert Adie na even stil 
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te zijn. “Dan moet je het gaan proberen, om hem uit je leven te krijgen. Ik wil jou 
op het punt krijgen, dat dit jou lukt. Ik blijf zeggen, dat Kees het zal blijven pro-
beren als jij niet duidelijk je grenzen aangeeft.”

Het gesprek verandert van onderwerp: het gaat verder over het werk van Adie. 
Ze gaat via een activeringsprogramma poetsen bij ‘Bennekel Actief ’ – een pro-
gramma om de werkeloosheid in deze wijk te bestrijden. Maar daarnaast geeft 
Adie aan, dat ene ‘Thijs’ haar graag op de bus wil hebben, als buschauffeuse dus. 
Inge is even verbaasd: “Heb jij daar dan een rijbewijs voor?” – “Ja, dûh”, reageert 
Adie. Hoewel Adie aangeeft graag weer aan het werk te gaan, zegt ze daarnaast 
ook meteen dat ze dit wat eng vindt: het is nieuw, en het is nog maar de vraag 
hoe het zal bevallen… “Nee”, zegt Inge beslist, “het is fijn. Mensen vertrouwen je, 
anders vragen ze je niet om op de bus te gaan rijden. Leg daar nu eens de focus 
op”.

Terugkijkend naar dit gesprek, en dan vooral naar de manier waarop Inge dit 
gesprek aangaat, kunnen we in ieder geval constateren dat de metafoor van het 
moerasland, zoals beschreven door Schön, opgaat. Er is geen voorliggend kader 
voor het gesprek; er is geen duidelijk ‘plan’. Inge neemt Adie als het ware mee 
door het moeras (of andersom?) om op die manier vat en grip te krijgen op het-
geen er speelt (zie ook Mooren, 1991). Er is ook geen objectieve indicatie over 
waarom Adie nog op gesprek komt. Het huiselijk geweld is voorbij maar Inge 
geeft, gebaseerd op een ongeschreven regel (je zou het ‘tacit knowledge’ kunnen 
noemen (Polanyi, 1966)) aan dat ze Adie nog in beeld houdt, mede omdat er een 
kind in het spel is. We zijn in Eindhoven een geschreven regel zoals bijvoorbeeld: 
“ wanneer er een kind in het spel is, dan dient het contact met drie sessies verlengt 
te worden” namelijk niet tegengekomen.

de huisverbodzaak
We lopen weer naar boven, waar de medewerkers van de SHG kantoor houden 
en moeten meteen door voor een huisbezoek aan een Turkse vrouw, wiens man 
een dag geleden een tijdelijk huisverbod opgelegd heeft gekregen. Dit naar aan-
leiding van een incident, dat afgelopen zaterdag plaats heeft gevonden. Inge is 
hier als casemanager toegewezen en wat ze er op dit moment van weet is, dat 
deze man er – naast zijn vrouw en twee kinderen (12 en 13) – een vriendin op 
nahoudt. De man was afgelopen zaterdag met zijn vriendin bij de familie van 
deze vriendin, vlakbij de woning van het gezin. De vrouw is verhaal komen halen, 
en dit heeft geleid tot een schermutseling of vechtpartij tussen vrouw, man en 
vriendin, waarbij de man is ingerekend. Dat op basis van – onder andere – twee 
onafhankelijke getuigenverklaringen. De dienstdoende hulpofficier van justitie 
heeft besloten tot een tijdelijk huisverbod van tien dagen. Dit betekent voor Inge 
dat ze het gezin in beeld moet brengen teneinde, in samenspraak met relevante 
ketenpartners, na een dag of acht een advies uit te brengen over het verlengen 
dan wel beëindigen van dit huisverbod. Hoewel Inge hier dus raad en advies over 
kan vragen, komt het uiteindelijk advies, dat meestal wordt opgevolgd, op haar 
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naam te staan. Concreet betekent dit, dat Inge de vrouw, man (afzonderlijk) en de 
kinderen zo snel mogelijk wil spreken. We gaan naar de vrouw thuis, maar eerst 
probeert Inge dan man te bellen, om ook een afspraak met hem te maken, liefst 
vandaag. Hiervoor belt ze achter haar bureau even met de man, en spreekt – daar 
hij niet opneemt – zijn voice-mail in. Vervolgens stappen we op de fiets richting 
het adres van de vrouw. Wanneer we halverwege zijn, wordt er op de gsm van 
Inge gebeld Het blijkt de man te zijn en tussen het verkeersgeruis door (we staan 
op de drukke rondweg in Eindhoven) weet Inge een afspraak voor die middag 
met hem te maken.

We komen aan bij het woning van het gezin, een rijtjeshuis in doorzon-uitvoe-
ring. De voortuin is onlangs geheel betegeld, zo blijkt uit het gele zand dat er nog 
overal ligt. Onze komst blijft niet onopgemerkt, want voordat we aan kunnen 
bellen, doet de vrouw de voordeur al open en nodigt ons uit om binnen te komen. 
We nemen plaats in de woonkamer, aan de eettafel. Onmiddellijk valt mijn oog 
op een groot zwart flatscreen, centraal opgesteld. Bijbehorende afstandsbedie-
ningen liggen op de salontafel. De rest van de inrichting is wat traditioneler; veel 
ornamenten, kleedjes en familieportretten. De moderne westerse samenleving en 
de Turkse cultuur komen samen in deze kamer. Als we eenmaal zitten, legt Inge 
uit wie ze is, en waar ze voor komt. Inge wil weten hoe het met de vrouw gaat en 
wat zij eventueel aan hulp nodig heeft.. Hierop legt de vrouw even geroerd, zo 
lijkt het, haar hand op de knie van Inge.

Dan begint het eigenlijke gesprek. Allereerst controleert Inge of de informatie 
die ze tot dan toe heeft ontvangen correct is. Het blijkt dat de vrouw en haar 
man veertien jaar getrouwd zijn en twee kinderen hebben. De andere vrouw, 
de ‘rivale’, heeft geen kinderen. De verhouding bestaat sinds vier jaar, maar het 
wordt niet duidelijk of de vrouw al die tijd al op de hoogte is. Wel is duidelijk, dat 
ze van deze verhouding afwist vóór de escalatie van afgelopen zaterdag. Tijdens 
deze inleiding blijkt, dat de vrouw gebrekkig Nederlands spreekt, en hoe goed ze 
de Nederlandse taal verstaat en begrijpt blijft vooralsnog onduidelijk. Na deze 
inleiding stelt Inge de vraag: “Kunt u mij vertellen wat er nu precies gebeurd is, 
zaterdag.”. Een diepe zucht van de vrouw is de eerste reactie. “Heel veel boos”, 
begint ze, “Man en vrouw samen gezien, en toen heel veel boos”. “En wat deed u 
toen?” vraagt Inge, waarop de vrouw herhaalt wat ze zojuist gezegd heeft. “Dat 
snap ik”, zegt Inge, “maar wat deed u toen? – Begrijpt u mijn vragen?”. De vrouw 
knikt, maar komt opnieuw niet veel verder dan “heel veel boos”. “Is dit weleens 
vaker gebeurd”, vraagt Inge – waarop de vrouw zegt: “Ja, heel veel boos”. (Hieruit 
maakt Inge, zoals ze na het gesprek vertelt, op dat de vrouw heel erg boos bedoelt, 
en de termen ‘veel’ en ‘vaker’ niet helemaal uit elkaar kan houden.)

Vervolgens is Inge geïnteresseerd in wat voor echtgenoot de man is. De reactie 
is als volgt: “ lief, soms thuis… beetje ruzie. Goed huwelijk…” “Is het voor u een 
voorwaarde dat hij stopt met zijn vriendin?” “…” er komt geen duidelijke reactie 
op deze vraag. “ Snapt u mijn vraag”? – vraagt Inge vervolgens nogmaals. Een 
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overtuigende reactie blijft uit en Inge gooit het over een andere boeg: “Wat is nu 
belangrijk voor u?”. De vrouw reageert: “Rustig, man rustig, nog een keer probe-
ren. Met vieren, kinderen, nog een keer proberen” Hierop vraagt Inge door op de 
kinderen. Het blijkt dat er met de jongen (13) iets aan de hand is, de vrouw vertelt 
dat hij pas kon praten vanaf zijn derde levensjaar. Op de vraag op welke school 
de kinderen zitten moet de vrouw het antwoord vooralsnog schuldig blijven. Wel 
weet ze te vertellen dat hun dochter (13, zit in groep 8) het erg goed doet op 
school. Inge wil graag een keer met deze kinderen praten en vraagt aan de vrouw 
of deze het goed vindt als Inge deze week een keer na school langskomt. De vrouw 
zegt dit goed te vinden en moet even nadenken wanneer de kinderen thuis zijn. 
Inge spreekt af om vrijdag rond vier uur even terug te komen om met de kinderen 
te kunnen praten. (Later geeft ze naar mij aan, dat ze de kinderen vooral ook even 
wil zien en hoopt zo een verdere indruk te krijgen over de thuissituatie.) “Wat 
vinden de kinderen hier nu eigenlijk allemaal van?” – is de volgende vraag die 
Inge stelt. De vrouw reageert: “Soms is moeilijk – vader niet zien.. maar [nadruk-
kelijk] regels zijn belangrijk. Tien dagen beetje uitrusten, poetsen, strijken was-
sen.. Regels zijn belangrijk.”

Het gesprek gaat even verder over de achtergrond van de vrouw. Ze is ongeveer 
veertien jaar geleden – gelijktijdig met haar trouwen – naar Nederland te zijn 
gekomen. Al haar eigen familie woont in een klein dorp in Turkije. Het contact 
met deze familie vindt plaats tijdens vakanties, maar ook via internet, waarbij ze 
wijst op een laptop, die op de eettafel staat. Omdat haar familie in Turkije blijkt 
te wonen, is de volgende vraag van Inge of er in de buurt mensen zijn van wie ze 
steun ervaart. In eerste instantie reageert de vrouw ontkennend, maar later geeft 
ze aan, dat er toch wel mensen op de koffie komen. Op de vraag van Inge of dit 
ook mensen zijn met wie ze over de zaak kan praten, schudt ze ontkennend haar 
hoofd. “Met jou [ze wijst naar Inge] wel, maar anders niet”. Vervolgens benadrukt 
ze – ongevraagd – nog dat haar man goed is met de kinderen: “kinderen op de 
eerste plek. Papa is ook heel goed met kinderen”. Inge sluit het gesprek af met nog 
enkele formele vragen. Zo heeft ze van de vrouw officieel toestemming nodig om 
contact op te nemen met de scholen van de kinderen. Ook vraag ze of de vrouw 
een formulier wil ondertekenen, waarin ze aangeeft, dat ze ermee akkoord gaat, 
dat de verschillende betrokken instanties – waaronder politie, SHG en scholen – 
contact opnemen met elkaar en daarbij onderling overleggen over deze zaak. Met 
andere woorden: mag het dossier van de zaak gedeeld worden? De vrouw gaat 
hier zonder verdere vragen mee akkoord. Haar echtgenoot denkt hier, zoals ’s 
middags zal blijken, heel anders over.

Dit gesprek vindt duidelijk plaats in een andere setting en organisatorische con-
text dan het gesprek met Ada, eerder op de ochtend. De Wet Tijdelijk Huisverbod, 
en de daaruit volgende richtlijnen zijn in belangrijke mate bepalend voor welke 
gesprekken er gevoerd worden (Janse & Borman, 2009). De bedoeling is dan 
ook dat Inge zich zo snel mogelijk een beeld vormt van de situatie, teneinde met 
een beargumenteerd advies voor het al of niet voortzetten van het huisverbod te 
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komen. Evengoed staat nergens nauwkeurig omschreven waarop ze haar advies 
moet baseren; er zijn geen ‘harde’ criteria hiervoor; zoals we ook verderop zullen 
zien.

‘niets aan de hand’
Na een snelle lunch heeft Inge ongeveer vijftien minuten om het volgende 
gesprek, met de dader van de huisverbodzaak voor te bereiden. Ze maakt van 
de gelegenheid gebruik om even haar mail te bekijken; er zijn intussen weer vijf 
nieuwe gevallen van huiselijk geweld aangemeld. Gedurende de komende dagen 
zal het mij inderdaad opvallen dat de  professionals hier voortdurend te kampen 
hebben met hoge werkdruk. In ieder geval lijken ze soms van cliënt naar cliënt 
te moeten hollen. Vervolgens belt ze met Willemijn, een contactpersoon van de 
reclassering, die al een gesprek met de dader van de huisverbodzaak heeft gehad 
naar aanleiding van zijn arrestatie. Zij bevestigt het beeld van de man, dat ook 
de hulpofficier vanochtend al gaf: “meneer is een praatjesmaker”. Dan is het tijd 
voor het gesprek, en we lopen weer naar beneden, naar de receptie. De man zit al 
te wachten, hij heeft een vriend meegenomen. We lopen naar een van de spreek-
kamers.

Als eerste vraagt Inge weer hoe het gaat. De man haalt even zijn schouders op: 
‘Tja, onschuldig in de gevangenis, wat denkt u?”. “U vindt dat u onschuldig vast 
hebt gezeten?”, vraagt Inge terug. “Jazeker”, reageert de man. Inge lijkt (nog) niet 
de discussie aan te willen gaan en vraagt de man wat er volgens hem zaterdag 
nu precies gebeurd is. Zijn verhaal gaat als volgt: “Ik was binnen, met vrienden. 
Opeens hoorde ik herrie buiten. Ik keek en mijn vrouw was daar, met kinderen. 
Ze had ruzie met mijn vriendin. Ik ben naar buiten gegaan, heb mijn vrouw beet-
gepakt. Ze hadden gevochten, de hoofddoeken zaten scheef. Ik heb gezegd: ‘rustig 
aan. Wij zijn geen straatmensen’ Ik zeg tegen mijn vrouw: ‘rustig aan doen’. Ze 
was boos. Ik heb ze in de auto gezet en ben met haar en de kinderen terug naar 
mijn huis gereden, en heb ze daar afgezet. Toen wilde ik terugrijden en kwam de 
politie. Ze hadden veel ‘schelden en schreeuwen’ gehoord en toen moest ik mee 
met jullie”. Er lijkt sprake van een misverstand en Inge verduidelijkt: “Ik ben niet 
van de politie, ik ben van het steunpunt huiselijk geweld”. De man knikt even. 
“Hebt u vastgezeten?”, is de volgende vraag van Inge. De man knikt opnieuw. 
“Hoe was dat?”. “Ja, hoe denkt u, mevrouw”, is de onmiddellijke reactie: “het was 
net een hotel”. Inge blijft even stil, en dan gaat de man verder: “nee, natuurlijk 
was het niet fijn. Je zit in een cel, politie zegt je hebt dat en dat gedaan, je moet 
vastzitten, onschuldig.”

Inge vraagt nog even door over de kinderen: “En toen dit allemaal gebeurde, hoe 
hebben de kinderen hierop gereageerd?, Waren ze overstuur?”. “Nee”, reageert 
de man, “kinderen niet overstuur. Zal ik u eens wat vertellen? [Inge knikt] Ik 
ben vader, zij is moeder. Ik heb niet gevochten met mijn vrouw! Alles is prima 
thuis.”. “Maar toch is er nu een huisverbod”, zegt Inge, “en mag u tien dagen geen 
contact hebben met uw kinderen. U weet dat dit huis verbod ook verlengd kan 
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worden?” “Waarom?”, is meteen de vraag van de man. “Weet u wat het doel is van 
een huisverbod? [de man haalt zijn schouders op]. Het huisverbod dient om een 
signaal af te geven aan de instanties. En het signaal is toch: de thuissituatie is niet 
goed. Want anders leggen de hulpofficier en de burgemeester geen huisverbod 
op. En nu kom ik in beeld, van het SHG, en ik ben er om uit te zoeken wat er niet 
goed is, daarvoor zitten we hier. Begrijpt u dat?” “Ja natuurlijk” [de man lijkt wat 
gepikeerd door de vraag ‘begrijpt u dat’ – alsof hij bang is voor dom aangezien 
te worden]. ‘Maar wij hebben thuis geen problemen, geen problemen met vrouw, 
geen problemen met kinderen”.

‘een koe kan geen lammetjes krijgen’
Om het betoog, dat hij een goede vader is te ondersteunen, haalt de man zijn 
eerste huwelijk aan: “Ik ben geen slechte vader; ik heb nog steeds contact met de 
kinderen uit mijn eerste huwelijk. Mijn zoon kan niet zonder mij” – en hij legt 
meteen een brug naar zijn huidige vriendin – “ Mijn vrouw is jaloers, jaloers op 
mijn vriendin. Ze kan dit niet accepteren. Is begrijpelijk, maar we zijn volwassen 
mensen; ik kan niet zomaar breken met mijn vriendin. Weet u [buigt zich naar 
Inge] wat dat betekent? Dat is eerwraak, ik kan niet mijn de vriendin breken. Ik 
zal u eens vertellen: de familie van mijn vriendin heeft in Turkije drie [steekt drie 
vingers op om dit kracht bij te zetten] mensen vermoord, uit eerwraak. Ik kan 
niet weg bij mijn vriendin. En ik kan niet scheiden van mijn vrouw – trouwen 
is voor altijd: ik wil oud worden met mijn vrouw”. Inge valt hier even in: “Over 
scheiden ga ik niet, daar ga ik dus ook niet mijn mening over geven. Maar toch 
blijf ik erbij dat ik problemen zie. Er is ruzie gemaakt op straat, waar uw kinderen 
bij waren, er is gevochten”. “Nee, er zijn geen problemen; volgende keer als mijn 
vrouw boos wordt, loop ik weg. We zijn volwassen mensen, we gaan niet ruzie-
maken op straat.” Inge reageert weer: “We krijgen hier geen waarheid over; gaat 
het me nu ook niet om. Ik zeg wit, en u zegt zwart; we komen hier samen niet 
uit. Ik wil even verder, ik heb wat vragen over de kinderen. Met uw vrouw heb 
ik al even gesproken over de kinderen, en gevraagd of ik naar hun scholen mag 
bellen, om ook even te informeren hoe het met hen gaat”. Hierop reageert de man 
meteen: “Kinderen? Weet u, in Turkije, de kinderen zijn heilig, wij beschermen 
onze kinderen. Ik wil de kinderen hier buiten houden – de kinderen zijn heilig.. 
Mijn dochter is de beste van de klas, allemaal achten en negens. Heeft net toets 
gedaan – was beste van de klas. En u zegt inderdaad wit, ik ben anders, wij den-
ken anders over dingen. Weet u: wij zeggen altijd: ‘een koe kan geen lammetjes 
krijgen’. Ik zie geen problemen”.

Terwijl Inge het gesprek hierna af probeert te sluiten, komt de man weer terug op 
het punt, dat er volgens hem niets aan de hand is. “Kijk, dit bedoel ik”, zegt Inge, 
“ik wil hier niet in discussie met u gaan. U hebt uw standpunt en de gemeente 
denkt er anders over, anders hadden ze geen huisverbod opgelegd. We moeten nu 
afsluiten. Ik zal u mijn kaartje geven, dan kunt u mij ook bellen als u nog meer 
wilt weten. Is het ook goed als u ik bel, wanneer ik nog vragen heb”. “Natuurlijk”, 
zegt de man, “mijn deur staat open. Ik werk mee, ziet u. Ik ben er dus ik werk 
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mee”. Terwijl Inge een visitekaartje opzoekt maakt de vriend zijn eerste – en 
enige – opmerking: “Is het een kaartje met pasfoto?”. Beide mannen lachen, Inge 
reageert niet.

Twee dagen later woon ik een intervisiebijeenkomst van het team bij, waarbij 
deze huis verbodzaak op de agenda staat. De eerste vraag van Inge is – omdat de 
vader eergisteren zo duidelijk aangaf dat hij de kinderen erbuiten wilde laten – 
of het wel toegestaan is, dat zij met de kinderen gaat praten (er is voor vrijdag-
middag een afspraak gemaakt, met de vrouw en de twee kinderen, waarbij ik ook 
aanwezig zal zijn). Het antwoord van haar collega’s is dui delijk: de moeder heeft 
toestemming gegeven en omdat de ouders getrouwd zijn, hoeft de vader niet als-
nog apart toestemming te geven. Het gesprek kan dus gewoon doorgaan,  zonder 
dat de vader daarin hoeft te worden gekend. Wel stelt Inge hierbij de vraag of de 
moeder hiermee niet in de knel zal komen; zal de vader het haar kwalijk nemen, 
dat zij toestaat, dat Inge met de kinderen heeft gepraat? Een collega vraagt hierop 
of vader het formulier heeft getekend, waar het hierboven al over ging. Dat heeft 
hij dus wel, vertelt Inge, maar hij heeft hierbij meteen een aantal zaken wegge-
streept. “Ik laat altijd alles tekenen”, voegt de collega hieraan toe. Hoewel Inge 
het hiermee eens is, geeft ze meteen aan dat het ‘dit of niets was’. Als ze de vader 
onder druk had gezet om deze aanvullingen in het formulier niet aan te brengen, 
dan, zo is haar inschatting, was het formulier helemaal niet getekend.

het ‘niet-pluis gevoel’ van de hulpverlener
Inge komt terug op het huisverbod, en over de moeilijke beslissing, die ze over 
enkele dagen zal moeten nemen, namelijk, dat ze als casemanager van deze zaak 
aan de burgemeester een advies zal moeten geven over het verlengen dan wel 
beëindigen van het tijdelijk huisverbod. Inge geeft aan dit heel lastig te vinden: 
aan de ene kant heeft ze – naar aanleiding van de gesprekken met moeder en 
vader – het idee dat er van alles mis is in het gezin; dat de vader de moeder als 
soort van ‘huisslaaf ’ ziet, en buitenhuis zijn eigen gang gaat, zo getuige de vrien-
din, die hij erop nahoudt. Aan de andere kant is haar vraag wat een verlenging 
op kan leveren. Wanneer de vrouw geen aangifte wil doen, en zelf ook de over-
tuiging heeft – of zegt dit te hebben – dat het een incident was, en dat alles verder 
prima is bij hen thuis, dan is er middels een verlenging niet veel te halen. De enige 
ingang, die Inge zo ziet, is via de kinderen; ze is dan ook heel benieuwd wat het 
gesprek met hen op zal leveren. De conclusie van Inge is vooralsnog duidelijk, er 
lijkt veel aan de hand in het gezin, maar er is (nog) niet de vinger op te leggen.

Dan komt een collega met de volgende formulering: “Wat voor gevoel heb je bij de 
hele situa tie? Want wanneer het een gevoel ‘niet-pluis’ is, dan is dat voor ons als 
hulpverleners al een reden om in te grijpen”. Inge beaamt, dat dit gevoel van ‘niet-
pluis’ er inderdaad bij haar is, maar blijft de vraag hoe en waar in te grijpen als de 
man en de vrouw dit beiden niet willen. Er wordt beaamd, dat het verlengen van 
een tijdelijk huisverbod altijd een lastige zaak is. Een andere collega komt met een 
tip: “ bij mijn laatste huisverbod zat ik met vergelijkbare vragen, en kon ik er zo 
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een-twee-drie geen lijn in ontdekken. Toen ben ik gewoon drie uur gaan lopen 
om de zaak te overdenken. Dat hielp wel; soms moet je even achter je bureau 
vandaan, en het op die manier benaderen”. Onmiddellijk komt er uiteraard de 
tegenvraag waar dan deze tijd vandaan te halen.

De houding van de man, de ‘narcistische praatjesmaker’ komt ook ter sprake. 
Inge vertelt, dat ze het gesprek met hem erg lastig vond, dat ze geen ingang bij 
hem kreeg, en voortdurend bijna met hem in de strijd zat. Het is volgens haar een 
man, die in staat is het SHG, en Inge in het bijzonder, een proces aan te doen wan-
neer hij vindt dat hij onheus wordt bejegend. “Je moet je dossier dus heel goed en 
zorgvuldig bijhouden”, reageert de teamleider onmiddellijk.. De discussie gaat 
even door of er wellicht een andere ingang is om tot de man door te dringen. Een 
Iman, zo wordt er geopperd. Maar, de man heeft, vindt hijzelf zoals blijkt uit het 
politieverhoor, een grote status binnen de Turkse gemeenschap in Eindhoven. 
Een benadering via een Iman zal hij opvatten als een aanval op deze status, zo 
is de redenering, en hij zal hiermee dus niet akkoord gaan. Temeer omdat hij 
ervan overtuigd is ,dat er, zoals Ilse hem citeert: “niets aan de hand is”. De man 
“doet toch wat hij wil”, reageert een collega. De conclusie luidt dat de ingang dus 
– vooralsnog – niet via de man gezocht moet worden.

De vrouw dan. Wellicht een “emancipatoir traject” bij haar opstarten?, zo oppert 
een collega. Ook dat is lastig, werpt Inge tegen. De vrouw is bepaald niet geïn-
tegreerd, spreekt zeer gebrekkig Nederlands, en tijdens het overleg rijst zelfs 
de vraag of ze misschien (semi-)analfabeet is. Toch zou het goed zijn, zo wordt 
gezegd, om te kijken of ze “iets met empowerment aan kan gaan”. De vrouw is 
geïsoleerd, zonder haar man redt ze het niet in de Nederlandse samenleving, dat 
wordt nu juist in het gesprek geconcludeerd als het lastige van deze hele zaak. 
Kortom, moet er in de zaak de focus op de moeder, of juist op de vader liggen. 
Wat de vader betreft, wordt er aan Inge geadviseerd om voor hem een gesprek 
aan te vragen met een psycholoog. De collega’s zijn met name benieuwd naar zijn 
narcistische gedrag. Inge zegt toe na de vergadering meteen met de ‘huispsycho-
loog’ te gaan bellen, om nog voor deze week een afspraak met hem en de man te 
maken. De teamleider bevestigt: “Wat je nu vooral moet doen is beeldvorming, 
je wil zoveel mogelijk facetten van deze zaak helder maken”. Een ander teamlid 
vult hierbij aan: “als ik een huisverbodzaak onder handen heb, dan spreek ook 
dagelijks met de hulpofficier. Dat levert heel veel informatie op; je hebt dan een 
soort van ‘sparringpartner’ bij de politie. En het is ook heel leuk!”.

Onmiddellijk gaat het gesprek over naar de werkdruk van de SHG. Telefoneren 
is inderdaad heel belangrijk, maar je hebt al zoveel te doen, en juist dit soort tele-
foontjes schieten er dan vaak bij in; terwijl ze toch heel belangrijk zijn. Een andere 
collega nuanceert dit enigszins: “Je moet er [als casemanager bij een huisverbod-
zaak] als het ware boven gaan hangen en de verschillende instanties aansturen 
om aan de slag te gaan. Jij bent de casemanager, eigenlijk moet je zelf zo weinig 
mogelijk doen, dan aan de touwtjes trekken”.
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De vergadering eindigt met een rondvraag, waar geen verdere punten boven tafel 
komen. “Mooi, dan kunnen we aan het werk”, reageert een collega. Terwijl de 
anderen de ruimte verlaten praat Inge nog even na met een collega, over haar 
huisverbodzaak. Ze hoopt in ieder geval, dat ze morgen de kinderen te zien krijgt, 
wanneer ze weer op huisbezoek gaat. De collega adviseert haar om eventueel het 
schoolmaatschappelijk werk hiervoor in te zetten met onder andere als argument, 
dat je bij een huisverbodzaak juist dingen los moet laten. Inge beaamt inderdaad 
dat ze teveel dingen zelf doet, waardoor leuke dingen, zoals meedoen aan het 
voorgenoemde onderzoek, vaak aan haar voorbijgaan.

De vergadering illustreert opnieuw het open karakter van het werk, en de vele 
onbepaaldheden waarmee het gepaard gaat. Het gaat inderdaad om werk dat 
doordrenkt is met regels, maar vervolgens niet door deze regels gestuurd wordt 
(Maynard-Moody & Musheno, 2000). Er ‘moet’ van alles in de huisverbodzaak: 
het dossier moet bij worden gehouden, er moet een advies komen, betrokken 
partijen moeten toestemming geven voor uitwisseling van de gegevens. Maar 
er zijn geen ground rules voor de uitkomst, voor het inhoudelijke traject wat/of 
er ingezet zou moeten worden met de betrokken personen. Het meest concrete 
dat genoemd wordt is dat Inge uit moet gaan van een ‘pluis of niet-pluis gevoel’. 
Er is geen ‘systematisch ontwikkelde praktijkdiscipline’ (Van Ewijk, 2010). Er is, 
daaren tegen, wel degelijk sprake van ‘reflection-in-action’ (Schön, 1983). Door 
middel van de discussie, door middel van de intervisie, trachten de professionals 
te komen tot een beter begrip van de onderhavige zaak. Het doet ook denken aan 
de omschrijvingen die Kunneman geeft om het begrip ‘normatieve professionali-
teit’ te beschrijven. Het gaat daarbij volgens hem om een manier van werken die 
niet alleen coherent en consistent is met methoden en technieken, met regels en 
 protocollen, maar waarbij het juist ook gaat om reflexiviteit, betrokkenheid en 
moed (!). De procedures lijken hierbij een noodzakelijke voorwaarde te zijn, maar 
zeker geen voldoende voorwaarde (Kunneman, 1998, 2003). Op deze manier pro-
beert men de abstracte regels van het tijdelijk huisverbod af te stemmen met de 
praktijk. Drijvende kracht daarbij is de ( normatieve) vraag hoe de betrokken par-
tijen, en dan in het bijzonder de kinderen en de moeder, ondersteund en geholpen 
kunnen worden in dit proces.

‘het gaat al dertig jaar over Peter’
In de middag gaan we op huisbezoek, bij een weduwe van ongeveer zestig jaar 
oud. Haar man is drie jaar geleden overleden en ze heeft drie kinderen, waarvan 
er één (40) ernstig verslaafd is. Over deze zoon, Peter, gaat het gesprek. Het blijkt, 
dat hij regelmatig aan de deur komt vragen om eten en geld, en daarbij in het 
recente verleden al eens gewelddadig is geweest naar zijn moeder. Dit is de reden, 
dat Inge contact heeft met de moeder.

Als we aankomen bij het statige jaren dertig-huis staat de thee al klaar . Wanneer 
we zitten is opnieuw de eerste vraag van Inge hoe het met de moeder gaat. Meteen 
begint ze over Peter, die deze week – weer, zoals later blijkt – van alles heeft 

Van_Lanen.indd   104 22-4-2013   12:35:18



huiselijk geWeld 105

gevraagd. En flink aan het klagen is geweest. “Hij vertelt dan dat hij ziek is, dat hij 
medicijnen nodig heeft en daar dan geld voor van me wil hebben. Maar als ik dan 
vraag wat er precies met hem aan de hand is; dan wordt hij boos. En toen zei ik 
‘geef me het recept van de dokter maar, dan haal ik die medicijnen zelf wel’, maar 
dat vindt hij ook niet goed. En zo was het ook laatst met pleisters, hij had van die 
hele dure pleisters nodig, zei hij, en vroeg daar geld voor. Maar ik had die pleisters 
toevallig nog liggen, dus heb ik die hem gegeven. En zo gaat het met heel veel din-
gen, ook toen hij geld wilde om zijn schoenen te laten repareren. Ik zei ‘geef die 
schoenen maar hier, dan breng ik ze wel weg’. Maar nee hoor, hij moest en zou dat 
zelf doen, want hij wist dan waar hij ze heen moest brengen, dat kon maar op een 
adres, dus hij wilde gewoon geld hebben”. “Dat gebeurt vaker, of niet?”, reageert 
Inge. Dat blijkt te kloppen, Peter blijkt er bijvoorbeeld naar eigen zeggen ook al 
heel wat mobieltjes doorheen te hebben gedraaid, waardoor hij regelmatig geld 
nodig heeft voor een nieuwe. En wanneer zijn moeder dan aanbiedt om een oude 
van haarzelf uit te lenen, dan is het “huis weer te klein”, zoals ze zelf aangeeft.

“Bij alles wat je denkt goed te doen, daar moet je voor vechten. Bij alles wat ik 
voor hem wil doen, moet ik uitleggen waarom ik juist datgene doe, en niet meer. 
Hij lijkt nooit tevreden.” “Wanneer denk je dat hij wel tevreden zal zijn?”, vraagt 
Inge. De moeder blijft hierop het antwoord vooralsnog schuldig; wel komen er 
hierop tranen in haar ogen. “Het lijkt erop dat hij maar één ding wil”, legt Inge er 
een schepje bovenop. “Maar daar durf ik niet aan te denken”, reageert de vrouw, 
die lijkt te begrijpen waar Inge heen wil . “dat durf ik niet, stel dat hij geen geld 
heeft en zijn huur niet betaalt, dan staat hij op straat. Dat kan niet. Want als ik 
hem zelf in huis haal, raak ik alles kwijt [Inge knikt beamend]. Dan raak ik ook 
mijn andere zoon en dochter kwijt. En mijn man zou dat ook niet gewild heb-
ben.”. Inge reageert: “En bovendien raak u uw rust kwijt als u hem in huis haalt. 
Wat u ook doet, hij zal het nooit genoeg vinden, hij zal altijd om meer vragen. Het 
enige wat u kan doen is hem los te laten. Hij kan overal terecht, dit is Nederland, 
we laten hier niemand van de honger doodgaan, voor iedereen wordt uiteindelijk 
gezorgd. Het is zijn keus, wat hij met zichzelf doet; u kunt daar uiteindelijk niets 
aan doen.”

Vervolgens komt Inge terug op een voornemen, dat ze de vorige keer met de 
vrouw af heeft gesproken. Het idee was om niet meer thuis met Peter af te spre-
ken, maar bijvoorbeeld bij het restaurant van de V&D. Het blijkt nu dat dit één 
keer is gelukt, en dat de vrouw Peter ook eenmaal de deur heeft kunnen wijzen 
toen hij bij haar thuis aanklopte. Maar vervolgens kwam Peter met het verhaal 
dat hij heel ziek is en allerlei onderzoeken moet laten doen. En toen hij een vol-
gende keer (de afgelopen zaterdag) met dit verhaal aankwam, is moeder hem toch 
weer ‘teruggevallen’, Ze vertelt over dit bezoek: “Ik wist wel dat zijn geld op zou 
zijn – zijn uitkering was al een poosje geleden binnengekomen,. Dus had ik – toen 
ik hoorde dat hij zo ziek was, maar wat extra boodschappen meegenomen, kaas 
en vis, en nog wat andere etenswaren. En die heb ik hem zaterdag meegegeven; 
ik heb hem niet binnengelaten – ik heb tegenwoordig zo’n ketting aan de deur. 
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Maar  dan krijgt hij die boodschappen en er kan nog geen dankjewel vanaf… 
Maar jah, ik ben allang blij als hij de boel niet bij elkaar schreeuwt wanneer hij 
niet binnen mag komen. Maar ik merk ook, dat ik boos aan het worden ben. 
Hij eist steeds maar geld, en zegt dan ‘je hebt geld zat’. En alles met hem is een 
gevecht, als ik niet precies doe wat hij wil. Met die medicijnen, en met zijn schoe-
nen, het is steeds maar gevecht”. “Houdt u dat nog vol?”, vraagt Inge, “dat vechten 
steeds.”. “Eigenlijk niet… Vandaag ook, ik weet dat hij naar het ziekenhuis moet, 
voor dat onderzoek, maar ik durf hem niet te bellen hoe dat gegaan is; ik kan er 
niet meer tegen….”

Na een korte stilte gaat Inge verder: “Je weet dat we het gehad hebben over los-
laten, nou dat is deze week niet gelukt, maar dat is helemaal geen probleem; we 
gaan gewoon weer verder. Als ik u goed hoor, dan lijkt het bij Peter alleen maar 
te gaan over geld, geld en nog eens geld en zit er geen verandering hierin”. “Ging 
het meer een keer voorruit”, beaamt de vrouw, “al was hij maar gewoon eens een 
keer aardig..”. “U kunt dit niet oplossen, u krijgt hem er niet uit. Weet u, iedere 
keer als Peter valt, dreigt te vallen, dan pakt u hem steeds weer op. En Peter weet 
dit heel goed. Ook deze week, u was heel goed bezig, en Peter merkte dit. En 
meteen wordt hij – of zegt hij dat – heel erg ziek. Hij verzint weer iets nieuws, en 
dat is hem deze keer gelukt. En dat is helemaal niet erg, we moeten gewoon weer 
verder; en terug op het oude spoor. Want u was echt heel goed bezig. En uw eigen 
zoon laten gaan, dat is volgens mij het moeilijkste wat er is.” “In bed denk ik vaak 
‘waar zou hij nu zijn, en heeft hij honger”. “Al brengt u de hele Albert Heijn naar 
hem toe, dan nog heeft het geen zin; dan nog zal hij meer willen. U moet nu aan 
uzelf denken. Weet u wat ik denk dat hij wilt?” – de vrouw reageert, “hij wil geld, 
en met rust gelaten worden als hij zijn geld maar heeft”. “Inderdaad, dat is wat hij 
wil, en dat zal hij blijven proberen.”

“Dus, wat gaan we nu doen? Misschien is het toch goed als ook voorlopig even 
iedere week langskom.” De vrouw zegt dit prettig te vinden, zo kan ze in ieder 
geval even haar verhaal kwijt. Vervolgens vertelt ze, dat ze volgende week een 
week op vakantie gaat met een vriendin. Inge is hier erg enthousiast over. “Precies, 
dat bedoel ik! U moet zelf leuke dingen gaan doen en Peter laten voor wat hij is. 
En u laat uw telefoon thuis, zodat Peter u niet kan bellen!”. “Ja”, verzucht de moe-
der, “Ik heb het gevoel dat ik als moeder geen week weg ‘mag’ gaan. Stel dat hij 
echt ziek is, of wordt?”. “Wat zou u dan doen?”, vraagt Inge. “Dan ga ik terug”. 
Even valt er een stilte. “En toch denk ik dat Peter dat weet”, reageert Inge. “En als 
u ervoor zorgt dat hij weet dat hij u niet kan bereiken, dan moet hij iets anders 
verzinnen. En dan heeft u in ieder geval een rustigere vakantie.” Om aan te geven 
hoe moeilijk ze het loslaten vindt, haalt de vrouw opnieuw de gebeurtenis van de 
afgelopen zaterdag aan: “Ik had inderdaad die ketting voor de zekerheid op de 
deur gedaan, en dat was maar goed ook, want hij wilde eigenlijk meteen naar bin-
nen lopen. Maar ik had ook bezoek, van de buren, en dat heb ik ook meteen maar 
tegen hem gezegd van ‘ik heb bezoek Peter, je kunt wat eten krijgen, maar dan 
moet je ook meteen weer gaan!”. Inge reageert: “maar dat heb je dus heel goed 
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gedaan!, daar moet je trots op zijn dat je op deze manier een stapje hebt gezet. En 
de volgende keer kun je hem dan ook misschien de deur wijzen als er geen bezoek 
is! En als je volgende week op vakantie bent, dan moet je me beloven om hem niet 
te bellen in die week!”

De moeder kijkt Inge even twijfelend aan. “Oké, dan ga je je best doen om te pro
beren hem niet te bellen oké?”. Het is even stil. “Het is eigenlijk helemaal niet leuk 
om met hem te bellen”, mijmert de moeder, “hij praat alleen maar over zichzelf, 
en wil steeds maar van alles; alsof alles om hem draait”. “Het draait al dertig jaar 
om Peter”, reageert Inge nadrukkelijk. “Laatst heb ik ook gewoon een keer opge-
hangen.. [“goed zo”] en toen vroeg hij me waarom ik ophing. ‘Je vraagt nooit eens 
hoe het met mij gaat’, vertelde ik hem toen. ‘Maar het gaat toch goed met je?’ – 
reageert hij dan. En dan vind ik het weer heel moeilijk om op te hangen, omdat ik 
daar zo’n schuldgevoel van krijg, en omdat hij daar dan weer zo boos om wordt”. 
“Gewoon ophangen, volgende keer weer”, reageert Inge, “en dan meteen mij bel-
len, of je dochter”.

“Weet je hoe ik het een beetje zie”, vat Inge samen, “volgens mij moet Peter een 
keer heel diep vallen, dat hij echt alles kwijtraakt. En hij valt nu wel, maar steeds 
niet diep genoeg. Iedere keer als hij valt, houdt jij hem tegen; raap je hem weer 
op.”

Inge komt tot een afsluiting van het gesprek, maar niet nadat ze de ‘afspraak’ dat 
de moeder gaat proberen haar zoon op vakantie niet te bellen heeft herhaald. Ten 
slotte drukt ze haar nog op het hart op altijd de politie te bellen, wanneer ze zich 
onveilig voelt, waarop de vrouw ons uitgeleide doet.
Op de fiets terug richting het kantoor vertelt Inge waarom ze zich heel open en 
vooral niet dwingend en confronterend op wil stellen naar de vrouw. Ze geeft het 
voorbeeld van het niet bellen van Peter: “Dit is een vrouw die al het gevoel heeft 
dat ze heel veel ‘moet’. Van Peter moet ze voor hem zorgen: geld geven. Van haar 
andere kinderen moet ze Peter loslaten en van de buurt moet ze Peter daar weg-
houden. Wanneer ik nu ‘harder’ tegen haar ga zeggen dat ze niet moet bellen, dan 
heeft ze er nog iemand bij van wie ze iets ‘moet’. Vandaar dat ik me bewust hier 
open en terughoudend naar haar opstel: ik vind het belangrijk om een gespreks-
partner, een vertrouwenspersoon te zijn van wie ze niet meteen iets moet”.

Deze opmerkingen van Inge zijn opnieuw een mooi voorbeeld van ‘reflection-in-
action’. Terwijl ze het gesprek voert denkt Inge na over haar eigen handelen in dit 
gesprek, en stuurt ze dit handelen. Dat lijkt evident, maar het is wel van belang 
om dit hier te benadrukken; omdat het een belangrijk kenmerk is van de gesprek-
ken die gevoerd worden. Er zijn geen vuistregels om deze gesprekken te voeren, 
dit vraagt voortdurende reflectie en bijstelling tijdens het gesprek. Tijdens het 
gesprek volgt Inge eigenlijk een dubbele tactiek. Aan de ene kant hoort ze het ver-
haal aan, en bevestigt ze hem. Ze toont begrip, zonder oordeel. Maar tegelijkertijd 
en in toenemende mate tijdens het gesprek confronteert ze ook, en probeert ze het 
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gedrag te sturen. De relatie, het opbouwen en in stand houden hiervan, is nadruk-
kelijk de eerste prioriteit; bewust of onbewust. Hier wordt (onder andere) Sjef de 
Vries (2007) gevolgd die, overigens in navolging van voorgangers zoals Lambert 
(Asay & Lambert, 1999; Lambert, 1992), pleit voor het belang van een goede rela-
tie tussen cliënt en hulpverlener.

Wat verder opvalt, is het feit dat Inge hier te maken heeft met een problematiek 
die we bijna, of misschien zelfs helemaal, onder het kopje ‘existentiële vragen’ of 
‘bestaansvragen’ zouden kunnen plaatsen; vragen dus die betrekking hebben op 
het bestaan zelf, en die niet in een vooraf gedefinieerd tijdsbestek beantwoord 
kunnen worden. Kunnenman (2005) spreekt in deze context ook wel over ‘trage 
vragen’: vragen die niet zonder meer met rationeel-technische kennis op te lossen 
zijn. Ten slotte, en mede in het verlengde hiervan, geldt dat de verwachte han-
delswijze van Inge niet nauwkeurig omschreven is. Ze heeft hierbij ook veel han-
delingsvrijheid, zo beslist ze bijvoorbeeld op basis van haar eigen oordeel dat de 
gespreksfrequentie voorlopig even omhoog gaat. Deze vrijheid heeft echter ook 
een keerzijde; er is ook niet iemand die direct bewaakt of haar caseload behapbaar 
is. Wellicht wel in termen van aantal dossiers, maar zeker niet in termen workload 
per dossier. We beschreven bij de theorievorming rondom street-level bureaucrcy 
al dat het feit dat frontlijners in dagelijks contact staan met burgers en dat beslis-
singen die zij nemen van grote invloed kunnen zijn op het leven van deze burgers 
(Lipsky, 1980; McDonald, 2002). Het hanteren van een relatief abstracte caseload 
mag dan slechts een numerieke exercitie lijken, oog in oog met de cliënt krijgen 
dergelijke exercities een heel ander karakter.

“çok zor”
Twee dagen later heb ik met Mina, een collega van Inge, afgesproken. Ze heeft een 
gesprek met een jonge vrouw van allochtone afkomst (Rasja), die door haar 20 jaar 
oudere man als een soort van ‘huisslaaf ’ wordt behandeld. Zo omschrijft Mina 
het in ieder geval. Omdat de verblijfsvergunning van deze vrouw is gekoppeld aan 
het huwelijk, zou een scheiding ook betekenen, dat ze weg moet uit Nederland. En 
dit maakt haar extra afhankelijk van haar man.

Wanneer Rasja binnenkomt is de eerste vraag van Mina hoe het met haar gaat. 
Meteen begint Rasja over de situatie met haar man. “Hij is bang: Als ik zeg, dat ik 
bij hem wegga, dan verandert hij heel erg, dan is hij weer poeslief. En dit is al de 
vierde keer. Nu is hij weer heel aardig, en zorgzaam”. “Maar hij misbruikt je daar-
naast ook”, reageert Mina. “Tja…”, zegt Rasja wat gelaten, “Maar wat doet hij dan 
precies?”, wil Mina weten. Na enige pauze vertelt Rasja: “hij scheldt me uit, weet 
je. Dat zegt hij: ‘jij bent vies, je bent een loeder. Jij bent een vieze hond!. Hij verne-
dert me, hij kleineert me. En ik wil bij hem weg, zeker als hij bij die andere vrouw 
is. Maar ik vind het ook heel moeilijk, moeilijk om weg te gaan, moeilijk om voor 
me op te komen”. “Alle vrouwen vinden dat moeilijk”, reageert Mina tussendoor. 
“En ik heb deze week afstand van hem genomen; gezegd dat ik wegga. En dan is 
hij dus ineens heel anders, dan slaapt hij thuis en is hij op tijd thuis.”
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Mina vraagt naar de verblijfsvergunning. Deze verblijfsvergunning is dus 
afhankelijk van haar huwelijk en als Rasja echt zou willen scheiden, dan zou ze 
Nederland moeten verlaten. De verblijfsvergunning moet dus worden omgezet, 
als het aan Mina ligt. Hiervoor geeft ze Rasja de naam en telefoonnummer van 
Peter, een ambtenaar werkzaam bij de gemeente, die dit soort dingen kan regelen. 
“Dus”, zo concludeert Mina “ga je dus een afspraak maken met Peter?” “Ja... is 
goed”, reageert Rasja timide.

Rasja gaat verder over haar man: “Was hij nog maar zoals in het begin..”, droomt 
ze…, “toen was het nog allemaal leuk; toen was hij lief en aardig voor me. En nu 
zegt hij wel steeds, dat hij het druk heeft mijn zijn werk, maar hij gaat dan naar 
die andere vrouw. En ik zeg dat ik wil, dat hij bij mij blijft, tijd met mij door-
brengt. En ik vraag dan of hij meewil naar mijn familie, die heeft hij nog nooit 
gezien! (Mina reageert hier verbaasd op – dit wist ze blijkbaar nog niet) En dan 
zegt hij: ‘ik ben niet geboren voor jou!”. En laatst, toen zei ik: ‘oké, ik ben het zat. 
Ik wil zelfstandig zijn, ik ga weg. Jij wilt geen kind met mij, ik ga weg! Ik pak mijn 
spullen. Jij wilt mijn familie niet zien! Ik pak mijn tas en ik ga!’ En dan zegt hij: 
‘oké, ben je klaar domme?’ En toen pakte hij een mes en hield het bij mijn keel 
en zei: ‘ik snijd je keel eraf! Ik snijd je in stukken, en smijt ze in het kanaal’ En 
toen zei ik ‘oké, ik blijf bij je. Ik hou van je, ik blijf bij je’. En dan vraagt hij weer: 
‘waarom doe jij nou zo, waarom maak jij het ons zo moeilijk?’ Het lijkt soms wel 
of ik gek word, ik snap het allemaal niet meer!”. “Je bent niet gek!”, reageert Mina 
nadrukkelijk, “je bent bang! Twijfel niet aan jezelf, jij bent niet gek!”.

Rasja geeft aan, dat ze er erg veel last van heeft, dat haar man een vriendin heeft. 
Ze geeft aan erg jaloers te zijn op deze vriendin en wil dat hij ophoudt met haar te 
zien. Mina reageert: “Maar Rasja, ligt het aan die vrouw denk je? Denk je dat de 
problemen ophouden als hij bij die vrouw weggaat?” “Ja”, antwoordt Rasja, “als 
hij bij zijn vriendin weggaat, dan komt hij weer terug naar zijn eigen vrouw…”. 
Mina is het hier duidelijk niet mee eens: “Nee Rasja, hij kiest ervoor om een vrien-
din te hebben en hij kiest ervoor om niet bij jou te zijn. Hij wil dat, het ligt niet 
aan de vriendin, het ligt niet aan haar. Hij wil met jou geen kinderen; hij wil jouw 
familie niet zien! Stel dat ik met jou op vakantie zou willen en jij wil niet? Wat doe 
je dan?” “Ja, dan ga ik weg”, reageert Rasja. “Precies!”.

Rasja is nu op dreef, en praat verder: “En hij gaat niet met mij mee naar het cen-
trum, hij gaat nooit mee naar de markt, altijd moet ik thuisblijven of alleen gaan. 
Nooit mee naar familie, altijd zit ik daar alleen. Ik ben niet zijn vrouw, hij wil 
geen kinderen, hij wil mij niet als zijn vrouw.” En, na een korte stilte: “en hij wil 
ook geen seks met me…:” Even is het stil. “Dat doet pijn…”, antwoordt Mina dan. 
Rasja knikt instemmend. “En dan wil ik dus weg!, maar ik weet niet hoe dat moet, 
hoe dat kan. Ik weet niet waar ik heen moet. En ik voel me daardoor minder dan 
een hond”. Hierop reageert Mina: “en dit speelt al vanaf 2007, Rasja. Luister goed: 
hij wil niet veranderen. Anders zou hij bijvoorbeeld wel eens meegaan naar de 
markt, of naar de stad. Maar dat doet hij niet. (even is het stil) Maar ik zie ook 
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dat je nog twijfelt. Ik denk, dat het heel belangrijk is om eerst een afspraak te 
maken met Peter, over je verblijfsvergunning. Als je zelf een verblijfsvergunning 
hebt, dan kun je verder kijken, dan ben je wat dat betreft in ieder geval niet meer 
afhankelijk van hem”.
Mina vat samen “je moet inderdaad veel regelen, het is allemaal veel wat er op 
je afkomt. Maar je kan dat wel: je bent een sterke vrouw! Anders was je ook niet 
hierheen gekomen. En je bent jong!, je kan nog makkelijk tegen een leuke man 
aanlopen. Rasja, als je niet wegloopt, als je bij hem blijft, dan wordt je depressief 
en ziek!”

Dan komt Rasja met het verhaal dat ze haar man en zijn vriendin betrapt heeft. 
Dit heeft ze bewust gedaan: ze is onder het bed gaan liggen, toen ze wist dat ze 
eraan kwamen, en toen haar man en de vriendin de slaapkamer inkwamen is ze 
tevoorschijn gesprongen. En toen voelde haar man zich ineens bedreigd, Rasja 
vertelt: “Ik pakte hem bij de keel, ik was zo boos; ik krabde hem bij zijn overhemd. 
En hij schrok zo. Hij was weer dronken; dat is hij eigenlijk elke dag. Toen zei hij: 
“ik doe aangifte, je bedreigt mij!’ ‘Doe maar’, zei ik. En toen heeft hij me geslagen. 
Daar heb ik foto’s van”. Rasja pakt haar mobiele telefoon en laat ons de foto’s zien 
die ze van zichzelf gemaakt heeft, nadat ze geslagen was door haar man. Ik kijk 
er bewust niet al te intensief naar, maar zie in ieder geval een stevig blauw oog 
en diverse rode strepen in de hals. Mina vraagt onmiddellijk of ze die foto’s niet 
aan de politie wil laten zien, maar Rasja reageert heftig dat ze dat niet wil. Op de 
vraag van Mina waarom ze dat niet wil geeft ze aan de ze “geen problemen” wil 
voor haar man. Mina gaat er niet verder op door, ze dringt niet aan.

Wel heeft ze ‘huiswerk’ voor Rasja: “Ga iedere dag voor jezelf opschrijven wat hij 
heeft gedaan. Schrijf daarnaast ook op wat je van hem verwacht, wat je van hem 
vraagt als je man. Zoals winkelen, samen op vakantie gaan, een kind, enzovoort. 
En schrijf dat dan naast elkaar op: wat je verwacht, en wat hij je gedaan heeft. Dan 
wordt het voor jou duidelijk hoe alles zit. Je mag alles wat je schrijft de dag erna 
gewoon weggooien; het gaat erom dat je het naast elkaar ziet staan”. “Ja, ik weet 
het al, ik doe dat al”, reageert Rasja. “Ik schrijf die dingen al op”. “Oké, maar dat 
moet je ook echt blijven doen en naast elkaar dan, over de verwachtingen, en over 
wat zijn werkelijke gedrag is. En ik blijf het zeggen: je verdient beter, je verdient 
het om als mens behandeld te worden! Want als dit nog twee jaar doorgaat, dan 
word je echt depressief – hij geeft niets om jou.” En, Mina herhaalt nogmaals: “Bel 
Peter dus, om je verblijfsvergunning te regelen.”

Ter afsluiting heeft Mina nog wat geruststellende woorden: “Weet je Rasja, je bent 
echt niet de enige, het ligt niet aan jou. In een op de vijf huishoudens komt hui-
selijk geweld voor!”. En dan komt ze met een heel andere vragen: “Volgens mij 
moet je ook leuke dingen gaan doen!, je zit daar maar alleen thuis [Rasja knikt], 
volgens mij moet je er vaker uit. Wat zou je leuk vinden om te doen?, je zou kun-
nen gaan zwemmen, taallessen nemen, er zijn naaiclubjes, of buurtwerk…”. Rasja 
geeft aan dat ze al taallessen heeft, maar naailessen nemen lijkt haar wel wat. 
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Mina geeft het nummer van de betreffende contactpersoon, en vertelt hoe laat en 
wanneer deze lessen zijn.

Wat hier gebeurt zouden we, kort door de bocht, empowerment kunnen noemen. 
Empowerment als in het aanspreken van de cliënt op zijn of haar kracht, uit-
gaande van het  positieve (G. Jacobs & Halsema, 2002; Tine Van Regenmortel, 
2008). Mina wijst Rasja erop dat de situatie waarin ze zit niet haar schuld is, maar 
wel dat ze zelf als enige de mogelijkheid heeft om uit deze situatie te komen; en 
daarmee dus ook richting zichzelf een verantwoor delijkheid heeft. Daarnaast valt 
op dat Mina als het ware speelt met de druk die ze oplegt, met de mate waarin 
ze Rasja confronteert. Op bepaalde momenten pakt ze door,  bijvoorbeeld wan-
neer ze erop aandringt dat Rasja een eigen verblijfsvergunning moet regelen. 
Op andere momenten echter stelt ze zich terughoudend op, zoals wanneer Rasja 
aangeeft dat ze geen aangifte wil doen. Ook hier vindt er dus voortdurend impli-
ciete afstemming plaats met de praktijk van de situatie.

4.4 antwerPen: bzn de stobbe

De observaties naar de aanpak van huiselijk geweld in Antwerpen hebben plaats-
gevonden in BZN De Stobbe, een centrum voor integrale gezinszorg (CIG), dat 
dient als begeleidings centrum voor gezinnen, waarbij sprake is van huiselijk 
geweld.

De letters BZN voor de naam verwijzen naar de Vlaamse Bond Zonder Naam 
(BZN); een overkoepelende beweging, die zich van oudsher met engagement 
inzet voor ‘gemarginaliseerde mens’5 – dit in de meest brede zin van het woord. 
Tenminste, zo staat het op de website. Door de medewerkers wordt mij echter 
verteld, dat dit inderdaad in het verleden de opzet was, maar dat dit inmiddels 
veel ruimer moet worden gezien. Zo doet BZN bijvoorbeeld ook aan opvang voor 
verstandelijk gehandicapten, ex-gedetineerden en armoede bestrijding. Gezinnen, 
waarbij sprake is van huiselijk geweld (in de meeste brede zin van het woord) 
kunnen aanmerking komen voor plaatsing in De Stobbe. Plaatsing in De Stobbe 
kan op vrijwillige basis gebeuren, dus op initiatief van de cliënt zelf. Maar er 
kan ook een doorverwijzing plaats hebben gevonden vanuit instanties als het 
Comité Bijzondere Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank. Wanneer een jeugdrechter 
een bepaald dossier in behandeling heeft, dan kan hij besluiten om de kinderen 
uit huis te laten plaatsen, tenzij het gezin (in casu dus meestal de moeder met de 
kinderen) akkoord gaat met een observatie en trainingsperiode van acht weken 
in De Stobbe. Er zit dus vaak een stevige stok achter de deur.

5 www.bzn.be, 12-7-2010.
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achtergrond en werkwijze
Kris, de medewerkster die mij op de eerste ochtend (maandag) van mijn observa-
ties rondleidt, vertelt over de basisprincipes volgens welke er in De Stobbe wordt 
gewerkt: “Op de eerste plaats gaan wij uit van oplossingsgericht werken. Daarbij 
werken we onder andere met de flowchart, waarin de verschillende fasen van het 
oplossingsgericht werken in zijn beschreven. Dat wil onder andere zeggen dat we, 
zeker in de eerste weken van het verblijf, de ouder nog niet al teveel confronteren 
met de dingen die ze niet goed doen, maar juist focussen op datgene wat er wel 
goed gaat. Zo willen we ervoor zorgen, dat ze zich thuis gaan voelen en vertrouwd 
raken. We werken dus eerst aan een vertrouwensrelatie met de ouders. Dit ook 
omdat veel ouder hier min of meer gedwongen zitten en dus in de weerstand kun-
nen zitten. Deze moet eerst weg worden genomen. Daarnaast werken we vanuit 
doelen, die wekelijks door de ouders zelf worden geformuleerd en waarop ze later 
feedback krijgen.” Een ander belangrijk element van oplossingsgericht werken, 
zoals dit in De Stobbe wordt toegepast, is om bij de cliënt de nadruk op het heden 
te leggen. Dus niet in het verleden blijven ‘hangen’, maar sturen op het heden en 
wat daarin hier en nu kan worden aangepakt en veranderd.”

Deze handelswijze van De Stobbe hebben ze, zoals Kris vertelt, sinds oktober 
2007. De belangrijkste omslag met de handelswijze, die daarvoor werd gehan-
teerd, was dat de hulpverleners van De Stobbe de verantwoordelijk terug bij de 
mensen zelf wilde leggen. Voorheen, zo vertelt Kris, wilden de hulpverleners 
vooral ‘zorgen’ voor de cliënten, die ze onder hun hoede hadden. Nu is hun hou-
ding veel meer op activering gericht, veel meer uitgaande van het principe, dat de 
cliënt zelf verantwoordelijk is. De gezinnen worden dus ook actief gestimuleerd 
om deze verantwoordelijkheid zelf aan te grijpen. Opnieuw wordt ook weer bena-
drukt, dat het verblijf ook vrijwillig is. Als de gezinnen weg willen, dan zijn ze 
hier in principe vrij in. Er wordt dan eventueel nog een gesprek georganiseerd, 
maar wanneer ze er echt voor kiezen om te vertrekken, dan is dat hun eigen 
keuze. Wel moet, zoals gezegd, vrijwillig hier tussen aanhalingstekens worden 
geschreven: een vroegtijdig vertrek zal namelijk het rapport, dat uiteindelijk aan 
een eventuele jeugdrechtbank wordt aangeboden, niet gunstig beïnvloeden.

Volgens Odette is de “werkvloer zoals ze er nu is”; en werkwijze van De Stobbe 
dus, onder andere voortgekomen uit de ideeën en de jarenlange ervaringen 
van Marleen Dejonckheere, de huidige (2010) directrice. Zij was het die, samen 
met de coördinator Els Lieckens, in 2007 het roer omgooide en nadrukkelijk 
koos voor een werkwijze met relatief korte observatie periode, in plaats van de 
behandel trajecten van een jaar of langer, zoals voorheen. “Nu is het klaar”, vond 
Dejonckheere (citaat van Odette Cox) en ze besloot tot een geheel andere werk-
wijze. Een relatief korte observatieperiode dus, waarin er zeer actief met het gezin 
aan de slag wordt gegaan op basis van onder andere oplossingsgericht werken, 
Triple P, Goldstein en contextuele hulpverlening. Hiermee, zo vertelt Odette 
verder, nam de Stobbe wel een zeker risico. Door ervoor te kiezen om gezinnen 
kort op te vangen en te investeren in een meer kwalitatieve hulpverlening, komt 
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de bezettingsgraad, en dus de financiering namelijk in gevaar. Het is eenvoudi-
ger om bij langdurige verblijven je bezettingsgraad op peil te houden, dan wan-
neer er sprake is van kortdurende opnames met een groter verloop, zoals dat 
nu bij De Stobbe het geval is. Toch is er bij de medewerkers een sterk geloof en 
 overtuiging, dat dit de juiste werkwijze is: “Wij geloven in ons werk, en willen 
ervoor gaan. Wij geloven in korte, intensieve observatie, en in de kracht en nut 
van de verslagen die op basis hiervan gemaakt worden”.

Onmiddellijk valt op dat er hier, in tegenstelling tot in Eindhoven, veel explicieter 
met methodieken gewerkt wordt; en dat er ook veel meer sturing van de activi-
teiten plaatsvindt op basis van deze methodieken (zie ook hieronder). Het feit dat 
De Stobbe een residentiele instelling is, waardoor er in tegenstelling tot de casus 
in Eindhoven al vanzelf sprake is van een dagstructuur draagt hier uiteraard 
aan bij. Maar dit verschil moet ook verklaard worden vanuit de directe invloed 
van de initiatiefnemers van De Stobbe; en vanuit het relatief kleine team, dat in 
een (letterlijk) kleine en overzichtelijke omgeving opereert. Hierdoor ontstaat er 
een coherentie, een sterk ervaren gevoel van gezamenlijkheid. De medewerkers 
ervaren dat ze deel uitmaken van dit team, en de filosofie wordt ook door allen 
(uit)gedragen. Er is hier dus geen sprake van de typische ‘street-level dynamiek’, 
waarbij er een zeker ongemak is tussen de leidinggevenden en de uitvoerders in 
de organisatie (Lipsky, 1980).

De gezinnen verblijven in totaal acht weken in De Stobbe. De week vóór deze 
eerste week is de zogenaamde opnameweek, waarin het gezin binnenkomt. Er is 
dan nog geen programma – het gezin sluit aan bij het lopende programma van de 
eerstvolgende maandag na binnenkomst. Het weekprogramma ziet er als volgt 
uit:

– Maandagochtend: Huisvergadering;
– Dinsdagochtend: Sociale vaardigheidstraining en relaxatie;
– Woensdagochtend: Opvoedingstraining (Triple P);
– Donderdagochtend: Groepsproces; ’s avonds: ‘Crea’;
– Vrijdagochtend: Algemeen dagelijks leven.

De middagen zijn over het algemeen vrij, hierin kunnen door de gezinnen zelf 
activiteiten met de kinderen worden gepland. Wel is er verplicht minimaal één 
gesprek per week, tussen de cliënt en zijn gezinsbegeleider, één van de mede-
werkers van De Stobbe. Ook zijn dit de tijden waarop eventueel bezoek welkom 
is. ’s Avonds is het de bedoeling, dat de ouders met hun kinderen terug op de 
groep zijn, ook in verband met observatiemomenten door de medewerkers. De 
maaltijden worden gezamenlijk genoten, in een ruime eetkamer, die grenst aan 
een open keuken. De gezinnen zitten hier bij elkaar, maar elk gezin heeft hier wel 
een eigen tafel. Alle gezinnen volgen hetzelfde programma; wat dus betekent dat 
er gezinnen bij elkaar zitten, die in verschillende fasen van hun verblijf zitten. Dit 
heeft een aantal voordelen: gezinnen leren zo van elkaar ervaringen en spreken 
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 nieuwkomers vaak aan op bepaald gedrag. Daarnaast zijn er echter ook  nadelen. 
de sociale vaardigheidstraining bijvoorbeeld bestaat per onderwerp steeds uit 
blokken van vier weken. Nieuwkomers moeten dus hierover steeds worden bij-
gepraat.

bewoners
In de week dat ik hier observeer zitten er in totaal vier gezinnen residentieel, en 
één ambulant. Het gaat om (de namen zijn veranderd):

– Anne en Sjef, een jong stelletje van rond de twintig. Hun dochter Destiny van 
enkele maanden oud verblijft bij hen in De Stobbe. Ze zitten in hun eerste 
week;

– Anniek, een vrouw van midden twintig, die met twee kinderen (pas geboren 
en 3 jaar oud) in De Stobbe verblijft. Ze zit in de derde week van haar verblijf;

– Jessica, ook midden twintig en ook met twee kinderen (3 en 5). Zij zit in haar 
vijfde week;

– Tamara, begin dertig. Zij verbleef met haar partner en hun kinderen in De 
Stobbe, maar haar partner (John) is na een fikse ruzie in de week voor mijn 
observaties weggelopen. Ook zij zit in haar vijfde week;

– Irene, moeder van twee kinderen, zit in de ambulante begeleiding. Dat wil 
zeggen, dat ze drie dagen per week: dinsdag, woensdag, donderdag; en het 
wekelijkse gezinsgesprek) van het dagprogramma volgt, maar niet in De 
Stobbe overnacht.

De groep die nu in huis is wordt door de medewerkers gezien als een overwe-
gend sterke groep met een positieve instelling: Ze zijn bereid om naar zichzelf 
en hun eigen gedrag te kijken. ‘Wat zit er in mij?’, is de vraag, die ze zich hierbij 
stellen. Dadelijk (kwart over negen) zal het programma van de maandagochtend 
beginnen: de huisvergadering waarbij alle bewoners (niet de kinderen) aanwezig 
moeten zijn. Een vast onderdeel van deze vergadering is het zogeheten ‘reflecting 
team’. Dit bestaat uit feedback, die elke bewoner (of elk stel) ontvangt vanuit de 
briefing, die de vrijdag ervoor altijd plaatsvindt. Deze feedback, die wordt gege-
ven aan de hand van de werkpunten die de bewoners zelf voor die week hadden 
opgesteld, wordt op video opgenomen en getoond tijdens de huisvergadering. Het 
zijn altijd twee teamleden die deze feedback geven, waarbij een van hen ingaat op 
de positieve punten en de ander op de werkpunten die worden gesignaleerd; het-
geen ‘duowerking’ wordt genoemd. Zoals gezegd, worden de werkpunten in de 
eerste weken van het verblijf nog enigszins mild gebracht, het echte confronteren 
begint pas vanaf week drie. Dit ook altijd weer afhankelijk van de inschatting, die 
wordt gemaakt van in hoeverre de persoon in kwestie een dergelijke confrontatie 
tot zich kan nemen.

Een voordeel van het op video opnemen van deze feedback is, dat het teruggeven 
ervan aan de persoon in kwestie hiermee levendiger wordt. De video wordt afge-
speeld tijdens de huisvergadering, waarbij alle andere bewoners en twee mede-
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werkers aanwezig zijn. Op die manier ontstaat er meteen ruimte voor gesprek en 
reactie. De twee teamleden op de video zijn ook nooit de twee, die maandag bij 
de huisvergadering zitten. Wanneer deze feedback bijvoorbeeld van papier zou 
worden afgelezen, dan zou ze volgens Kris te ‘sec’ zijn; teveel eenrichtingsverkeer. 
Odette voegt daar later nog aan toe, dat het zien en horen van de feedback op 
video ook transparanter overkomt voor de cliënten, dan wanneer ze dit op papier 
zouden teruglezen, of wanneer het zou worden voorgelezen. Een ander voordeel 
van deze wekelijkse feedbackronde is, dat de cliënten hiermee altijd voortdurend 
weten hoe ze ‘ervoor staan’ bij het personeel. Zo zijn er na acht weken, als de 
uiteindelijke evaluatie komt, geen verassingen meer voor de persoon in kwestie: 
alles wat er in het evaluatierapport staat is dan al eens gezegd.

Algemene richtlijnen dus (‘gedurende het verblijf gaan we steviger confronteren’) 
die daarnaast als het ware geijkt worden aan de hand van individuele situaties. 
Het heet ‘reflecting team’, maar het proces eromheen kan zeker ook beschouwd 
worden als ‘reflection-in-action’ (Schön, 1983). Dit proces wordt ook versterkt 
door de grote frequentie van teammomenten op de Stobbe. In ieder geval twee 
keer per week zijn er besprekingen, maar daarnaast treffen de collega’s elkaar 
ook voortdurend in het kantoor; bijvoorbeeld tijdens de lunch tussen de middag. 
Dit doet denken de manier waarop Sennett de ‘werkplaats’ omschrijft, waarbij 
het overigens kan gaan om een ambachtelijke werkplaats uit de 18e eeuw, maar 
ook om moderne ‘werkplaatsen’. In ieder geval doelt hij op een fysieke ruimte 
waarin verschillende vaklieden, professionals, gezamenlijk werken aan eenzelfde 
ambacht of professie en waarbij kennis met elkaar gedeeld wordt: ‘De essentie 
ervan berust in het verpersoonlijkte, rechtstreekse gezag van kennis’, waarbij van 
belang is dat de vaardigheden ‘worden belichaamd door een mens [in plaats van] 
door een levenloze statische praktijkcode’ (Sennett, 2010: 94-95).

huisvergadernig
Even na negen uur gaan Lut en Dide, die deze ochtend de huisvergadering zullen 
leiden, met mij richting de ruimte waar deze plaats zal vinden. Deze ligt aan de 
andere kant van de binnentuin van De Stobbe. Lut legt mij uit, dat dit bewust zo 
is ingedeeld: Het gebouw waar de gezinnen verblijven, waar hun kamers zijn en 
de woon – en eetkamers zijn, wordt zo weinig mogelijk gebruikt voor de groep-
sessies. Dit om het gevoel te geven dat ze daar ‘thuis’ zijn, vandaar dat voor het 
grootste deel van de ochtendprogramma’s er even wordt overgestoken naar een 
ander gebouw. Omdat het inmiddels twintig over negen is (de bewoners worden 
geacht om kwart over negen aanwezig te zijn), overleggen Lut en Dide even of een 
van hen ze gaat halen (de meeste blijken nog met hun kinderen bezig, in de eet-
zaal), of dat dit hun eigen verantwoordelijkheid is. Terwijl ze dit aan het bespre-
ken zijn druppelen de bewoners dan toch binnen. Ze zijn met vijf in totaal, Irene 
(die een ambulant programma volgt) is er deze ochtend niet bij.

Omdat het voor Anne en Sjef de eerste huisvergadering is, start de groep met 
een voorstelrondje, waarbij er aan vooral Anne en Sjef wordt gevraagd om wat 
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over hun doelen, waarom ze in De Stobbe zitten, te vertellen. Sjef zegt weinig, 
hij lijkt erg verlegen tussen al die vrouwen, maar Anne vertelt: “Tja, ons kindje 
weent soms heel hard, en we zitten hier om te leren, dat het kindje minder hard 
weent…”. Even is het weer stil. Later hoor ik van Lut en Dide terug, dat dit doel 
dat Anne vertelt precies het doel is wat ze van de jeugdrechter opgelegd hebben 
gekregen. Dit is iets wat ze veel zien in de eerste week, dat ouders niet zozeer 
‘eigen’ doelen hebben om aan te werken, maar dat ze desgevraagd terugvallen op 
de aan hen opgelegde doelen. Hier blijft het wat Anne en Sjef betreft voorlopig 
even bij., Lut vertelt wat over hoe de huisvergaderingen zijn ingedeeld: “De verga-
dering duurt twee uur. Tijdens het eerste uur beginnen we met een rondje, waarin 
een ieder wordt gevraagd om wat positiefs te vertellen over de afgelopen week. 
Daarna is er tijd voor huishoudelijke mededelingen en afspraken, bijvoorbeeld 
over wie er wanneer kookt. Dan is er even pauze, en daarna zijn er de ‘filmpjes’ 
(deze formulering veroorzaakt enige hilariteit bij de anderen) vanuit ‘reflecting 
team’ van de afgelopen vrijdag.”

Het rondje ‘positieve ervaringen’ begint bij Jessica. Ze vertelt, dat de afgelopen 
zondag (gisteren) haar familie op bezoek is geweest, waar ze erg van genoten 
heeft. Lut bevestigt dit: “Ik zie het aan uw gezicht, dat je dat leuk gevonden hebt”. 
Anniek is de volgende, ze heeft, naar eigen zeggen: ‘heel veel auto gereden met de 
kinderen’ het afgelopen weekend. Of ze ook bezoek heeft gehad dat een auto bij 
zich had, of dat ze zelf een auto heeft, vertelt ze er niet bij. Tamara is de volgende; 
ze vertelt dat haar kinderen heel ‘relaxed’ waren in het weekend, wat ze als erg 
prettig heeft ervaren. Ook is ze met de kinderen naar haar ouders geweest. Dan 
zijn Anne en Sjef aan de beurt, waarop het weer stilvalt. Ze weten nog niets te 
zeggen, en lijken een wat afwachtende rol aan te nemen.

Dan is er nog een mededeling over een nieuw programma, dat speciaal wordt 
aangeboden aan gezinnen met baby’s tot een jaar. Hierin wordt speciaal aandacht 
gegeven aan de opvoeding en verzorging van deze heel kleine kinderen; en is er 
aandacht voor de vraag waarom het eerste levensjaar nu zo belangrijk is voor een 
kind. Anne en Sjef hebben hier wel oren naar, gezien hun dochtertje. Later hoor 
ik Lut en Dide tegen elkaar zeggen, dat een van de redenen hiervoor waarschijn-
lijk is dat dit programma op de donderdagochtend valt, zodat Anne en Sjef op die 
dag niet mee hoeven doen aan het groepsprogramma en dus “niet over zichzelf 
moeten babbelen”. Ik hoor ook terug, dat dit veel wordt gezien bij gezinnen, die 
in hun eerste weken zitten: nieuwkomers stellen zich soms terughoudend of zelf 
vijandig op ten opzichte van de medewerkers en het programma. Gedurende de 
weken, dat ze in De Stobbe verblijven, verandert dit echter meestal. Als voorbeeld 
wordt Anniek genoemd, die in haar derde week zit. In haar eerste week was ze erg 
vijandig en kritisch richting De Stobbe, maar dit is eigenlijk helemaal bijgetrok-
ken en nu heeft ze, volgens Lut en Dide, inmiddels een zeer actieve en construc-
tieve houding. Odette vertelt me later, dat de reden voor dit omslagpunt volgens 
haar zit in het feit dat er vanuit De Stobbe niet aan cliënten wordt ‘getrokken’; 
er wordt geen strijd aangegaan. Medewerkers gaan in gesprek met cliënten, en 
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 wijzen op mogelijke consequenties van bepaald gedrag, maar laten het nadruk-
kelijk aan de cliënt in kwestie om daar gevolgtrekking aan te verlenen.

Hierbij wordt de cliënt eigenaar gemaakt van zijn/haar proces, wat ertoe leidt 
dat de cliënt zelf ook veel te winnen en te verliezen heeft. De professionals faci-
literen, maar de bewoners worden uiteindelijk zelf als verantwoordelijke gezien. 
Gedurende de week zal ook blijken dat diverse interventies en uitspraken die de 
medewerkers doen erop gericht zijn om het proces ‘terug te geven’ aan de bewo-
ner.

big brother?
Na de rookpauze wordt het tweede deel van de ochtend ingeleid: het bekijken 
van de filmpjes met de feedback, die de afgelopen vrijdag door het team op zijn 
genomen. “Het lijkt hier wel Big Brother”, zegt Anne hierop, maar Lut pareert 
dit onmiddellijk: “Nee, wij filmen hier nooit in het geheim en nooit zonder toe-
stemming.”. We bekijken de eerste film, waarin er feedback aan Tamara wordt 
gegeven. In het beeld zitten drie van de medewerkers naast elkaar aan een tafel. 
Diegene die in het midden zit leest de werkpunten steeds voor, die de bewuste 
bewoner voor die week had geformuleerd. Vervolgens geeft één van de twee ove-
rige medewerkers de positieve feedback op deze leerpunten en geeft de andere 
een aantal werkpunten en confrontaties aan. In het geval van Tamara blijkt het 
vooral te gaan om haar partner, die dus de vorige week donderdag het huis na een 
stevige ruzie heeft verlaten. De positieve feedback bestaat eruit, dat het als zeer 
positief wordt ervaren, dat Tamara toch nog in huis is en dat alles erop wijst, dat 
ze de kinderen zoveel mogelijk buiten de ruzie heeft weten te houden. Ze wordt 
echter in het videofragment ook door de andere medewerker geconfronteerd met 
het feit, dat haar houding richting John erg ambivalent is. Donderdag, meteen na 
de ruzie en zijn vertrek, was ze zeer stellig in het feit, dat ze hem nooit meer wilde 
zien en dat ze een omgangsregeling met de kinderen (ook zijn kinderen) wilde. 
Echter, voor de medewerkers is onduidelijk in hoeverre ze dit nu meent en of ze 
hier zelf gevolgen aan verbindt. Met andere woorden: gaat ze hier zelf mee aan 
de slag?

Wanneer het filmpje is afgelopen, vraagt Lut een Tamara wat ze heeft gehoord 
in het filmpje. Tamara vertelt eigenlijk vooral, dat ze blij is dat John uit huis is, 
en dat ze nu met haar twee kinderen een nieuwe start wil maken. En daarnaast: 
“Ja, ik heb ook nog een stuk met John. Hij is d’n vader van mijn kinderen, hij 
zal in mijn leven blijven hè. Dus ik kan hem nooit helemaal wegpoetsen, dat is 
wel lastig. Maar ik wil nooit meer een relatie met hem. Er is veel te veel gebeurd; 
ook dingen, die de kinderen gezien hebben. Nooit wil ik dat meer, dat weet ik 
zeker.” Vervolgens is de vraag aan de andere groepsleden of zij wat toe te voegen 
hebben, en het is weer Anniek, die als eerste reageert: “Ik vind dat Tamara hier 
een heel sterk verhaal vertelt. Ik denk eerlijk gezegd, dat ze zelf nog niet beseft 
hoe sterk dat ze eigenlijk is. Ik heb daar wel heel veel bewondering voor”. Lut wil 
echter even terug naar de werkpunten van Tamara: of de medebewoners daar 

Van_Lanen.indd   117 22-4-2013   12:35:19



118 hoofdstuk 4

 feedback op hebben. Eén van de werkdoelen van Tamara was om de kinderen 
niet te betrekken in het conflict tussen haar en haar partner, John.
Hier komt echter niet zoveel op terug uit dat groep en daarom wordt er, ook 
gezien de tijd, het volgende videofragment gestart, dat van Jessica.

Zij heeft onder andere als doel om zich in haar keuzes niet teveel te laten beïn-
vloeden door haar omgeving en daarin vooral door haar ex. Deze lijkt echter nog 
steeds een behoorlijke controle over haar uit te oefenen, zo wordt het in ieder 
geval benoemd door de medewerkers. Jessica vraagt zich daarna af of dit nu bete-
kent dat ze naïef is, omdat ze steeds roept, dat ze haar leven niet meer wil laten 
controleren door haar ex, maar dat er evenwel door anderen om haar heen wordt 
ervaren, dat dit wel gebeurt. Ze zegt: “Hij staat er alleen voor, hij zoekt het maar 
uit. Ik ben niet meer verantwoordelijk voor hem. Dat voel ik echt zo.” Waarop 
Tamara reageert: “Ik hoop echt dat ik dat ook een dag zo ga kunnen. Dat ik het-
zelfde over John kan zeggen.” Anniek reageert hier weer op: “Allé, maar die acht 
weken, die zijn ook lang niet genoeg om aan al uw dingen te werken hee. Je moet 
ook niet teveel van uzelf daarin vragen.”.

Ten slotte is de video van het jonge stel aan de beurt. Het videofragment is kort, 
omdat ze op dat moment nog maar net in huis waren en er dus nog nauwelijks 
observaties zijn. Na afloop vraagt de medewerkster aan het koppel wat hun doel 
voor deze week is, en ze geven aan dat ze aan de voeding van Destiny willen 
werken. Vervolgens voegt Anne daar nog aan toe, met een blik richting Sjef: “Een 
hij moet veel rustiger doen”. “Zij ook”, is het gemompelde verweer van Sjef. Dide 
pakt het gesprek hier op: “Allé, maar even terug naar uw werkpunten, Sjef. Dat is 
iets wat je zelf moet willen en niet omdat zij dat wil. Je moet ervoor zorgen, dat 
je achter die werkpunten staat of zelf werkpunten bedenkt waar je achter staat, 
anders heeft het weinig zin om hier te zitten”.

Kijkend naar de interventies en de reacties van de professionals dan vallen twee 
zaken op. Op de eerste plaats worden, zoals we hierboven reeds omschreven, 
voortdurend het proces en de verantwoordelijkheid teruggelegd bij de bewoners. 
Daarnaast wordt er veel verwezen naar bepaalde methoden, zoals Triple P. Een 
formulering als ‘vanuit Triple P wordt geadviseerd’ komt regelmatig voor, ook in 
de komende dagen. De ‘chaos’ die sociaal werkers vaak ervaren vanwege het feit 
dat er zelden hapklare oplossingen zijn voor de vragen die zich tijdens het werk 
aan hen presenteren (Parton et al., 2007), wordt hier gestructureerd door middel 
van theoretische inzichten. Van belang hierbij is wel om te benadrukken dat de 
professionals hier ook geloof en vertrouwen hebben in deze inzichten. De com
mon factors (Rosenzweig, 1936) zijn in ruime mate aanwezig. “Wij geloven in ons 
werk”.
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teamvergadering
Na de lunch begint de wekelijkse teamvergadering, waarbij alle medewerkers aan-
wezig zijn. Het eerste punt op de agenda is de opname vorige week van Anne en 
Sjef. Odette begint: “Ze hebben vanuit de jeugdrechter een enorme lange lijst van 
werkpunten meegekregen, amai... Anne, die heeft al heel wat jeugdinstellingen 
van binnen gezien en Sjef zit al vanaf zijn zevende in een pleeggezin. Ik denk dat 
het hier onze taak is om die cirkel te doorbreken, die cirkel van in en uit instellin-
gen geraken. Dit stel moet wel gewoon hun kind op  kunnen voeden, zonder dat 
ook dit kind weer allerlei instellingen van binnen te zien krijgt”. En dan een prak-
tische wenk: “Let dus op die twee, in hun houding naar het kind. Het is daarvoor 
dat ze hier zitten, en daar moeten we dus op observeren.” Het blijkt dat er op dit 
punt al een aantal waarnemingen is gedaan. Lut vertelt van de opmerkingen, die 
Anniek hierover bij de huisvergadering heeft gemaakt; over het schelden richting 
Destiny. En een andere medewerkster heeft hier nog wel wat aan toe te voegen: 
“Ik zag het ook toen zij die kleine verschoonde, die werd gewoon boem! op de 
tafel neergekwakt. We moeten er echt op letten hoe die twee met haar omgaan.” 
Een andere medewerkster voegt hieraan wel toe dat ze verschillen ziet tussen 
Anne en Sjef: “Hij is veel volgzamer, stiller. Daar krijg ik nog geen hoogte van. 
Maar zij stelt zich heel anders op, lijkt vooral in de weerstand te zitten”. Odette 
resumeert: “We moeten ze dus goed in het oog houden en vooral in hun gedrag 
naar Destiny. En ze doen het voor ons. Ze vinden zelf volgens mij nog niet dat ze 
moeten veranderen. Die kanteling moet nog komen, maar ze zitten ook nog pas 
in de eerste week.”. Een andere medewerkster reageert daarop: “Ach ja, en al doen 
ze het voor ons, dat is toch evengoed prima, zeker voor die kleine”.

Het volgende punt in de vergadering betreft Tamara. Omdat zij in haar vijfde week 
zit, is er een tussentijdse rapportage over haar gemaakt, dat nu wordt besproken. 
Omdat haar (ex-)partner John ook in huis was tot eind vorige week is hij ook in 
het verslag meegenomen. Uit het verslag blijkt, dat de situaties rondom het aan 
tafel eten met de kinderen (een belangrijk werkpunt van Tamara) steeds beter 
gaat. Ze weet steeds meer structuur te leggen en de twee kinderen blijven ook 
steeds makkelijker aan tafel zitten, totdat de maaltijd voorbij is. Bij het punt over 
de structuur en regels van De Stobbe in het algemeen blijkt, dat vooral John het 
hier zwaar mee had. Hij vond het duidelijk moeilijk om zich en dag- en weekpro-
gramma aan te laten meten door een aantal vrouwen van wie er een aantal, zoals 
hij het zelf, volgens Tine, formuleerde: “net uit het ei kwamen”. Ook Tamara heeft 
het soms nog steeds moeilijk met deze structuur, ze is dan ook nogal eens te laat 
klaar met eten met de kinderen, zo zal ook de volgende dag blijken. Wel merken 
de collega’s op, dat deze structuur wel effecten op het gezin als geheel lijkt te heb-
ben. De kinderen zitten inderdaad ineens rustig aan tafel, wat in de eerste weken 
blijkbaar nog niet zo was. Over de kinderen wordt wel de zorg uitgesproken, dat 
ze het hier in de Stobbe prima doen, maar hoe zal dat zijn als ze weer thuis zijn, 
zonder het toezicht en zonder het structuurgevende dagprogramma? En het ver-
trek van John is natuurlijk onderwerp van gesprek. Tamara geeft aan dat ze nu 
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echt van hem af wil, dat ze daar nu heel zeker van is. Dit wordt door de mede-
werksters als positief ervaren, maar Odette heeft hier wel meteen een kantteke-
ning bij: “Als een relatie stukloopt, dan heeft dat dikwijls enorme consequenties 
voor de kinderen”. Extra aandacht hiervoor is volgens Odette dus op zijn plaats.

Dan is er de vraag of het gezin beschikt over hulpbronnen. Met hulpbronnen 
wordt in deze context bedoeld of er in het sociale netwerk van het gezin per-
sonen zijn op wie ze kunnen terugvallen wanneer dat nodig is. Een gebrek aan 
hulpbronnen, of aan kwaliteit van hulpbronnen, wordt als een extra risicofactor 
gezien. Maar bij Tamara blijkt er in ieder geval een belangrijke hulpbron aanwe-
zig in de vorm van haar moeder, die ook regelmatig op bezoek komt. Bij John 
wordt als hulpbron voorzichtig zijn broer geopperd, maar men is er bepaald niet 
zeker van of deze ook een dergelijke functie kan vervullen. Het gaat nog even 
verder over John, die blijkbaar een erg aanwezige indruk heeft gemaakt. Dit heeft 
ook te maken met zijn fysieke gestalte, hij is een “grote, zware dokwerker”. Maar 
ook in de gesprekken neigde hij naar een overheersende rol. Zo trok hij heel veel 
gesprekken naar zich toe en gebruikte deze om via een bruggetjes over zijn eigen 
gezin te beginnen. “Daarnaast”, zo voegt Lut toe, “heeft hij heel sterke normen, je 
moet je aan hem aanpassen. Andersom doet hij eigenlijk niet”.

Na enige discussie worden de volgende conclusies aan het rapport toegevoegd. 
Op de eerste plaats, als Tamara en John toch samen verder willen, dan maakt 
het team zich grote zorgen over de veiligheid van de kinderen en ziet deze niet 
zomaar gewaarborgd. Daarnaast is hun observatie, dat John niet zelfstandig in 
staat is om voor de kinderen te zorgen. Dit kan van belang zijn bij het adviseren 
in het kader van een eventuele omgangsregeling. En ten derde legt Odette de 
volgende vraag aan het team voor: “Zien jullie Tamara en John samen verder-
gaan, na het verblijf hier?”. In ieder geval wil Odette deze vraag heel nadrukkelijk 
bij Tamara leggen en haar zeggen dat ze hier wel een duidelijke keuze in moet 
maken. Ook wil Odette John in dat geval nog eenmaal uitnodigen, om de zaak af 
te sluiten en daarna moet het wat Odette betreft klaar zijn. In ieder geval voor het 
stuk dat John met De Stobbe heeft. Het is dan ook wat haar betreft niet meer de 
bedoeling dat John nog in De Stobbe komt.

Ten slotte staat Irene op de agenda, de moeder van twee kinderen, die in het 
ambulante programma zit. Dit wil zeggen, dat ze niet in De Stobbe verblijft met 
haar kinderen. En over deze kinderen gaat het nu net. Er zijn wat zorgen gere-
zen naar aanleiding van de observaties: “Over vijf a tien jaren, dan heeft ze twee 
kinderen, die helemaal niet naar haar luisteren. Het enige wat ze eigenlijk doet, is 
belonen met een bezoekje aan de Quick (fastfood restaurant)”. Met andere woor-
den, ze beloont de kinderen of ze houdt ze, volgens de medewerksters, zoet met 
fastfood en andere paaimiddelen. Volgens Odette is een van de redenen hiervoor 
ook dat ze vooral aan zichzelf wil werken: “Het zit bij Irene zelf. Zij wil echt eerst 
aan bod komen, voordat ze aan de kinderen begint”. “Ja, maar allé”, reageert een 
collega, “dien is al tien jaren bezig aan zichzelf. Maar daar kunnen haar kinderen 

Van_Lanen.indd   120 22-4-2013   12:35:19



huiselijk geWeld 121

niet op wachten!. En dan vertelt z’n dat ze onder de zonnebank is geweest… Een 
zonnebank kan ze blijkbaar wel betalen, maar ‘ne psychiater niet”. Odette vat 
samen: “We hebben hier geen pasklaar antwoord op. Op zich, het verslag van het 
gedrag, dat ze hier ten opzichte van de kinderen vertoont, is goed, maar tegelijk 
verontrustend. We moeten eigenlijk meer van de interactie tussen Irene en haar 
kinderen zien, voordat we hier meer over kunnen zeggen”.

We beschreven hierboven al de theorie van de ‘werkplaats’: verschillende profes-
sionals die in dezelfde ruimte opereren en kennis en ervaringen met elkaar delen 
(Sennett, 2010). Tijdens de teamvergadering wordt er voortdurend geput uit de 
ervaringen van de collega’s naar aanleiding van het observeren van de bewoners. 
Door deze ervaringen op gestructureerde wijze met elkaar te delen probeert men 
tot begrip over de situatie te komen en op die manier een weloverwogen oordeel 
te vellen. Of men constateert dat dit antwoord er (nog) niet is, zoals in het geval 
van Irene.

triple P
Het is woensdag, voor vandaag staat de Triple P training op het programma. 
Wanneer ik rond kwart voor negen de personeelskamer binnenkom, gaat het 
gesprek net over Anne en Sjef. Ze waren maandag door Anniek aangesproken 
op de scheldnamen die ze tegen hun baby bezigden, vooral Anne. Hoewel Anne 
hierin beterschap beloofde, viel het de medewerkster weer op, dat ze het kindje 
gisteren weer aan het uitschelden was toen deze aan het huilen was. De vraag is 
wat hier nu mee te doen. Odette is van mening: “nog niet corrigeren, wel bevra-
gen maar nog niet overnemen. Ze zitten pas in week één. Als dit gedrag blijft, 
gaan we ze hier wel op aanspreken, maar nu nog niet”

Bij het Triple P-programma kunnen de aanwezige bewoners elke week kiezen uit 
een lijst van onderwerpen, waarover het dan de volgende keer zal gaan. Het zijn 
dus cursussen van één ochtend, die meestal gericht zijn op tips bij het opvoeden 
van jonge kinderen. Vandaag staat het thema ‘eigenwaarde’ op het programma: 
‘Wat is goed voor de eigenwaarde van kleine kinderen en wat zorgt er nu juist 
voor dat kleine kinderen slechte eigenwaarde opbouwen?’ Na binnenkomst en 
het gebruikelijke gerommel rond de thee en de koffie kan de cursus, die wordt 
gegeven door Lut en Tine, beginnen. Op het aanwezige schoolbord schrijft Tine 
groot het woord ‘eigenwaarde’ op. Vervolgens schrijft ze links daaronder ‘gezonde 
eigenwaarde’, en rechts daaronder ‘lage eigenwaarde’ op. “Daar zitten wij!”, roept 
Irene onmiddellijk, wijzend op het kopje ‘lage eigenwaarde’. Vervolgens wordt er 
aan de bewoners gevraagd wat zij nu vinden dat er bij lage eigenwaarde hoort, 
en juist bij een gezonde eigenwaarde. Termen als ‘gezonde kinderen’, ‘minder 
gedragsproblemen’ en ‘minder stress’ komen onder het kopje ‘gezonde eigen-
waarde’ te staan. ‘Teruggetrokken en aarzelend’ is een van de eerste dingen, die 
worden genoemd voor het kopje ‘lage eigenwaarde’. “Inderdaad”, reageert Tine, 
“wanneer een kind geen complimentjes krijgt dan ontwikkelt het een slechte 
eigenwaarde”. Hierop vertelt Irene onmiddellijk, dat zij haar kind wel inderdaad 
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regelmatig complimentjes geeft; en heeft Tamara nog een vraag: “mijn kind is 
stressgevoelig. Betekent dit dat hij een lage eigenwaarde heeft?”. “Nee”, vertelt 
Tine verder, “stressgevoeligheid heeft niet per se met lage eigenwaarde te maken. 
Iedereen kan stressgevoelig zijn.”

De vraag is vervolgens hoe je de eigenwaarde van kleine kinderen kan vergroten. 
Lut vertelt: “Een van de belangrijkste dingen hierbij is het geven van compliment-
jes. Dat is echt heel belangrijk, dat je je kindje bevestigt als die iets goed doet. 
En dat geldt ook bij kleine kinderen”. “Ja”, reageert Anniek onmiddellijk, terwijl 
ze ondertussen zes suikerklontjes in haar thee doet, “die kleinen, die begrijpen 
veel meer dan dat je zelf denkt”. Sjef voegt daaraan toe: “Dat doen wij al, we zeg-
gen lieve woordjes, en complimentjes tegen onze Destiny.”. “Goed zo”, reageert 
Anniek onmiddellijk, en ze grapt: “maar dan moeten jullie elkaar ook weer een 
complimentje voor geven.” “Naast complimentjes”, zo gaat Tine verder, “is het 
ook heel belangrijk om grenzen aan te geven. Als kinderen weten waar ze aan toe 
zijn, dan is het duidelijk voor ze, en ook dat is heel goed voor hun eigenwaarde”. 
Irene heeft nog wat punten, die volgens haar onder het kopje ‘lage eigenwaarde’ 
passen: “Schelden tegen die kleinen, dat is heel slecht voor hun eigenwaarde. En 
als je constant vergelijkt tussen twee kinderen, zo van: ‘jouw zusje kan dat veel 
beter dan gij’”. Tine beaamt dit, en pakt het A4-tje van Triple P bij, waarop ook al 
deze tips opgesomd staan.

Er wordt nog een belangrijk item genoemd, dat te maken heeft met de eigen-
waarde van kinderen: “Zien als de ouders, of anderen in de omgeving ruzie 
maken, dat is ook niet goed. En natuurlijk zelf mishandeld worden, of uitgeschol-
den”, zo vertelt Tine. Hierop wil Anniek toch even wat aan Sjef en Anne vertel-
len: “Alléh, ik heb het niet meer gezien, dat jullie die kleine uitschelden. Ik heb 
die woorden niet meer gehoord. Dus een dikke chapeau daarvoor”. In de hele 
discussie valt me overigens op dat vooral Anniek, Tamara en Irene de aan bod 
komende onderwerpen voortdurend op zichzelf en vooral hun kinderen betrek-
ken. Ze trekken het gesprek heel erg naar zich toe met anekdotes en voorbeelden 
over hun eigen kinderen.

Vervolgens noemt Lut nog een aspect van het verhogen van de eigenwaarde van 
kinderen: “laat uw kind zelf zijn beslissingen nemen. Bijvoorbeeld bij kleuren, 
of schilderen; laat hem zelf de kleuren kiezen. Ook dat is heel belangrijk voor 
de eigenwaarde van de kinderen”. En verder: “het hoeft echter ook niet allemaal 
perfect te zijn. Kinderen moeten ook kunnen leren leven met hun mislukkin-
gen.” Onmiddellijk wil Anniek weten wat er dan onder een mislukking wordt 
verstaan: “bijvoorbeeld als het koken mislukt is, bedoel je dat?”. Sjef heeft hier wel 
een antwoord op: “Als die kleine bijvoorbeeld een zandkasteel wil bouwen en het 
stort in, tja, dat kan gebeuren.”. Tine beaamt: “Je moet er ook niet teveel eieren 
onder leggen”. Waarom Anniek in een plotselinge uiting van dankbaarheid rea-
geert: “Dank u Stobbe, dank u Stobbe. Ik heb hier al zoveel geleerd”. Ze lijkt dit te 
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menen, maar Lut verbetert haar meteen: “Neen, dank u Anniek! Je hebt het hier 
zelf gedaan, dat is belangrijk!”. Over complimentjes geven gesproken.

De professionals leggen de focus nadrukkelijk op eigenwaarde en zelfrespect; en 
dan in het bijzonder het stimuleren hiervan bij de kinderen. Hoewel er een duide-
lijke voorliggende kennisbasis is van waaruit de professionals putten en waarop 
ze hun training baseren, wordt er vooral ook veel aan de bewoners gevraagd 
en bij hen teruggelegd. Men gaat ervan uit dat zij in principe prima weten wat 
(in dit geval) kan leiden tot een hoge, of juist lage eigenwaarde bij hun kinde-
ren. Wanneer men er niet uitkomt of vragen heeft, dan vullen de professionals 
aan, hierbij overigens enthousiast geassisteerd door vooral Anniek, Tamara en 
Irene. In deze situatie koppelen de medewerksters het gesprek terug naar de tips 
en adviezen van Triple P. Dit om op die manier, zonder mensen echt af te kap-
pen, bij de rode draad van het onderwerp te blijven. Hier wordt gespeeld met het 
deskundig/niet-deskundig zijn van de professionals (Parton et al., 2007; Van den 
Brink et al., 2005). De professionals zijn deskundig als het gaat om theorieën en 
methoden, en als het gaat om algemene signalen en richtlijnen. De professionals 
zijn niet deskundig als het gaat om de individuele verhalen en thematieken van de 
afzonderlijke bewoners en dit leggen ze dan ook bij de bewoners.

groepsproces
De volgende dag, donderdag, staat het groepsproces op het ochtendprogramma. 
Hierbij worden de bewoners aangesproken over hoe de voorbije week is verlopen 
en op de weekdoelen, die ze voor zichzelf hebben gesteld, hoewel deze niet het 
belangrijkste doel van de gesprekken zijn. Hierbij wordt er in een groepsgesprek 
gekeken wat er hieraan goed is gegaan en wat nog voor verbetering vatbaar is. 
Twee doelen van groepsproces: ouders invloed te laten ervaren: ‘wat deed jij dat 
dit anders liep’ en in de groep het individuele proces bespreken om zo  ervaringen 
te delen en elkaars verhaal te erkennen, bevestigen. Opnieuw, zo wordt mij ver-
teld, hangt de mate en heftigheid van de confrontaties door de twee aanwezige 
medewerksters af van hoe lang de bewuste bewoner reeds in De Stobbe verblijft. 
En Tine vertelt bij het begin van de bespreking: “en als je aan de beurt bent, moet 
je eerst het goede van deze week vertellen. We gaan eerst het goede in de kijker 
zetten hee!” Anniek is als eerste aan de beurt. Ze heeft gisteren boodschappen 
gedaan met haar zoontje en omdat haar ex-schoonfamilie, van wie ze erg veel 
schrik heeft, hier in de buurt woont, vond ze dit erg spannend. Ze vertelt: “Ik 
was met hem naar de winkel gegaan en daarvoor ben ik eigenlijk wel heel fier 
op mijzelf, dat ik dat gedaan heb. Vooral omdat ik langs het café moest waar die 
zwagers van mij meestal zitten. Dat is een café in Beerschot, 24 uur per dag open 
en waar de hele dag maar twee man en ‘n paardenkop zitten. En in dat café zitten 
ze heel d’n dag zat te worden en er wordt daar om de zoveel tijd d’n boel kort en 
klein geslagen. En die zwager van mijn, die gaat daar dus gewoon met zijn kindje 
heen… Maar daar moest ik dus langs, maar dat ging allemaal goed”.

Van_Lanen.indd   123 22-4-2013   12:35:19



124 hoofdstuk 4

“Wat zou je doen, als je dan Alex, of zijn familie tegen zou komen?”, is de vraag 
van Ann. “Ja, dan ben ik heel beschermend naar die kleine van mijn. Die kindjes, 
dat is mijn wereld, voor hen ben ik heel beschermend”. “Is dat vanuit een schuld-
gevoel?”, vraagt Ann door. “Aah ja, zeker! Ik heb heel veel goed te maken met 
de kleine. Ik ben een slechte mama geweest, vind ik. Hij heeft gezien hoe ik ben 
geslagen – d’n Alex heeft met een asbak naar hen gegooid. [begint te huilen]. Ik 
heb daarover nog eens nagedacht en volgens mij staat er gewoon op mijne kop: 
“Ik ben naïef, pak mij maar, gebruik mij maar, sla mij maar. Het enige, waar ik 
Alex dankbaar voor ben, is, dat ik van hem geleerd heb om alleen te zijn. En ik 
hoop dat ik nu een goede mama wordt”.

Dan is het pauze en tijdens deze pauze, die vooral door de bewoners wordt benut 
om buiten te gaan roken, hebben Lut en Tine het er met elkaar over dat de bewo-
ners steeds later terugkomen van de pauzes. “Je kunt zien dat het zomer wordt, 
de pauzes worden weer langer”. Na de pauze Irene aan de beurt. Zij vertelt, dat ze 
veel van de groep heeft geleerd waar ze erg blij mee is. Ze geeft ook zelf aan, dat ze 
het goed oppikt als er feedback van de groep komt: “Ik heb jaren thuisbegeleiding 
gehad, maar dat had geen enkele zin. Ik deed toch niet wat die zeiden, het hielp 
niet. Maar hier heb ik het gevoel, dat ik zoveel leer van jullie allen, dat is heel 
prettig.” Wel wordt ze aangesproken over het uit rijden gaan met haar kinderen. 
Het blijkt dat haar oudste het erg vervelend vindt als hij niet voorin mag zitten en 
dan stennis maakt. De vraag van Lut: “Oké, maar wie bepaalt er nu wie er voorin 
gaat zitten, jij, of die kleine van je?”. Irene verdedigt zichzelf: “Ja, maar die wordt 
mottig [wagenziek] als ie niet voorin mag zitten hee. Dus daar kan ik eigenlijk 
heel weinig aan doen.”

De volgende is Jessica. Zij vertelt, dat het erg goed gaat met haar kindjes. Ze heb-
ben veel plezier en doen het goed op de kinderopvang. Verder heeft ze, zoals ze 
het zelf zegt, “niet zoveel positiefs te vertellen”. Wel is er het gesprek met Armand 
geweest, waarbij ze hoopt dat het nu voor hem duidelijk is, dat ze niet met hem 
verder wil. Maar ze betwijfelt dit wel. “Och”, reageert onmiddellijk Irene weer, 
“we zitten met de mannen allemaal in hetzelfde schuitje, nietwaar..” En dan is 
Tamara aan de beurt. Ze vertelt het volgende: “Sinds vorige week toen John weg-
ging, dat was heel zwaar. Maar sindsdien ben ik wel weer een stuk positiever, dat 
het goed komt en dat ik het leuk ga maken met de kinderen. En hij stond gisteren 
dus voor de deur [lacht wat meisjesachtig] en toen hebben we toch nog wat gebab-
beld. “Jullie hebt zeker staan zoenen!”, roept Irene meteen. En toen gaf hij wel 
aan dat hij vorige week overdreven gereageerd had.”. “En wat wil je nu doen?”, is 
de vraag van Lut. “Ja… we willen gaan kijken, we weten het eigenlijk nog niet…” 
“Maar dat is wel een heel gemakkelijk antwoord, nietwaar?”, vraagt Lut door.

Tamara zucht eens, en vertelt verder: “We kennen elkaar al negen jaar zo, dat is 
niet zomaar over hee. En we hebben ook die twee kleine mannekens rondlopen.” 
Ondertussen gaat de gsm van Anniek voor de derde keer. Ze kijkt op het display 
en verzucht: “het is weer Alex…”, voordat ze de telefoon weer wegstopt. Tine gaat 
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verder met het onderwerp en vraagt aan Tamara: “Ik hoor een verschil. Vorige 
week, toen John net weg was, was je heel boos op hem en wilde je echt weg bij hem 
zijn. Nu zie ik iets heel anders, nu ben je veel kalmer, maar ook veranderd in je 
houding richting John. Ik denk dat je heel goed voor jezelf, en voor de kinderen 
moet nadenken: wil je hem terug, of niet. En dan: gaat hij hier terugkeren?” Dit 
laatste hangt, in ieder geval zo blijkt, af van het gesprek, dat Odette deze mid-
dag met hem zal hebben. Maar los daarvan zegt Tine nog: “Of jullie weer bij 
elkaar gaan, dat beslissen wij niet, dat beslissen jullie.” Hiermee is het ochtend-
programma afgelopen.

Tijdens het lunch hebben Odette en Tine het over het gesprek, dat Odette zojuist 
met John gehad heeft. Odette vertelt: “toen hij hier wegging was hij heel boos. 
En ik heb hem op de man af gevraagd: ‘heb je toen gedronken?’ [John heeft een 
alcoholprobleem]. En dat gaf hij meteen toe. Hij heeft zich twee dagen helemaal 
lam gedronken. Maar nu vindt hij, of zegt dat in ieder geval te vinden, dat hij en 
Tamara inderdaad therapie nodig hebben, omdat ze er met tweeën niet echt goed 
uit geraken. En toen heb ik hem willen confronteren met zijn eigen stuk erin. Ik 
heb de cirkel van geweld er maar eens bij gepakt om te laten zien hoe dat werkt; 
met agressie en escalatie via terugtrekken naar weer wittebroodsweken. En hij 
geeft dan ook zelf toe, dat hij als hij zich afgewezen voelt, gaat trillen en heel 
boos kan worden. En ik heb hem dus duidelijk gezegd: ‘als jullie verder willen 
met elkaar, dan heb je hulp nodig’. En dit beaamde John ook; hij zei dat ze samen 
verder willen met de langdurige behandeling, hij wil dus in ieder geval hier in 
De Stobbe terugkomen. Maar ik heb die boot even afgehouden, we hebben hier 
ook nog een groep waarmee we rekening te houden hebben. En zijn rumoerige 
vertrek de vorige week heeft al heel veel impact gehad, dus ik wil daar eens goed 
voor nadenken. Ik wil het er eerst met het team ook over hebben”.

Ook hier wordt de bewoner (Tamara) eigenaar gemaakt van haar proces. De 
medewerkers geven niet expliciet hun eigen mening, maar koppelen slechts dat-
gene terug wat hen opvalt aan de situatie. Ditzelfde doet Odette ook richting John. 
Of ze samen verder gaan is hun eigen beslissing en dit wordt ook benadrukt. Wel 
benoemt Odette daarbij dat het haar inschatting is dat ze hierbij hulp nodig heb-
ben. Door actief te luisteren en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid bij de ander 
te laten, sluiten de professionals aan op de mogelijk heden va de bewoners (Van 
Houten, 2008). Daarnaast valt op dat de bewoners gestimuleerd worden om de 
sessie met een positieve ervaring te beginnen. Op die manier tracht men te voor-
komen dat er alleen maar over problemen gepraat wordt, en niet over de positieve 
zaken die ervaren en beleefd worden; en waar men een stuk trots en eigenwaarde 
uit kan putten (zie ook G. Jacobs & Halsema, 2002). We gebruikten hierboven al 
de term ‘teruggeven’ om dit proces te beschrijven. Het proces wordt inderdaad 
teruggegeven, maar daarmee wordt er ook verantwoordelijkheid en rentmeester-
schap van de bewoner in kwestie gevraagd. Met de term ‘rentmeester’ bedoelen 
we hier iemand die borg staat voor duurzame ontwikkeling; voor het passen op 
en zorgen voor hetgeen hem is toevertrouwd. Zo wordt begrotingsdiscipline in de 
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politiek door diverse partijen beschouwd als goed rentmeesterschap (de rekening 
moet niet door worden geschoven naar de volgende generatie). Dit zien we terug 
bij deze casus. Het proces is van de bewoner, maar deze dient er op zorgvuldige 
en duurzame wijze mee om te gaan. Dit is men aan zichzelf, aan de kinderen en 
aan eventuele derden verplicht.

Er wordt gegeven, maar daarnaast onmiddellijk ook gevraagd. Met vrijheid komt 
verantwoordelijkheid, en met eigenaarschap komt rentmeesterschap. Hier zit wel 
een zekere ongemakkelijkheid, een paradox in. ‘Je mag buiten spelen, maar je 
moet wel op de plaats blijven’, zo zou dit alles met een beetje kwade wil geïnter-
preteerd kunnen worden. Wie bepaalt in deze wat goed rentmeesterschap is, wie 
bepaalt wanneer en in hoeverre iemand goed omgaat met de teruggegeven verant-
woordelijkheden? Van Herpen (2008) heeft het in deze context ook wel over ‘de 
andere kant verantwoorden’. Hiermee bedoelt hij dat een professional die graag 
vanuit autonomie van de cliënt werkt, ook altijd moet kunnen verantwoorden 
dat de cliënt hier wat van leert. De professionals van De Stobbe zouden dan aan 
moeten kunnen tonen dat de bewoners hun rentmeesterschap op verantwoorde 
wijze in leren vullen.

4.5 leicester: dvirP

De observaties in Leicester hebben plaatsgevonden bij het Domestic Violence 
Integrated Response Project (DVIRP). Het werk van het DVIRP bestaat eigenlijk 
uit twee verschillende diensten. Op de eerste plaats is er de hulplijn. Deze hulp-
lijn, voor een deel bemand door vrijwilligers, is er voor slachtoffers (‘victims and 
survivors’ is de meer dan suggestieve Engelse term) van huiselijk geweld, maar 
ook voor daders, kinderen, geïnteresseerden, onderwijs- en andere instellingen. 
Met andere woorden: dus ook voor iedereen, die niet als dader en/of slachtof-
fer te maken heeft met huiselijk geweld, maar bijvoorbeeld beroepsmatig is geïn-
teresseerd. Als het gaat om slachtoffers, dan is de taak van de persoon aan de 
helplijn vooral de ‘social talk’, dus geruststellen, steun bieden en diegene aan de 
andere kant van de lijn haar/zijn verhaal laten doen. De slachtoffers bellen in 
eerste instantie meestal zelf, maar de zogeheten ‘lopende dossiers’ worden ook 
op gezette tijden actief teruggebeld door de medewerksters. Door middel van een 
aantal formulieren wordt dit gestructureerd en verwerkt.

Het tweede deel van het werk van het DVIRP wordt gedaan door de zogenaamde 
IDVA’s (independent domestic violence advisors). Deze komen in beeld als het 
risico van escalaties en verdere complicaties rondom een bepaalde zaak zeer hoog 
wordt geacht. Deze inschatting wordt gemaakt door middel van een risicotaxatie 
(‘risk assessment’). Hun werk is vooral gebaseerd op crisisinterventie, meestal 
gericht op de korte termijn. De IDVA’s zijn er in de eerste plaats voor het slacht-
offer en werken vanuit een voluntary basis, wat betekent, dat het gebruik van deze 
dienst door de cliënt op vrijwillige basis geschiedt.

Van_Lanen.indd   126 22-4-2013   12:35:19



huiselijk geWeld 127

kennismaking
Dit bovenstaande hoor ik allemaal van Mega Aruguman (coördinator van het 
DVIRP). Ik ontmoet haar voor het eerst op een dinsdagochtend; bij de uitgang 
van het station van Leicester. Vanwege de vertrouwelijkheid van het werk wordt 
het adres van het kantoor van de Domestic Violence Response Project (DVIRP) 
niet op de website vermeld. Wel ligt het dus vlakbij het station en was het volgens 
Mega makkelijk om bij het station af te spreken. Het gebouw van het DVIRP 
blijkt inderdaad een onopvallend rood kantoorgebouw te zijn, gelegen vlak-
bij het station. Als de lift ons op de derde etage heeft afgeleverd, komen we uit 
bij een grote kantoortuin met in totaal rond de twintig bureaus en computers. 
Aan de achterzijde bevinden zich een tweetal afgesloten ruimtes. Eén daarvan 
is, zo zal later blijken, de plek waar de medewerkers van de ‘helpline’ zitten. De 
kantoortuin wordt op enkele plekken enigszins afgeschermd door verplaatsbare 
kamerschermen waar doorheen kan worden gekeken. Halverwege links staan 
vier bureaus in een vierkant tegen elkaar aan. Dit zijn de werkplekken van de 
Integrated Domestic Violence Advisors (IDVA’s), bij wie ik de meeste tijd van 
mijn observaties deze week door zal brengen.

Hierop neemt Mega me meteen mee naar een spreekkamer waar we ons al op 
straat begonnen gesprek over de reden van mijn bezoek en het werk van het 
DVIRP voortzetten. Dit alles onder het genot van een ‘milky coffee’ zoals alleen 
de Engelsen deze kunnen maken. Tussen de IDVA’s en andere ketenpartners, 
waaronder politie en de sociale dienst, is er een maandelijks interdisciplinair 
overleg, de MultiAgency RiskAssessement Conference (MARAC). Doel van 
dit overleg is om te komen tot een integrale en gestroomlijnde aanpak van de 
zaken die aan de orde zijn. Dit overleg lijkt overeenkomsten te vertonen met het 
Eindhovense overleg van het Veiligheidshuis. Interessant aan MARAC is, zoals 
Mega me vertelt, dat ze ook ‘strategisch’ kan worden ingezet om ervoor te zorgen 
dat een bepaald geval bekend wordt bij alle relevante partners, om zo een soort 
van ‘net’ hierom heen te leggen.

Wanneer er kinderen in het spel zijn, als getuige en/of slachtoffer van huiselijk 
geweld, dan brengt dit extra complicaties met zich mee waar de IDVA’s ook reke-
ning mee moeten houden. Hoewel de kinderen als factor bij het risk assessment 
worden meegenomen en als zodanig in beeld zijn blijkt dat, wanneer het gaat 
over de gevoelens en ervaringen van deze kinderen, deze vaak worden vergeten in 
alle hectiek rondom een bepaald dossier. “The feelings of these children are often 
bottled up”, zoals Mega omschrijft. Wat volgens haar erg belangrijk is om aan de 
kinderen duidelijk te maken, is dat het gebeurde niet hun fout is. Kinderen zijn, 
volgens Mega, erg geneigd dit naar zichzelf toe te trekken en zij ziet het als een 
van de doelen van het DVIRP om dit te voorkomen. Kinderen kunnen dus ook 
bellen met het nummer van het DVIRP, maar daarnaast zijn er ook medewerkers 
van het DVIRP, die langs de scholen gaan “to raise awareness for this issue”.
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‘eavesdropping’
We lopen naar het kantoortje waar de helplijn is gesitueerd en ik word voorge-
steld aan Kristna, de coördinator van deze hulplijn. Zij zal me verder vertellen 
over deze hulplijn en over het werk van de mensen die deze helplijn bemannen. 
Op de eerste plaats is het hun taak om binnenkomende telefoontjes te scree-
nen op de vraag of het daadwerkelijk om een slachtoffer gaat. De ervaring leert 
 namelijk, dat veel daders zich vaak in eerste instantie voordoen als slachtoffer. En 
daarnaast blijkt, volgens Kristna, dat slachtoffers en daders van huiselijk geweld 
een vergelijkbare dynamiek in gedrag kunnen hebben. Dan legt Kristna me alles 
uit over de vele formulieren die bij dit werk moeten worden ingevuld. Bij elke 
type telefoon gesprek, en bij elk stadium van een bepaald dossier hoort een apart 
formulier, met vaak ook aparte kleuren. Groen voor een zaak die nog in behan-
deling is, roze voor een zaak die afgesloten is. Afgesloten kan hier overigens ver-
schillende dingen betekenen. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat de cliënt in kwestie 
is doorverwezen naar een relevante instantie; bijvoorbeeld naar de IDVA’s. Maar 
afgesloten kan ook betekenen, dat de cliënt de telefoon niet (meer) opneemt, of 
aangeeft geen verder contact met het DVIRP te willen hebben.

Onmiddellijk valt hier een belangrijk verschil op met de werkwijze in de twee 
andere steden. De protocollering en structurering door middel van diverse 
 stroomschema’s is hier in Leicester veel nadrukkelijker aanwezig dan in Eind-
hoven en Antwerpen. Vooral het feit dat aan de hand van een risk assessment, 
bestaande uit een twintigtal gesloten vragen, een inschatting wordt gemaakt die 
verregaande gevolgen heeft voor de te nemen maatregelen, vormt een contrast 
met de andere twee steden. Hiermee wordt de indruk gewekt dat de ‘chaos’, ver-
oorzaakt door het feit dat de problemen waarmee men geconfronteerd wordt zel-
den te herleiden zijn tot hapklare oplossingen in Leicester heel anders aan wordt 
gepakt (Parton et al., 2007). Hier wordt getracht om helderheid in deze chaos 
te creëren door middel van de protocollen en stroomschema’s; en het gecompli-
ceerde werk te structureren. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre dat, vanuit de 
street-level bureaucracy gedachte, mogelijk is (zie bijvoorbeeld Ellis, 2011; Musil, 
2004).

Tussendoor hoor ik op de achtergrond één van de twee medewerkers, die op dat 
moment aan de telefoon zit, met een cliënt: “Hello there… How are you… Yeah, 
I was just phoning back to see how you are, it should not take too long. You’re 
able to talk at the moment?” Wanneer dit gesprek is afgelopen, word ik voorge-
steld aan de beide medewerksters en schuif ik aan om de dossiers, die Kristna me 
heeft gegeven, te bestuderen en om de gesprekken (weliswaar van één kant) van 
deze vrijwilligers te observeren. In eerste instantie voel ik me hierbij wat onge-
makkelijk, het voelt toch een beetje als afluisteren. Ik kies ervoor om dit maar 
even meteen te benoemen: “Just doing a bit of eavesdropping on you, hope that’s 
okay.” De dames leggen uit dat dit geen probleem is en benadrukken vooral ook 
dat ik tussendoor gewoon mijn vragen moet stellen als ik deze heb. Opgelucht leg 
ik mijn oor te luisteren.
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Het volgende gesprek begint: “How are you? Did you get a chance to talk to the 
police? … Did you redeem your statement?? … Okay,… okay. So, he is still out on 
bail… Okay, but how are you at the moment? .. Do you feel ill at the moment?... 
Do you know where he is at the moment?” Het klinkt allemaal erg zorgzaam, 
vriendelijk. Zo ook: “Hello there, I was just ringing in to check whether you 
would need anything… Yeah, well you know, the Holidays are coming up, it can 
be stressful in the family”. De eerste zin wordt, zo zal later blijken, vaak gebruikt 
als openingszin bij lopende dossiers. Op mijn vraag wat dan vooral de focus is 
wanneer een ‘nieuw contact’ belt, vertelt de medewerkster, die op dat moment 
niet aan de lijn is, dat het dan vooral gaat om het vergaren van zoveel mogelijk en 
zo concreet mogelijke informatie. Daarnaast heeft het afnemen en invullen van 
het risk assessment hoge prioriteit.

‘the fight over the remote”
Dan gaat de telefoon weer, het blijkt om een nieuwe melding te gaan. Ik kan 
natuurlijk alleen deze kant van het gesprek horen, maar het klinkt alsof er veel 
aan de hand is. Na het verhaal van de persoon aan de andere kant van de lijn pikt 
de medewerkster het op: “It sounds like you have been through a lot. This does 
not look like a healthy relationship.. Yeah.. Can I ask you how old your daughter 
is?... Six, okay… [het gaat aan de andere kant waarschijnlijk over wat deze dochter 
meekrijgt van het huiselijk geweld]. You’d be surprised what they can pick up at 
that age…”. Dan gaat het verder over het incident: “Okay,.. so the police has been 
involved. How long have you been with him?” En tussendoor, terwijl de persoon 
aan de andere kant van de lijn deze vragen beantwoordt, worden er diverse vakjes 
en hokjes op het formulier dat de medewerksters voor zich heeft liggen ingevuld 
en aangekruist.
“Is there anyone else you can speak to?”, is de volgende vraag. “No… [de andere 
kant praat verder].. I see. It has brought back some horrible memories. Well, the 
most important thing now is that you look after yourself now and that the baby 
is okay. Have you been in contact with your midwife? Does he ever hit you in 
the stomach?”. Later hoor ik dat de vrouw aan de andere kant van de lijn drie 
maanden zwanger is, maar dat ze heel bang is, dat ze een dode vrucht draagt. 
Dit omdat ze al een poos niets meer van binnen heeft gevoeld. De mede werkster 
reageert hierop met herhaald “No!”, en “Oh God”.

Hierna, het gesprek is dan ongeveer een half uur gaande, wil de medewerkster 
het risk assessment in gaan vullen: “For the time being, I would like to take some 
information and do the risk assessment; is that okay? Please mind, some of these 
questions are a bit sensitive” Blijkbaar wordt er instemmend gereageerd, want de 
vrouw gaat verder: “Well, then, is it all right for me to take your address?”. Nadat 
het adres is genoteerd, worden er nog diverse andere gegevens opgevraagd, zoals 
postcode, (veilig) telefoonnummer, geboortedatum, namen en leeftijden van kin-
deren. Vervolgens gaan de vragen over de aard en duur van het huiselijk geweld. 
Gaandeweg worden er op het formulier diverse vakjes aangevinkt en maakt 
de medewerkster diverse extra aantekeningen op het formulier. Op sommige 

Van_Lanen.indd   129 22-4-2013   12:35:19



130 hoofdstuk 4

momenten vraagt ze wat door, zoals op een gegeven moment: “So he  threatend to 
kill you as well?”. En enkele vragen verder: “Was he very controlling and obses-
sive? Yes?, do you have any examples? … Right, okay”.

En blijkbaar gaat het even later over ‘the fight over the remote’ want de mede-
werkster zegt: “Oh!, don’t be silly! Yes, you should be able to watch whatever you 
want!”. Ook lijkt er sprake te zijn van financiële problemen, hoewel de precieze 
aard ervan me aan deze kant van de lijn nog niet duidelijk wordt. Er wordt door-
gevraagd: “Does he have any problems with alcohol and drugs? Yes?… Both?, 
okay. Well, next questions may be a bit sensitive: “Did he ever try to commit sui-
cide?.... Oh, my God! [het klinkt allemaal erg intens en heftig] Well, thank you for 
being this honest”. Dit gehoord hebbende besluit de medewerkster onmiddellijk 
om door te verwijzen, de vrouw zal dus op zeer korte termijn worden ondersteund 
door een van de IDVA’s. Maar daarmee is het werk van de telefoniste, en dus ook 
het gesprek, nog niet klaar. Ze wil namelijk ook onderzoeken wat er onmiddel-
lijk aan veiligheidsmaatregelen is in te zetten: “Let’s look into addi tional  secu-
rity for your home now: it is possible to get your locks changed, and instal some 
alarms…. Cause we want to get you in control of your home situation”.

Vervolgens wordt de safety bag’ geïntroduceerd: “We want you to be safe now; 
we want you in a safety program. So listen: what you are going to do now is 
that you take a small bag, and put in it some clothes, for you and your daughter, 
medication, passport and birth certificate and other real important things. Put 
that bag in a safe place, where he cannot find it. And, if anything happens, if you 
feel unsafe, grab the bag and get the two of you out of there! We are going to get 
you in a program, but in the meantime, we want you to be safe.” Ze gaat nog even 
door op deze toon: “You have been through a lot, and you may have developed a 
picture in your mind, that you may deserve it, or so. You do not deserve this!, you 
and Amber [dochter] deserve a better life, a better future. You don’t deserve the 
things that you’ve worked for so hard to be thrown away, you don’t deserve your 
furniture being smashed into pieces. This is not a healthy relationship”.

Het gesprek, dat ongeveer een uur heeft geduurd, wordt afgesloten. De mede-
werkster drukt de vrouw nogmaals op het hart: “In the meantime, if anything 
happens, run!, okay? Dial 911, get Amber and the bag, and get out of there!”. De 
medewerkerster besluit om Kristna er even bij te halen, alvorens de formulieren 
verder in te vullen en deze zaak door te verwijzen. Kristna’s reactie is uitgespro-
ken: “Whoah!, there are a lot of issues there!”. Haar eerste vraag is vervolgens wie 
volgens de medewerkster de “main perpetrator” is: Steve of Clint? (respectievelijk 
de huidige vriend, en de ex-vriend van de vrouw.) Volgens de medewerkster moet 
dat Steve zijn, Clint is “not in the picture”. (waarom de vrouw dan toch Clint in 
gedachten had bij het doorlopen van de risk assessment wordt mij niet helemaal 
duidelijk). Gezien de ernst van deze zaak wil Kristna deze zo snel mogelijk opvol-
gen. Ze zegt tegen de medewerkster: “Just write down your notes okay? And I’ll 
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take it from there.”. En, terwijl ze wegloopt: “don’t answer any calls now!”, om nog 
even de urgentie van deze zaak te benadrukken.

Het gesprek waar ik zojuist getuige van ben geweest werd in hoge mate gestruc-
tureerd door de instructies die de helpdeskmedewerksters meekrijgen. Er is zeker 
ruimte voor empathie en begrip, hetgeen ook door de medewerkster getoond 
wordt, maar het overgrote deel van het gesprek bestaat toch uit het op systema-
tische wijze doorlopen van de procedures. Dit biedt houvast voor de medewerk-
ster, en daarmee wellicht ook indirect voor de persoon aan de andere kant van 
de lijn. De metafoor van het ‘moeras’ waardin hulpverlener en cliënt samen een 
weg moeten vinden (Schön, 1987) gaat hier niet op en aan de verwachting van 
de cliënt dat er duidelijke oplossingen zijn (Van Ewijk, 2010) wordt, op het eerste 
gezicht in ieder geval, voldaan. Tegelijkertijd blijkt ook dat niet elke situatie in 
een formulier te vangen is. Het feit dat het geweld door twee mannen gepleegd 
wordt, en dat niet geheel duidelijk is welke man de vrouw voor ogen heeft bij het 
beantwoorden van de vragen, is hier een voorbeeld van. Opnieuw typische street-
level bureaucracy; het ‘vangen’ van personen en hun verhaal in formulieren is 
problematisch (Ellis, 2007).

‘on duty’
De tweede dag, woensdag, kan ik aanschuiven bij Pyndi, één van de IDVA’s. 
Pyndi is ‘on duty’ deze morgen, wat inhoudt, dat ze alle op dat moment lopende 
cases moet bekijken met de vraag of en wanneer de bewuste slachtoffers voor 
het laatst zijn gebeld, wat voor acties er nodig zijn (bijvoorbeeld terugbellen hoe 
het gaat, terugbellen als er de dag ervoor hun zaak voor de rechter is geweest, 
of doorverwijzen naar de MARAC). Kortom, ‘on duty’ betekent, dat je op dat 
moment verantwoordelijk bent voor de follow-up van alle dossiers. “It is a lot of 
paper processing”, zegt Pyndi over deze taak.

Het eerste dossier dat Pyndi deze ochtend onder handen neemt gaat over huiselijk 
geweld van een man richting zijn vrouw, waarin er volgens Pyndi sprake is van 
“loads of alcohol”. De man heeft losse handjes, hij gooit borden naar haar hoofd 
en smijt de deur dicht als zij nog in de deuropening staat. Deze zaak is gisteren 
voorgekomen bij de rechtbank en daarom belt Pyndi vandaag met de vrouw. Ze 
wil weten hoe deze zaak is gelopen en hoe het nu met de vrouw is. Kort gezegd: 
“My aim is to offer at least some sympathy”. Echter, de vrouw is niet thuis of 
neemt niet op. Pyndi maakt hiervan een aantekening in het dossier. Ze vertelt, 
dat de procedure is om drie keer te bellen. Wanneer er dan nog geen contact is, 
wordt er vanuit het DVIRP een aangetekende brief verstuurd. Dit is dus een ver-
schil met de hulplijn, waarbij een dossier in dat geval wordt afgesloten.

De vrouw uit het tweede dossier (Karen) blijkt wel op te nemen. “You’re okay?”, 
is de eerste vraag die Pyndi aan haar stelt. Ook de zaak van Karen blijkt onlangs 
te zijn voorgekomen en Pyndi vraagt er dan ook naar en naar de uitkomst hier-
van. Blijkbaar is het voor Karen niet helemaal duidelijk wie Pyndi is en vanuit 
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welke rol ze belt, want haar volgende reactie is: “No, I’m not from the police, I’m 
the IDVA”. Pyndi vraagt door over de eigenlijke zitting, die 19 januari zal zijn. 
Ze wil weten of Karen hiervoor enige vorm van steun wil hebben, die de IDVA’s 
eventueel kunnen bieden. Zo kunnen ze meegaan naar de zitting om haar te steu-
nen. Daarnaast vertelt Pyndi over ‘ASK’ (Additional Security Keepsafe), een gratis 
voorziening van een aantal ketenpartners in Leicester. Doel hiervan is om de 
huizen van (potentiële) slachtoffers van huiselijk geweld beter te beveiligen, onder 
andere door bestaande sloten te vervangen en door de ramen van sloten te voor-
zien. Dit alles onder het motto: “Want to feel safe in your own home? Just ASK”.

Karen geeft aan de andere kant van de lijn in eerste instantie aan geen hulp nodig 
te hebben. Maar daarop vraagt Pyndi toch nog even door: of Karen het deson-
danks oké vindt dat Pyndi haar wat informatie stuurt over de IDVA’s en over 
ASK. Het blijkt om twee flyers te gaan, een soort van standaard informatiepak-
ket dat de IDVA’s regelmatig opsturen. Karen gaat hiermee akkoord en Pyndi 
gaat vervolgens in op de komende rechtzaak. Ze lijkt te vermoeden dat Karen 
het spannend of moeilijk vindt om naar de rechtzaak te gaan, waar ze tegen haar 
ex-partner moet getuigen. Ze vertelt Karen, dat er mogelijkheden zijn om haar 
getuigenis niet in dezelfde ruimte af te leggen, bijvoorbeeld via een videoscherm, 
zodat ze vanuit een andere ruimte in het gebouw, of zelfs heel ergens anders haar 
getuigenis af kan leggen. Karen lijkt hierop wat geëmotioneerd te raken, want het 
volgende wat ze zegt klinkt zo hard, dat ik het ook kan verstaan: “He accuses me 
of lying!”. “Okay”, reageert Pyndi, “but if you just stick to your statement, just 
tell the court what has happened, tell them”. En, over de verdediging van haar 
ex-partner: “They wait to see if you hold back. And only if they know that you 
don’t, then they are going to plead guilty”. Even later: “The thing is; he is intimi-
dating you with his eyes. We can arrange stuff, live screens and video links”. (…) 
“Okay, let me call the Witness Care Advisor (WCA), and ask him to call you”. 
Blijkbaar wordt er aan de andere kant instemmend gereageerd, want de volgende 
reactie van Pyndi is: “Okay then, I will phone him right now, and give you a ring 
afterwards, okay?” Aldus gebeurt, en Pyndi belt meteen met de WCA, aan wie 
ze meteen ook diverse bijzonderheden van de zaak opvraagt, zoals de borgvoor-
waarden. Deze worden meteen ook weer genoteerd op het formulier dat Pyndi 
voor zich heeft liggen. Daarop belt ze Karen terug met de mededeling dat ze bin-
nenkort zal worden gebeld door de WCA.

Hierna gaat het even over de kinderen van Karen (het wordt niet duidelijk of deze 
ook de kinderen van de dader zijn). Ook daarmee lijkt het een en ander aan de 
hand, waarbij Pyndi een aantal adviezen geeft: over wie te bellen en waar er infor-
matie en steun kan worden verkregen. Dan wordt het gesprek afgesloten

Meteen daarop is er even discussie tussen Pyndi en twee van haar mede-IDVA’s, 
Rita en Laureen. Het gaat over een zaak, die Rita onder handen heeft. De betrok-
ken ‘social worker’ heeft volgens Rita “no idea what’s going on”. Dus is het advies 
aan Rita om deze social worker te bellen en bij te praten. De IDVA’s hebben in hun 
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werk en benadering naar cliënten toe een andere rol dan de social workers. De 
social worker, zoals ik deze in de context van de IDVA’s tegenkom, heeft vooral 
een rol van casemanager. Tussendoor komt Kristna, die haar werkplek enkele 
meters verderop in dezelfde ruimte heeft, even langs met een brief in haar hand. 
Ze wil van Pyndi weten of de vrouw over wie deze brief over gaat in de volgende 
MARAC besproken zal worden. Dat blijkt het geval.

Hierop wordt de persoon van het volgende dossier door Pyndi gebeld. Terwijl 
ze de telefoon over laat gaan, maakt ze nog enkele aantekeningen in het dossier 
van de zaak daarvoor. Er wordt echter niet opgenomen, waarop Pyndi meteen 
het volgende dossier erbij pakt. Opnieuw gaat het om een cliënt van wie de zaak 
onlangs bij de hoorzitting is geweest en wiens zaak over een maand voor de recht-
bank komt. Als de telefoon wordt opgenomen, blijkt het niet het slachtoffer te 
zijn, maar haar moeder. Blijkbaar is het verkeerde nummer in het dossier terecht 
gekomen of was het slachtoffer ten tijde van het eerste contact bij haar moeder 
thuis. In ieder geval krijgt Pyndi van haar het mobiele nummer van haar dochter. 
Pyndi noteert dit meteen in het dossier en belt dit nummer. Er wordt niet opge-
nomen. Na hier opnieuw een aantekening van gemaakt te hebben pakt Pyndi het 
volgende dossier erbij.

Wanneer we dit aan een nadere beschouwing onderwerpen, dan valt er een dub-
belheid waar te nemen. Aan de ene kant komt allemaal erg zakelijk en gestructu-
reerd over. Dossiers worden netjes en consequent bijgehouden en op die manier 
wordt ervoor gezorgd dat alles volgens de vastgestelde procedure verloopt. Wat 
er moet gebeuren met bepaalde ‘cases’ is netjes vastgelegd in de procedures. Daar 
tussendoor echter loopt de ‘sympathy’ die de IDVA’s willen bieden aan de slacht-
offers en die soms conflicteert met de zakelijke kant. Van Heijst beschrijft dat er in 
de zorgende beroepen vaak een grote kloof is tussen wat de professionals ‘bezielt’, 
en datgene wat geldt als ‘echt professioneel’ (in Van den Brink et al., 2005). Dit 
leidt soms ook tot interne conflicten bij de IDVA’s, zoals we ook verderop zullen 
zien. Daarnaast valt op dat de IDVA’s het voortdurend druk hebben. Ze zitten 
geen moment stil en terwijl ze het ene telefoontje aan het plegen zijn, zijn ze het 
voorgaande nog aan het verwerken in hun administratie.

“we can help you”
Inmiddels zijn alle vier de IDVA’s (Pyndi, Rita, Laureen en Farzana) aanwezig. 
Ze zitten regelmatig met z’n allen tegelijkertijd te bellen. Het verbaast me dat ze 
zich op hun telefoongesprekken kunnen concentreren en tegelijkertijd de juiste 
notities op de juiste plekken maken, terwijl er binnen anderhalve meter diverse 
andere gesprekken worden gevoerd. Dan komt de eerste mannelijke medewerker 
(ik hoor later dat hij de manager is van het DVIRP) langslopen om wat papieren 
op het bureau van Farzana te leggen. Ze blijken echter bedoeld voor Pyndi, en 
omdat ik tussen hen in zit, maak ik me even nuttig met het doorgeven van deze 
papieren aan Pyndi, die zelf alweer bezig is met het volgende telefoongesprek. 
Het gaat om een vrouw, die erg bang blijkt te zijn voor haar (ex-)partner. “We can 
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help you”, is het eerste wat Pyndi zegt. Het blijkt dat de vrouw vooral bezorgd is 
over de veiligheid van haar huis en dat ze bang is dat de dader daar naar binnen 
kan komen. Om deze reden heeft ze altijd haar ramen dicht en op slot. Later zegt 
Farzana, die deze cliënt ook al eens aan de lijn heeft gehad, hier het volgende 
over: “She shoud not have to live in fear of even opening her windows, living in 
that hothouse!”. Dan hebben Pyndi en Farzana even een discussie over een cliënt 
van Farzana, een moslima. Het lijkt Pyndi een goed idee om deze cliënt in con-
tact te brengen met ‘Strive’; een activerings/empowermentprogramma op initia-
tief van twee studenten, dat erop is gericht (kwetsbare) moslimvrouwen ‘sterker’ 
te maken door middel van bijeenkomsten en activiteiten. Maar Farzana aarzelt: 
‘It would be good for her, but would he let her go? He will question everything 
she’ll be going to.”

Het is inmiddels (eigenlijk al over) lunchtijd, half drie, en ik loop met Laureen 
even naar buiten om bij een broodjeszaak wat te eten te halen. Terug op kantoor 
lunchen we in het keukentje, Pyndi, Rita, Laureen en ik. Daar komt ook de enige 
man, die ik in het kantoor heb gezien zich aan me voorstellen, waarop ik van de 
dames hoor dat hij hun manager is, op tijdelijke basis. Het gesprek gaat tijdens de 
lunch vooral over koetjes en kalfjes. Na de lunch keren de IDVA’s, gewapend met 
een mok thee, weer terug achter hun bureaus. Tijdens de lunchtijd blijken via de 
post de certificaten van een cursus ‘Suicide Awareness Training’ te zijn binnen-
gekomen. Dit levert een Sinterklaasstemming op; Laureen hangt haar certificaat 
parmantig op aan het prikbord.

Inmiddels moet Pyndi weg. Ze heeft een bezoek aan een cliënt op locatie. Dit 
betekent ook het einde van mijn observaties voor vandaag, maar Rita heeft andere 
plannen: “Looking for work, are you?” , en ze schuift me een drietal dossiers toe. 
Hoewel ik het door haar in mij gestelde vertrouwen op prijs stel, moet ik helaas 
bedanken voor de eer.

‘We can help you’ is in deze context een veelzeggende uitspraak die Pyndi doet. 
De IDVA’s willen hulp bieden aan de slachtoffers, en liefst gisteren. Hier zit een 
technisch-rationele component aan, in de zin dat via het risk-assessement bepaald 
wordt hoe groot het risico bij een gegeven dossier is, en wat er vervolgens daarmee 
dient te gebeuren. Maar de IDVA’s willen méér doen dan alleen kruisjes zetten op 
een formulier. Uit de uitspraken de ze doen en de betrokkenheid en empathie die 
ze daarbij tonen blijkt dat ze engagement hebben bij de dossiers die ze onder hun 
hoede hebben.

Community legal advise
De volgende dag heb ik de mogelijkheid om met Pyndi mee te gaan naar een 
afspraak met een cliënt. Dit is een welkome verassing, want hier had ik niet op 
gerekend. Mega had me van tevoren verteld dat de IDVA’s zich bezighouden met 
zogenaamde “high-risk”-cliënten, en ze vreesde dat het voor hun veiligheidsge-
voelens niet goed zou zijn wanneer er een mannelijke waarnemer bij een gesprek 
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zou zitten. Maar Pyndi blijkt dit toch aan de cliënt van vandaag te hebben 
gevraagd en deze is akkoord gegaan. En dus gaan Pyndi en ik deze ochtend met-
een op pad naar het gebouw waarin (onder andere) de sociale zekerheidsdiensten 
zijn gehuisvest. Pyndi praat me, terwijl we naar dit gebouw lopen, even bij over 
de vrouw (Mary) met wie we de afspraak hebben. Mary, van Senegalese afkomst, 
woont sinds drie jaar in Engeland (ze woonde daarvoor zeven jaar in Portugal), 
is getrouwd en heeft drie kinderen. Maar ze wordt dus al tien jaar door haar man 
mishandeld. Er is ook een vermoeden (daarover later meer) dat haar man haar 
paspoort af heeft gepakt om zijn macht over haar te vergroten. Nu is Mary zover 
dat ze naar een opvanghuis wil, maar zolang als ze getrouwd is, komt ze daarvoor 
niet in aanmerking. En, zolang ze haar paspoort niet heeft kan ze niet officieel 
scheiden.

Ondertussen zijn we op de locatie gearriveerd, waar de vrouw al buiten op ons 
staat te wachten. Pyndi en Mary praten even over het zoekgeraakte paspoort en 
ik krijg een brief te zien, die Home Office (Ministerie van Binnenlandse Zaken) 
aan Mary heeft gestuurd. In deze brief staat dat ze het paspoort, samen met dat 
van haar man en kinderen, aangetekend hebben opgestuurd. Als deze zending 
niet is aangekomen, dan ligt het dus aan de Royal Mail. Het is volgens Pyndi 
en Mary erg vreemd dat alleen het paspoort van Mary is zoekgeraakt. Daarom 
verdenken zij de man van Mary ervan dat hij dit achterover heeft gedrukt. En 
de reden waarom we hier bij community legal advise (CLA) zijn, wordt uitgelegd 
door Pyndi: ‘We are trying to find out what her rights are.”.

Dan kunnen we terecht in een van de spreekkamers en er komt er een man bin-
nen, die zich voorstelt als Bryan en meteen van wal steekt, zich richtend tot Mary. 
“We have gone through Mrs. Durbin’s case [hij heeft het over Mary, wiens achter-
naam Durbin is] over and over and over again! And I have already told her three 
times that we cannot help her!” Blijkbaar haalt hij Pyndi en Mary door elkaar 
en hij excuseert zich uitvoerig wanneer hij zijn vergissing doorkrijgt. Dan gaat 
hij door: “This case is very difficult. To say it briefly, Mrs. Durbin’s position isn’t 
very good and it hasn’t changed”. Pyndi, die blijkbaar zoveel mogelijk informatie 
uit de situatie wil halen (de man komt over als iemand die weet waarover hij het 
heeft|) vraagt hem om toe te lichten wat hij bedoelt. Hierop kijkt de man naar 
Mary en vraagt: “Is  it okay if I discus the case with her [Pyndi]?” Mary geeft 
aan hiermee akkoord te zijn en de man neemt ons mee in het ingewikkelde en 
onoverzichtelijke moeras van de wetgeving omtrent huiselijk geweld, uitkerin-
gen, EER-verdragen en precedenten. Hij steekt van wal:

“I am the bearer of bad news”, begint hij ietwat gelaten, “You are going to hate 
me for this”. Mary wil dus uit het huis van haar man weg en daarvoor ziet Bryan 
twee opties. Op de wachtlijst gaan staan voor een sociale woning, maar dat is 
een “waste of time”. De enige andere optie is om dakloos te worden, dus uit huis 
te gaan zonder zelf een nieuwe woning te hebben. Maar: “It is not that simple.”. 
Volgens Bryan zijn er twee centrale vragen: Is Mary “eligible for benefits” en is 
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Mary “eligeble for housing”. Ofwel: komt Mary in aanmerking voor een uitkering 
en/of voor een woning? Hij begint met de eerste: eligible for benefits: ““There are 
three options. You have to be a worker, you have to be a work seeker or a family 
member of one of these two. Well… and there are like a hundred other minor 
options , the rules about this will fill a book…”. Dus, concludeert Bryan, omdat 
haar man een ‘work  seeker’ is: “at present, she is eligible for benefits, because she 
is married. She does not have to live in the same house as her husband”.

‘Eligible for housing’, dan. Hiervoor geldt het hele ‘worker/work seeker verhaal 
niet. “There are two options as I see it”. Hij vertelt over een zaak, die voor het 
Europese hof heeft gediend, vergelijkbaar met de zaak van Mary. Deze zaak werd 
gewonnen door het slachtoffer en er kan precedentwerking vanuit gaan. Maar 
dat is een zeer ingewikkeld en langdurig verhaal. De tweede optie is “Get a job, 
and I’m not saying this to be unkind…”. Bryan vat samen: “at the moment, she 
is the family member of an EEG-work seeker. So, she has right on housing and 
can claim benefits. I’m not saying what to do, but basing on my judgement, Mrs. 
Durbin would be better of getting rid of Mr. Durbin and get benefits, instead of 
being homeless herself. Then she doesn’t need to find a shelter, the kids can stay 
in her home, and she will only have to apply for benefits.”

Pindy is onder de indruk van de wetkennis van Bryan en ook van de manier, 
waarop hij deze zeer ingewikkelde materie weet samen te vatten. Dit vertelt ze 
hem ook, terwijl Bryan zichzelf naar eigen zeggen vooral ‘grumpy’ vindt. Zijn 
‘grumpiness’ wordt ook graag door collega’s ingezet, zo vertelt hij: “they always 
say: get Bryan on it. He can beat the living shit out of social servicing”. Pyndi 
vraagt of ze hem niet af en toe mag bellen voor consulten en of hij niet af en 
toe wat wil komen toelichten bij de IDVA’s. Hierop moet Bryan echter grenzen 
aangeven: “I have to tick the boxes, I need a client for that”. Hij bedoelt, zo licht 
hij toe, dat hij alleen uren mag schrijven als hij daadwerkelijk advies geeft aan 
cliënten. Maar Bryan is flexibel: “Of course, you can always pay me to train you!”.

Bryan moet verder, maar Pyndi en Mary zijn duidelijk geënthousiasmeerd door 
zijn analyse en advies: “We are going to court! To get a case and get your husband 
evicted!”, zo reageert Pyndi als we weer naar buiten lopen.

Dit bezoek verschaft een inzichtelijke inkijk in de bureaucratie waarmee cliënten 
te maken kunnen krijgen. Deze bureaucratie werkt soms belemmerend en ver-
stikkend, maar biedt soms ook opmerkelijke uitgangen daar waar je ze niet zou 
verwachten. Zo komt Bryan in dit geval met een optie die Pyndi en Mary niet aan 
zagen komen. Tegelijkertijd valt op dat men de neiging heeft om over de cliënt te 
praten. Dit kan diverse redenen hebben. Zo zou het kunnen dat de profes sionals 
gewend zijn dat de ‘begeleider’ van de cliënt een praktischer gesprekspartner is. 
Van professional tot professional, in hetzelfde jargon, communiceert wellicht vlot-
ter. En op deze manier behouden de professionals ook de controle over de infor-
matiestroom en de wens om deze controle te behouden is een typisch  kenmerk 
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van street-level bureaucracy (Riccucci, 2005b). Daarnaast is tijd ook altijd een 
cruciale factor in dit werk. De term People processing (Prottas, 1979) lijkt van 
toepassing: het doel wordt om de cliënt zo snel mogelijk ‘door de molen’ te halen.

valse getuigenis
Omdat Pyndi die middag vrij is, mag ik voor de rest van de dag ‘aanschuiven’ bij 
Rita, die aan het bureau tegenover Pyndi zit. Zij vertelt me over een andere cliënt 
van haar, die ook weg wilde uit haar huidige woning. De reden hiervoor was dat 
er in dat huis zoveel was gebeurd dat het allerlei vervelende herinneringen opriep, 
wat het voor de cliënt moeilijk maakte om daar te blijven wonen. Maar de stan-
daardprocedure bij een dergelijke uithuisplaatsing is dat de cliënt een plek ver 
weg van haar huidige plek wordt aangeboden en daarmee uit de omgeving wordt 
gehaald. Dat is volgens Rita begrijpelijk en ook zeer verstandig als er een actuele 
dreiging heerst vanuit de (ex)partner of zijn omgeving, daar ging het bij deze 
vrouw niet om. Deze vrouw zou haar hele sociale netwerk kwijtraken wanneer 
ze uit Leicester weg zou moeten. Rita ervaart dat het lastig is om een dergelijke 
uitzondering bij de verantwoordelijke instanties gerealiseerd te krijgen, maar 
na het schrijven van “loads of letters” lijkt het nu toch te gaan lukken. Op mijn 
vraag waarom Rita denkt dat men zo terughoudend is om de vrouw een plek te 
geven in Leicester ziet Rita twee mogelijkheden. De eerste is volgens haar dat ze 
geen zin hebben om de vrouw, wanneer ze toch problemen met haar (ex)partner 
in Leicester blijft ervaren, nogmaals te moeten verhuizen. Met andere woorden: 
‘laten we het in één keer goed doen’. De tweede reden is de druk waaronder het 
sociaal werk staat om mensen te beschermen en ervoor te zorgen dat er zo min 
mogelijk schandalen in de pers komen. Hierdoor is men, volgens Rita, wellicht 
vaak wat “overprotective”.

We zien hier een treffend voorbeeld van het dilemma tussen veiligheid en het 
volgen van de procedures aan de ene kant, en inzoomen op en rekening hou-
den met de persoonlijke situatie van de cliënt aan de andere kant. Een cliënt wil 
vanwege haar persoonlijke netwerk niet weg uit Leicester. Dit is een persoonlijke 
afweging die zeer begrijpelijk is. Daarnaast, aangezien het belang van het netwerk 
van de cliënt steeds meer aandacht krijgt in de hulpverlening (zie bijvoorbeeld 
Kwekkeboom & Te Poel, 2010; Linders & Van Lieshout, 2010), ligt het voor de 
hand dat dit gestimuleerd wordt. Maar aan de andere kant is er dus de reële drei-
ging van het gevaar, maar zeker ook de (maatschappelijke) druk waaronder de 
professionals staan om hierin geen fouten te maken. Dit kan ertoe leiden dat er 
een ‘veilige’ beslissing wordt genomen, die niet per se het beste uitpakt voor de cli-
ent. Een ander aspect dat hier wellicht meespeelt, is wat ook wel de ‘regel cultuur’ 
genoemd wordt (Nap, 2012). Het proces rondom de cliënt (en daarmee de verant-
woordelijkheid) wordt opgedeeld tussen verschillende functionarissen. De een is 
bezig met het vinden van de woonruimte, de ander is bezig met het afwikkelen 
van een gerechtelijke procedure. Hierdoor bestaat het risico dat  niemand zich 
meer verantwoordelijk voelt voor het gehele proces (het welzijn van de cliënt op 
langere termijn). De IDVA’s trachten in ieder geval om dit risico te minimaliseren.
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“believe me: it’s real if you’ve got fourteen ticks”
Na de lunch, het is dan half twee, is het Rita die ‘on duty’ is. Bij het eerste tele-
foontje dat ze pleegt blijkt het meteen om een heftige zaak te gaan: een vrouw 
die wordt mishandeld, bedreigd en verkracht door haar ex-vriend. Zoals altijd 
worden eerst de inventariserende vragen gesteld: of ze aangifte wil doen, naar een 
‘shelter’ wil en of ze wellicht gebruik wil maken van ASK. Dan gaat Rita met de 
vrouw aan de andere kant van de lijn het risk assessment doorlopen. De ex-vriend 
van het slachtoffer blijkt lid te zijn van een beruchte ‘gang’ uit Birmingham, de 
“Johnson Crew’ (te vinden via google). Hij is regelmatig gewapend en hangt rond 
met andere bendeleden. Daarnaast heeft hij al op jeugdige leeftijd in de gevange-
nis gezeten en is daar in contact gekomen met andere criminelen. “It all sounds 
like gang mentality”, vat Rita samen. Deze man, die de cliënt dus zwaar heeft 
mishandeld, heeft een omgangsverbod en is voorwaardelijk vrijgelaten, maar 
hij stuurt vervolgens vrienden van hem naar het slachtoffer, om haar te intimi-
deren. Ook heeft hij gedreigd haar moeder te vermoorden. Een “nasty piece of 
work”, zoals Rita het formuleert. “Do you want to go out of your house, do you 
want to move out of Leicester?”, vraagt ze aan de vrouw. “Yeah”, reageert deze 
gedecideerd. “Okay, good. You know, I’ve just been talking to Derby. They have 
some community houses available over there, how would you like that?” En als 
de vrouw instemmend reageert, legt Rita de procedure uit. Ze zal zelf naar de 
community houses bellen, naam en telefoonnummer van de vrouw doorgeven en 
doorgeven dat ze naar een veilige plek wil. “Then they will ring you up, and ask 
you questions – bla bla bla – that sort of thing. And, if you do go, they will make 
you promise not to tell anyone where you are”. Dit laatste blijkt een veiligheids-
procedure van de community houses om hun bewoners te beschermen. Er mag 
dus tegen niemand, ook niet aan bijvoorbeeld ouders, worden verteld waar het 
slachtoffer naartoe gaat.

Vervolgens breekt Rita het gesprek even af en ze belt meteen maar haar con-
tactpersoon van de community houses, aan wie ze de zaak voorlegt. Ze vertelt 
dat het gaat om een vrouw (meisje eigenlijk nog) van achttien, met twee kinde-
ren, die doodsbang is voor haar ex-partner. Ook vertelt ze over de drie mannen, 
hoogstwaarschijnlijk vrienden van de ex-partner, die door haar huis zijn gegaan. 
“So, would she be eligible for this house?”. Ook vertelt ze dat de vrouw zeer hoog 
scoort op de risk assessment, (“believe me: it’s real if you’ve got fourteen ticks”), 
waarbij er wel even twijfel lijkt of er bij punt dertien, over ‘strangle/choke, een 
‘ja’ moet worden ingevuld. Rita vindt van wel. “She told me he was snapping her 
around the throat; not being strangled. But that’s the same thing, isn’t it?”. De 
contactpersoon sluit af met een aantal vragen die Rita aan het slachtoffer moet 
stellen, alvorens ze kunnen gaan kijken of de vrouw in aanmerking komt voor 
een plek in een community house. Het gaat onder andere over de vraag of de 
vrouw schulden heeft, een crimineel verleden heeft en momenteel sociale steun 
ontvangt.
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Rita belt hiervoor meteen terug naar het slachtoffer, en het blijkt dat de antwoor-
den van de vrouw dusdanig zijn, dat ze in aanmerking komt. Rita legt het vervolg 
uit: “She will ring you and assess you. (…) No, we are not allowed to tell these 
criteria. You may not be called back today so, in the meantime, keep your fingers 
crossed, okay?”.

Rita en ik praten nog even na over de casus. Volgens cijfers, die Rita kent, hebben 
vrouwen, die op het punt staan om weg te gaan bij een mishandelende partner of 
net weg zijn, relatief de grootste kans om te worden vermoord door deze partner. 
Opnieuw blijkt hierbij dat huiselijk geweld over controle en macht gaat, aldus 
Rita. Als het slachtoffer weg is, is de macht weg. Dus, zo redeneren veel daders 
volgens Rita: “If I cannot exercise my control over her, then no one will”. Daarom 
is het volgens haar cruciaal voor vrouwen, die plannen hebben om te vluchten, 
om deze plannen zeer stil te houden. Ze vertelt het verhaal van een vrouw die van 
plan was op een maandochtend, als haar man naar zijn werk was, te vluchten. 
“And that morning, she ironed him seven shirts, just like she did every Monday. 
And she brought the children to school, only to pick them up an hour later”. En 
daarom kunnen vrouwen alleen echt weggaan bij hun partner wanneer ze daar 
zelf echt klaar voor zijn, aldus Rita.

Hierop ben ik benieuwd naar een ander element van het werk van de IDVA’s: 
als je ‘on duty’ bent, is het dan de bedoeling om ernaar te streven om dagelijks 
alle casussen te doorlopen of moet de focus zich vooral richten op de ‘high risk’-
gevallen? Rita verwoordt het als volgt: “You know, these are files, but there’s peo-
ple sitting in these files. Being on duty means putting in as much safety as you 
can. If there is anything immediate, you can put it onto place.” Rita legt ook uit 
dat de IDVA’s als een soort ‘stok achter de deur’ kunnen fungeren voor andere 
instellingen die te maken hebben met een bepaald geval. De IDVA’s zijn vaak 
de enigen die alle aspecten van een bepaalde zaak kennen. Uit dit laatste blijft 
inderdaad dat de IDVA’s ook gezien kunnen worden als middel om iemand op 
de zaak te zetten die wel integrale verantwoordelijkheid voelt (zie ook hierboven, 
waar we het hadden over de regelcultuur). Uit het gesprek dat Rita voert met het 
slachtoffer van huiselijk geweld blijkt daarnaast het belang dat er gehecht wordt 
aan het risk assessement. Rita vult dit zorgvuldig in, en hecht grote waarde aan 
de uitkomst ervan, die ze ook inzet in het gesprek met de functionaris dat ze 
vervolgens heeft. Tegelijkertijd hecht ze ook grote waarde aan de mensen achter 
het dossier, getuige haar uitspraak: “You know, these are files, but there’s people 
 sitting in these files”.

dilemma
Vrijdagochtend als ik binnenkom zit alleen Laureen al op haar plek. Laureen, 
ongeveer 25 jaar oud, is nu net een maand werkzaam als IDVA. Daarvoor heeft 
ze een jaar bij de hulplijn gewerkt. Ze vertelt over een slachtoffer van huiselijk 
geweld met wie ze dadelijk een afspraak heeft. Deze vrouw is volgens Laureen een 
voorbeeld van ‘learned helplessness.’, waarmee ze bedoelt dat de vrouw zichzelf 
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aanpraat dat ze waardeloos, dik en lelijk is en de mishandeling door haar man 
dus eigenlijk ook verdient. Ze mag van haar man het huis niet uit, behalve eens in 
de twee weken, wanneer ze moet gaan tekenen om haar uitkering te ontvangen. 
De vrouw heeft via de hulplijn contact gezocht en is nu eindelijk bereid om, na 
een groot aantal telefonische contacten, Laureen te ontmoeten. “Well, I’ve got 
her to meet me, which is really good, whow!”. Maar de vrouw moet precies om 
13:00u weer thuis zijn. “So I’ve only got like about twenty minutes (ze draait zich 
om naar de muur achter haar, waar er in rekken maar liefst twaalf verschillende 
formuleren steken), in which I’ve got to get her to fill in all these forms…”.

Laureen is van mening dat hierin een dilemma schuilt. “This first meeting is 
actually to establish trust. And I don’t want to get to her like: ‘Okay, I’m the pro, 
let’s fill out these forms and everything will be rosy again’”. Dus wil Laureen bij 
dit eerste contact vooral inzetten op het bouwen aan een vertrouwensrelatie. Als 
ze hierover echter advies aan de meer ervaren Pyndi vraagt, die even later bin-
nenloopt, dan blijkt deze daar iets anders over te denken: “The IDVA’s are there 
for crisis intervention. Basically we get in, take the measures, and get out. The 
helpline is for the social talk”.

Met Lauren en Rita, die ook net binnen is gekomen, drinken we even koffie in 
het keukentje, waarbij het gesprek verder gaat over de afspraak die Laureen dade-
lijk heeft. Laureen blijkt zich zorgen te maken om de veiligheid van de vrouw, 
maar Rita maakt zich ook zorgen over de veiligheid van Laureen. Wat als de man 
ineens op komt dagen? Ze adviseert om naar een café in het winkelcentrum met 
haar te gaan, daar is het druk en daar is ook in ieder geval security aanwezig. Of 
beter nog, zo zegt Rita, dat ze aan de vrouw vraagt of ze het goed vindt om in de 
spreekkamer op kantoor even wat te komen drinken. Als ze dat goed vindt, dan is 
de veiligheid in ieder geval gewaarborgd. En voor alle zekerheid spreken Laureen 
en Rita een sms-alarm af: ‘Running ting’. Wanneer Laureen dat sms’t, dan weet 
Rita dat er iets aan de hand is. Wat de inhoud van het gesprek betreft, lijkt Rita 
wat meer in de lijn van Laureen te zitten: “Just listen to what she says. This will be 
the first time, she doesn’t want to be bombarded with paperwork.”

Hierop vertrekt Laureen naar haar afspraak en gaan Rita en ik even een broodje 
halen. Als we terugkomen, pakt Rita haar gsm en legt deze voor zich op haar 
bureau neer: “I should be on the lookout, Laureen may call”. Even later is Laureen 
weer terug. Ze heeft inderdaad de vrouw kunnen overtuigen om even mee te 
komen en het gesprek in de spreekkamer op het kantoor te houden. Het is alweer 
een uur later als Laureen uit het gesprek komt. (De vrouw gaf aan dat ze tegen 
haar man gezegd heeft dat ze de bus gemist had en daarom verlaat was. Hierdoor 
hoefde ze niet per se om 13:00u thuis te zijn). Volgens Laureen wilde de vrouw 
vooral praten, en haar verhaal aan iemand kwijt. Ze vertelt dat de vrouw veel 
make-up op had, om schrammen en blauwe plekken te verbergen. Ook schrij-
nend is dat ze haar kinderen tegen zich heeft. Zij geven haar de schuld van het 
geweld en staan achter hun vader. Laureen concludeert over het gesprek: “I didn’t 
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do much IDVA-work”. Maar de vrouw heeft toegezegd over twee weken weer af te 
willen spreken, dus dat is volgens Laureen en Rita toch een resultaat.

Het is veelzeggend voor deze casus dat de observaties eindigen met dit dilemma 
over de taken van de IDVA’s. Crisisinterventie of ‘social talk’? Op de werkvloer is 
men het in ieder geval niet eens over wat het precies zou moeten zijn. De profes-
sionals hechten waarde aan de inbedding van het werk, aan de vele formulieren. 
Tegelijkertijd erkennen ze (in ieder geval een aantal van hen) ook de beperkingen 
van deze formulieren. Richtlijnen vanuit de organisatie worden in ieder geval niet 
zonder meer overgenomen, hetgeen uit deze observaties te verklaren is vanuit het 
op sommige punten ontbreken van draagvlak op de werkvloer (Dearing, 2009; 
Rogers, 2003). Maar het blijft een dilemma, hapklare antwoorden zijn er niet. Het 
spannende hiervan is, aan de andere kant, dat de professionals hierdoor wel regel-
matig uitgedaagd worden om persoonlijke beschouwingen op de zaken te geven. 
De bureaucratische inbedding, met haar vaak absolute dichotomieën, leidt ertoe 
dat de professionals, die stuk voor stuk een sterk engagement hebben met de doel-
groep, zich hier op gezette tijden tegen afzetten of in ieder geval hier kanttekenin-
gen bij plaatsen. Zo bekeken is er een relatie tussen bureaucratie en (uitgesproken) 
persoonlijke opvattingen over het werk; beide versterken elkaar.

4.6 resultaten: wel het ‘wat’, niet het ‘hoe’

In deze paragraaf presenteren we de analyse van deze casus aan de hand van de 
drie dimensies. Hierbij wordt dezelfde volgorde gehanteerd als in hoofdstuk drie. 
Dat wil zeggen dat eerst de persoonlijke dimensie aan bod komt, vervolgens de 
organisatorische en ten slotte de professionele.

Persoonlijk
In Eindhoven zijn beide subthema’s van de persoonlijke dimensie (‘lack of ope-
rational clar ity’ en de normatieve thermostaat) vertegenwoordigd. Bij de ‘lack of 
operational clarity’ gaat het de ruimte die ontstaat tussen centraal geformuleerde 
regels enerzijds, maar gebrek aan operationele toepasbaarheid en duidelijkheid 
van deze regels anderzijds; waardoor er in de uitvoering van het werk een zeker 
vacuüm ontstaat (zie ook hoofdstuk 3). Zo zijn de gesprekken die de maatschap-
pelijk werkers met de cliënten hebben over het algemeen niet voorgestructureerd 
en laten ruimte voor eigen invulling door de professional. Ook geldt voor som-
mige van de dossiers, dat het niet helemaal duidelijk is of het SHG hiermee (ver-
der) aan de slag moet, of juist niet. Zo is er bijvoorbeeld de discussie tussen de 
medewerksters en de politiefunctionaris over het al dan niet uitvaardigen van 
een huisverbod. Hoewel er hiervoor regels zijn, laten deze regels toch ruimte voor 
interpretatie. Een ander treffend voorbeeld in Eindhoven is het multidisciplinaire 
overleg over een cliënt, waarbij Inge op een gegeven moment het volgende aan-
geeft:
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“Eigenlijk zijn we verkeerd bezig; we doen allemaal ons eigen ding, en er is weinig 
of geen overkoepeling. En daar maakt deze cliënt heel handig gebruik van, wanneer 
hem dit uitkomt. Hij blijft ons ook tegen elkaar uitspelen, als we niet opletten”.

Verder over de normatieve thermostaat. Met dit concept worden de momenten 
aangeduid waarbij de professionals nadrukkelijk een persoonlijke visie op een 
zaak hanteren, die niet per se overeenkomt met de regels vanuit de organisatie. 
Deze thermostaat kan worden gehanteerd ten overstaan van de cliënten, maar 
ook uitspraken gedaan in overleg met collega’s vallen hieronder. Op bepaalde 
momenten in de gesprekken met cliënten geven zowel Inge als Mina onomwon-
den hun persoonlijke visie op de situatie, eventueel gecombineerd met adviezen. 
We geven er hier twee, maar de gesprekken in Eindhoven staan vol met dit soort 
voorbeelden:

“Ja, dat klopt. En je zult egoïstisch moeten zijn naar Freek. Je moet durven zeggen: 
‘ik help je niet, want dat kan ik niet’. Harry, ik wil eigenlijk naar een plan van aan
pak op de eerste plaats dat Freek niet meer op De Sering woont. Maar daarnaast 
ook dat hij niet meer op De Sering komt. Die eerste dag wanneer hij straks vrijkomt 
is essentieel. Als het dan lukt om hem niet op te halen, en zelf zijn boontjes te laten 
doppen, dan heb je een grote stap gezet”.

“Nee Rasja, hij kiest ervoor om een vriendin te hebben, en hij kiest ervoor om niet 
bij jou te zijn. Hij wil dat, het ligt niet aan de vriendin, het ligt aan haar. Hij wil 
niet met jou, geen kinderen; hij wil jouw familie niet zien!”

Tijdens een intervisiebijeenkomst wordt het ontwikkelen en hanteren van de 
normatieve thermostaat nadrukkelijk als belangrijke competentie voor het werk 
gezien, hoewel dit niet in die specifieke bewoording wordt benoemd. Tijdens een 
intervisie zegt een collega bijvoorbeeld het volgende hierover tegen een ander:

“Wat voor gevoel heb je bij de hele situatie? Want wanneer het een gevoel, ook maar 
een gevoel van ‘nietpluis’ is, dan is dat voor ons als hulpverleners al een reden om 
in te grijpen”.

Een enkele keer, maar niet vaak, doet men in Eindhoven een uitspraak over de 
verhouding tussen de organisatie en de normatieve thermostaat. Dit gebeurt bij-
voorbeeld als het gaat over het feit dat de organisatie er nadrukkelijk op stuurt 
om minder huisbezoeken af te leggen en cliënten vaker op kantoor te ontvangen. 
Dit gebeurt vanuit bezuinigingsoogpunt, maar de medewerkster vertelt me dat ze 
het beter vindt om toch huisbezoeken af te leggen, omdat dit meer inzicht geeft 
in de situatie ter plekke.

In Leicester komt de persoonlijke dimensie tijdens de gesprekken minder expli-
ciet naar boven. Dit heeft wellicht te maken met de veelheid aan formulieren 
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die er tijdens de gesprekken steeds worden nagelopen en ingevuld, waardoor de 
waargenomen vrije gespreksruimte kleiner is. De ‘lack of operational clarity’ is 
hier op het eerste gezicht wat lager dan in Eindhoven.

Wanneer we naar de normatieve thermostaat kijken, dan kunnen we in Leicester 
verschillende persoonlijke opvattingen over het werk constateren. Zo geeft Pyndi 
aan, dat ze het heel belangrijk vindt om eerst naar een cliënt te luisteren alvorens 
een uitspraak te doen in termen van hoe/of deze cliënt kan worden geholpen. 
Ook het dilemma van Laureen, over de ‘social talk’ versus het ‘bombarderen’ van 
een cliënt met papierwerk, valt hieronder. Een laatste voorbeeld komt van Rita, 
die op een gegeven moment heel duidelijk aangeeft dat ze vindt dat de IDVA’s er 
nadrukkelijk voor de slachtoffers zijn:

“We are not the police – As IDVA’s, we are there for the victims”.

In Antwerpen, ten slotte, is er in vergelijking met de twee andere steden iets 
bijzonders aan de hand, voor wat betreft de verhouding tot de organisatie. De 
Stobbe kan een eigenzinnige organisatie worden genoemd, die, op basis van 
jarenlange ervaring met dit thema van enkele medewerkers, een vrij unieke weg 
kiest bij de aanpak van huiselijk geweld. En tijdens de observaties zijn we eigen-
lijk geen momenten tegengekomen waarbij de normatieve thermostaat van een 
medewerker afweek van de binnen de organisatie geldende regels en mores. De 
medewerkers geloven in de werkwijze van De Stobbe (dit wordt zelfs letterlijk zo 
gezegd door hen) en dragen deze consequent uit. Het lijkt erop dat dit geloof in de 
kracht en de effectiviteit (en misschien ook in de uniekheid ervan) ertoe bijdraagt 
dat de gebruikelijke dynamiek rondom discretionaire ruimte, en dan vooral de 
conflictueuze aspecten hiervan, af doet nemen. Soms is er sprake van een ‘lack 
of operational clarity’, maar dan gaat het eerder om bijvoorbeeld een dilemma 
rondom een bepaalde familie dan dat dit door onduidelijke operationele regels 
binnen de organisatie ontstaat.

organisatorisch
Om met de interne organisatiecontext te beginnen; in Eindhoven valt deze uit 
te splitsen in drie elementen. Op de eerste plaats is er de werkdruk die, zo blijkt 
uit de observaties, nogal eens als hoog wordt ervaren. Dit heeft ook invloed op 
de werkwijze; huisbezoeken maken plaats voor afspraken op kantoor. Daarbij 
benoemen de professionals het feit dat werk-werkverkeer (verkeer richting de 
huisbezoeken, of tussen de verschillende kantoren van het SHG in de stad) niet 
meer wordt vergoed. Ook ervaren de medewerkers dat er vaak maar weinig tijd is 
om een dossier goed aan te vliegen. Zeker in het geval van het huisverbod zou er 
eigenlijk meerdere malen per dag telefonisch contact moeten zijn met relevante 
ketenpartners, maar hiervoor ontbreekt het gewoon aan tijd.
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Een tweede element van de interne organisatiecontext in Eindhoven is het feit 
dat de medewerksters zich regelmatig moeten verhouden tot wat er wel of niet 
‘mag’ in een bepaalde zaak. Met andere woorden: waar ligt de jurisdictie en de 
bevoegdheid? Er moeten formulieren worden ingevuld en getekend door betrok-
kenen waarmee ze toestemming verlenen (of niet) om dossiers te delen, en een 
aantal ‘rollen’, waaronder die van casemanager bij een huisverbodzaak, worden 
tijdens gesprekken redelijk helder uitgekristalliseerd. Anders gezegd: wat de 
organisatie in grote lijnen verwacht is helder. Maar tegelijkertijd biedt de orga-
nisatie in Eindhoven, zeker in vergelijking met Leicester en Antwerpen, weinig 
explicatie kaders en stroomschema’s. Deze komen in ieder geval niet expliciet aan 
de orde tijdens het dagelijkse werk van de professionals in Eindhoven. Het ‘wat’ 
is redelijk voorgeschreven, het ‘hoe’ echter veel minder.

Over de externe organisatiecontext kan worden gezegd, dat de politie een belang-
rijke ketenpartner is, zeker als het gaat om de huisverbodzaken. Dit leidt soms 
tot strubbeling, maar in het algemeen wordt de politie echter als een waarde-
volle samenwerkingspartner gezien, zo blijkt ook het de contacten met de politie. 
Dit geldt ook voor andere organisaties, zoals de GGZe of Novadic-Kentron. Het 
lijkt inherent aan het werk bij het SHG geweld dat de medewerkers zich moeten 
verhouden tot diverse ketenpartners, omdat er bij dossiers waarin er sprake is 
van huiselijk geweld bijna altijd meerdere problemen spelen. Dit maakt dat het 
Steunpunt op bepaalde dossiers een spilfunctie heeft.

En soms wordt de externe context bewust ingezet om een punt richting een cliënt 
duidelijk te maken. Tijdens het gesprek met een dader van huiselijk geweld ont-
staat er een geschilpunt: de man vindt dat er thuis niets aan de hand is en ontkent 
de beschuldigingen. De medewerkster riposteert:

“Maar ik blijf erbij: de gemeente heeft in deze zaak een heel duidelijk signaal afge
geven, dat het niet goed gaat. En ze willen weten wat er dan misgaat”.

In Leicester vallen, als het gaat om interne organisatiecontext, onmiddellijk 
de vele stroomschema’s en flowcharts op. Deze zijn dominant aanwezig, in de 
ruimte als prints aan de muur, maar zeker ook tijdens het werk van de profes-
sionals, wanneer deze stroomschema’s worden gebruikt om gesprekken met de 
cliënten te structuren en aan de hand hiervan besluiten te nemen en zaken in 
gang te zetten. Het Risk Assessment neemt uiteraard een dominante plek in. De 
‘zeggingskracht’ van deze formulieren wordt ook als groot beschouwd en de uit-
spraak van een medewerkster is in dit kader veelzeggend:

“believe me: it’s real if you’ve got fourteen ticks”

Ze doelt hier op het zojuist door haar ingevulde Risk Assessment, waarbij ze veer-
tien van de twintig indicatoren aan heeft gevinkt. Deze uitslag gebruikt ze om 
over de telefoon aan een collega duidelijk te maken dat ze hier te maken hebben 
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met een zeer ernstige zaak, waarbij onmiddellijk actie (plaatsing van het slacht-
offer in een ‘safe house’) vereist is.

Een tweede element wat opvalt in Leicester is de duidelijke interne taakverdeling. 
De taak van de IDVA’s is helder, hoewel er op detail soms discussie over is. Als ze 
‘on duty’ zijn, dan is het hun taak om urgente dossiers op te volgen en betrokke-
nen te bellen. In het algemeen is hun taak crisisinterventie: ze worden ingevlogen 
bij gevallen van huiselijk geweld en nemen snelle en concrete maatregelen.

De verhouding met andere organisaties, de externe organisatiecontext, komt 
nadrukkelijk naar voren vanuit de formulieren en stroomschema’s. Deze zijn 
namelijk landelijk ontwikkeld. Er kan worden gezegd, dat in Leicester de lan-
delijke ontwikkeling op het gebied van (aanpak van) huiselijk geweld op de voet 
wordt gevolgd en dat dit zijn weg vindt naar de werkvloer.

In Antwerpen, ten slotte, is de interne organisatiecontext misschien wel het 
meest dominant van alle drie de steden. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken 
met het feit dat er in Antwerpen in een residentiële setting is geobserveerd, in 
tegenstelling tot in de andere twee steden. Maar evengoed geeft De Stobbe als 
instelling zeer duidelijke richtlijnen en kaders aan, waarbinnen het werk wordt 
gestructureerd. Hierbij moet zeker het weekprogramma worden genoemd en de 
structuur van een aaneengesloten verblijf van acht weken. Daarnaast grijpen de 
mede werkers, zowel tijdens een teambespreking als richting de cliënten, steeds 
terug op deze methodieken en structuren. Ter illustratie een van de moeders die 
vertelt:

“Mijn dochter gaat niet terug naar zo’n agressieveling. eh, die kleine, die wordt nog 
steeds soms ’s nachts wakker en roept dan ‘mama, d’n Alex [naam expartner] gaat 
komen!’, zo bang is hij nog voor dien agressieveling. En ja, dan neem ik hem ook in 
bed, dan komt ie bij mij liggen.”. De kwestie of kinderen wel of niet bij hun moeder 
in bed slapen lijkt voor Anniek een heet hangijzer te zijn, want dit laatste zegt ze 
zeer nadrukkelijk, uitdagend bijna. Later hoor ik dat de moeders tijdens de Triple P 
bijeenkomst van de afgelopen woensdagochtend is verteld dat het in principe beter 
is om de kinderen niet teveel bij hen te slapen, maar ze juist aan te leren om in hun 
eigen bed te slapen. Dide herhaalt dit nog eens: “Vanuit Triple P wordt wel heel 
nadrukkelijk geadviseerd om bij jullie kinderen te blijven, zeker wanneer ze bang 
zijn of nachtmerries hebben. Maar niet in bed nemen.”

Ook de externe organisatiecontext is nadrukkelijk aanwezig in Antwerpen. 
De Stobbe is ontstaan vanuit onvrede over de aanpak van huiselijk geweld. Dat 
mag zeker als een maatschappelijke omgevingsfactor worden gezien. De werk-
wijze van De Stobbe is onder andere voortgekomen uit de ideeën en de jarenlange 
ervaringen van Marleen Dejonckheere, de huidige (2010) directrice. Zij was het 
die, samen met de coördinator Els Lieckens, die in 2007 het roer omgooide en 
koos voor een werkwijze met de ‘relatie korte observatieperiode’, in plaats van 
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de behandeltrajecten van een jaar of langer, zoals voorheen voorkwam. Hiermee 
neemt De Stobbe een vrij unieke plaats in.

Een ander opmerkelijk aspect van dit deelthema is de aversie die veel Vlamingen 
van de hulpverlening lijken te hebben. De algemene trend is, volgens enkele 
medewerkers, dat terechtkomen in het hulpverleningstraject, zelfs wanneer het 
om een ambulant traject gaat, in Vlaanderen ‘not done’ is. Een medewerker over 
dit onderwerp:

“En meestal, niet om te generaliseren, werken die vaders ook in beroepen waar je 
niet zomaar zegt dat je vrij moet hebben voor een therapietje. Ze werken in de bouw, 
of op de haven, en dan zegt d’n baas, als ze het al aan d’n baas durven vragen, toch 
van “Niks therapie, je moet hier steentjes komen metselen – dat is veel belangrij
ker’. Nee, er is een groot taboe op hulp zoeken en krijgen hier in Vlaanderen. Een 
Vlaming denkt toch meestal van ‘zolang als ik geen hulp nodig heb, ben ik ne goeije. 
En als ik wel hulp nodig heb, dan moet ik wel gek, of een zotte zijn”.

Professioneel
In Eindhoven komen expliciete verwijzingen naar ‘goede praktijken’ enkele 
keren voor tijdens discussies en vergaderingen met collega’s. Tijdens de inter-
visiebijeenkomst worden er bijvoorbeeld een aantal methoden geopperd om de 
huisverbodzaak aan te vliegen. De discussie gaat over de vraag wat er eventueel 
voor de vrouw in kwestie kan worden gedaan:

“Wellicht een emancipatoir traject bij haar opstarten?”, zo oppert een collega. Ook 
dat lijkt lastig, werpt Inge tegen. De vrouw is bepaald niet geïntegreerd, spreekt 
zeer gebrekkig Nederlands, en tijdens het overleg rijst zelfs de vraag of ze misschien 
(semi)analfabeet is. Toch zou het goed zijn, zo wordt gezegd, om te kijken of ze “iets 
met empowerment aan kan gaan”.

Ook de effectiviteitvraag speelt in Eindhoven. De medewerkers zijn, tijdens de 
gesprekscycli met cliënten, bewust bezig met de vraag in hoeverre deze gesprek-
ken zin hebben en ergens toe leiden. Ook de pregnante vraag: ‘wiens effectiviteit’ 
speelt hier. Bijvoorbeeld opnieuw bij de huisverbodzaak, waarbij het tijdens een 
discussie gaat over de zin van het eventuele verlengen van dit huisverbod. Is dit 
effectief en voor wie?:

Inge geeft aan dit heel lastig te vinden. Aan de ene kant heeft ze, naar aanleiding 
van de gesprekken met moeder en vader, het idee dat er van alles mis is in het gezin; 
dat de vader de moeder als soort van ‘huisslaaf ’ ziet, en buitenhuis zijn eigen gang 
gaat, zo getuige te vriendin die hij erop nahoudt. Tegelijkertijd is haar vraag wat 
een verlenging op kan leveren. Wanneer de vrouw geen aangifte wil doen, en zelf 
ook de overtuiging heeft, of zegt dit te hebben, dat het een incident was, en dat alles 
verder prima is bij hen thuis, dan lijkt er middels een verlenging niet veel te halen.
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Een verlenging, ingezet om de vrouw te ondersteunen, kan dan een averechts 
effect hebben, zeker als de kinderen hier last van ondervinden.

Binnen de categorie ‘goede praktijken’ zijn in Leicester zaken als veiligheid en 
het direct stoppen van het (dreigende) geweld essentieel. Cliënten die moeten 
getuigen in een rechtszaak tegen hun ex-partner, worden daar waar nodig onder-
steund. Daarnaast worden  cliënten regelmatig bevraagd of ze zich thuis veilig 
voelen en wordt ASK (de dienst die sloten vervangt en een algemene veiligheids-
controle van het huis doet) aanbevolen:

“Let’s look into additional security for your home now: it is possible to get your locks 
changed, and install some alarms…. ‘Cause we want to get you in control of your 
home situation”

In Leicester is het Risk Assessment natuurlijk verweven met ‘bewezen effectivi-
teit’. Dit assessment is landelijk ontwikkeld, op basis van onderzoek naar indica-
toren van huiselijk geweld en risicotaxaties hierover en wordt als gezaghebbend 
ervaren door de professionals. Bij alle gesprekken en dossiers die ik tegenkom, 
wordt dit assessment het bij het eerste contact met de cliënt doorgenomen en 
ingevuld.

In Antwerpen wordt de opvatting over goede praktijken vooral gearticuleerd 
via de werkwijze van De Stobbe. Centrale punten hierin zijn het oplossings-
gerichte werken en het nadrukkelijk neerleggen van de verantwoordelijkheid bij 
de  cliënt. Op diverse momenten wordt dit ook expliciet richting deze cliënten 
gearticuleerd. Ook wordt er door het team in zijn geheel een zeer bewuste keuze 
en afweging gemaakt over het wanneer en waarom confronteren van cliënten 
met hun gedrag en opvattingen. Dit gebeurt niet tijdens de eerste weken, maar 
wordt opgebouwd. Of, in de woorden van een medewerkster:

“Dit ook omdat veel ouders hier min of meer gedwongen zitten en, begrijpelijk, in 
de weerstand zitten. Deze moet eerst weg worden genomen”.

Bij het nadenken en praten over effecten van de behandeling gaat het bij De 
Stobbe veelal over effecten in termen van ouder-kind relatie. Ook gaat het over 
partnerrelaties, maar dan vaak snel ook weer over de effecten hiervan terug op 
de kinderen. Ook veel van de programma onderdelen zijn hierop gericht. Effecten 
van gedrag van ouders richting hun kinderen zijn ook regelmatig onderwerp 
van het gesprek en dit wordt ook geplaatst binnen bestaande theorieën hierover. 
Bijvoorbeeld Triple P:

“Naast complimentjes”, zo gaat Tine verder, “is het ook heel belangrijk om grenzen 
aan te geven. Als kinderen weten waar ze aan toe zijn, dat is het duidelijk voor 
ze, en ook dat is heel goed voor hun eigenwaarde”. Irene heeft nog wat punten die 
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 volgens haar onder het kopje ‘ lage eigenwaarde’ passen: “Schelden tegen die klei
nen, dat is heel slecht voor hun eigenwaarde. En als je constant vergelijkt tussen 
twee kinderen, zo van: ‘ jouw zusje kan dat veel beter dan gij’”. Tine beaamt dit, en 
pakt het A4tje van Triple P bij, waarop ook al deze tips opgesomd staan.

4.7 besluit

Huiselijk geweld is een complex thema. Dat bleek reeds uit de theoretische ver-
kenning, maar deze complexiteit is ook in de praktijk duidelijk naar voren geko-
men. Daarnaast is er in alle drie de steden een voortdurende ‘sense of urgency’ 
waar te nemen. De professionals nemen hun werk zeer serieus en zijn over het 
algemeen zeer gemotiveerd, soms zelfs gepassioneerd, als het gaat om het bieden 
van hulp aan slachtoffers. Wanneer er sprake is van huiselijk geweld, dan wordt 
er actie ondernomen, liefst gisteren nog. Wat er precies gedaan moet worden is en 
blijft echter vaak lastig te bepalen.

We haalden naar aanleiding hiervan de theorievorming over normatieve profes-
sionalisering aan, en dat dit bij de professionals vraagt om reflexiviteit, betrok-
kenheid en moed. Alle drie zijn in ruime mate aanwezig in de drie steden. 
Reflexiviteit in de zin, dat er veel wordt overlegd en gespard met collega’s en dat 
de professionals zichzelf voortdurend vragen stellen als: ‘doe ik nu het juiste voor 
deze cliënt en deze situatie’. Betrokkenheid in de zin dat de professionals zich in 
veel gevallen ook echt laten raken door de situaties die ze tegenkomen. En moed, 
ten slotte, komt bijvoorbeeld naar voren bij het confronteren van slachtoffer en 
dader met hun gedrag en de gevolgen van hun gedrag. ‘Lieverkoekjes’ worden 
hier ook niet gebakken, regelmatig moeten de professionals, zonder dat er hier 
strikte en eenvoudig toepasbare ‘gebruiksaanwijzingen’ voor zijn, hun cliënten 
confronteren met boodschappen die ze eigenlijk niet willen horen.

En net zoals de professionals moeten balanceren tussen regels en reflexiviteit, 
tussen methoden en moed, moeten ze ook een balans zoeken in hun manier 
van hulpverlenen richting de cliënt. Het gaat dan om de balans tussen helpen en 
ondersteunen aan de ene kant en confronteren of zelfs ‘straffen’ aan de andere 
kant. Ik heb de professionals veel bezig gezien met de (ambigue) vraag: ‘moet ik 
deze cliënt ondersteunen en me invoelend opstellen, of moet ik nu juist de con-
frontatie aangaan?’

Uiteraard zijn er ook verschillen waar te nemen tussen de steden. Op de eer-
ste plaats dient hierbij te vermeld worden dat Antwerpen, vanwege de setting 
die afwijkt van de andere twee steden, moeilijk te vergelijken valt. We hebben 
 bijvoorbeeld waargenomen dat er in Antwerpen een grote mate van commitment 
aan de organisatiedoelen bestaat, en dat de soms moeizame verhouding met de 
eigen organisatie die het werk in Leicester en Eindhoven op diverse plekken ken-
merkt, hier ontbreekt. De Stobbe wijkt in deze zin ook af van de twee andere 
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praktijken die we in Antwerpen geobserveerd hebben (zie de volgende twee 
hoofdstukken), hetgeen suggereert dat we hier, in de context van dit onderzoek, 
met een unieke casus te maken hebben.

Wanneer we Leicester en Antwerpen met elkaar vergelijken dan valt onder andere 
op dat er in Leicester gewerkt wordt vanuit een vorm van protocollering, die in 
Eindhoven veel minder dominant aanwezig is. Opmerkelijk hieraan is echter 
dat dit niet altijd leidt tot een wezenlijk andere taakinvulling dan in Eindhoven. 
Zowel in Eindhoven, als in Leicester geven de professionals op diverse plekken 
nadrukkelijk aan dat de mensen achter de dossiers op de eerste plaats komen, en 
dat geldende regels hierbij niet altijd het werk zouden moeten dicteren. Ook wan-
neer het gaat om de discussie over goede praktijken zijn er verschillen tussen de 
steden. In Eindhoven wordt veel ingezoomd op het slachtoffer, en hoe ervoor te 
zorgen dat dit slachtoffer versterkt kan worden. In Leicester gebeurt dit ook, maar 
duidelijk vanuit een veiligheidsparadigma. Ervoor zorgen dat de (instrumentele) 
veiligheid van het slachtoffer geborgd wordt is hier prioriteit nummer één. In 
Antwerpen, ten slotte, is veel aandacht voor de ouder-kind relatie. Uiteraard is 
dit ook weer een gevolg van de setting hier.
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“The antisocial behaviour of a few, damages the lives of many. We should 
never under estimate its impact. We have seen the way communities spiral 

downwards once windows get broken and are not fixed, graffiti spreads and 
stays there, cars are left abandoned, streets get grimier and dirtier, youths hang 
around street corners intimidating the elderly. The result: crime  increases, fear 

goes up and people feel trapped”.

David Blunkett (2003), voormalig Brits minister van Binnenlandse Zaken

5.1 inleiding

Al in een vroeg stadium van dit onderzoek bleek dat overlast een ingewikkeld 
thema is. Dit heeft niet in de laatste plaats te maken met een zekere definitie-
vaagheid die aan het begrip kleeft. Sterker nog: er bestaat geen inclusieve en alge-
meen geaccepteerde definitie van het begrip. Deze definitievaagheid is echter 
bijna omgekeerd evenredig met de aandacht die het probleem krijgt in de media 
en van de politiek. Hierin zit dan ook een zekere dubbelheid: iedereen heeft 
een mening over het thema, en zeker over de aanpak ervan. Maar tegelijkertijd 
bestaat er geen algemene consensus over wat het begrip nu precies inhoud, laat 
staan over wat een ‘goede’ aanpak is. Het is evident dat dit gegeven de benadering 
van overlast, en daarmee het werk van de professionals in kwestie, in niet geringe 
mate compliceert.

Dit hoofdstuk zal weer beginnen met een uiteenzetting van theorievorming, 
waarbij vooral gekeken zal worden naar de complexiteit van het begrip, naar 
oorzaken van overlast, en naar enkele voorbeelden van de aanpak ervan. Deze 
theoretische beschouwingen worden weer gevolgd door de drie praktijken die 
we onderzocht hebben en ook hier worden deze praktijkobservaties voortdurend 
afgewisseld met meer theoretische beschouwingen, waarbij we in zullen gaan op 
hetgeen de praktijk ons leert over het thema van dit onderzoek. Aan het einde 
van het hoofdstuk bespreken we de overkoepelende thema’s die uit dit deel van 
het onderzoek naar voren komen.
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5.2 theorie

Overlast: Het probleem is van alle tijden en kan de laatste jaren consequent reke-
nen op aandacht van de media en daarmee van politici. Toch slagen (lokale) over-
heden er steeds maar niet in om hier effectief beleid op te voeren. Van verschil-
lende kanten wordt er gesuggereerd dat overlast voortdurend toeneemt. Vooral 
politici en opiniemakers  beargumenteren dit (zie bijvoorbeeld Field, 2003; Vink, 
2001). Bij deze toename wordt echter in diverse wetenschappelijke publicaties 
vraagtekens gesteld (zie bijvoorbeeld Burney, 2005; De Beer, 2004; Kunneman, 
2002). Of overlast daadwerkelijk toegenomen is of niet zal echter niet het onder-
werp van de discussie hier zijn. De constatering is dat er sprake is van overlast 
en daar gaat het hier om. Bovendien staat overlast, los van de absolute cijfers, 
nadrukkelijk op de beleidsagenda’s van nationale en lokale overheden (Burney, 
2005; Elchardus, Groof, & Smits, 2005; Jonkman, Junger-Tas, & Dijk, 2005; 
Steyaert, 2006; Tops, 2007b; Tournel, 2007).

Overlast is daarmee een gecompliceerd thema en overheden hebben altijd moeite 
gehad om overlast op een effectieve en bevredigende manier aan te pakken. 
Hiervoor zijn vier redenen te formuleren:

Op de eerste plaats is het lastig om een eenduidige definitie van overlast te for-
muleren. Wat is overlast precies, onder welke omstandigheden vormt het een 
probleem en voor wie? Overlast is weliswaar stevig op de agenda gezet, maar 
zonder dat er eerst een empirisch gefundeerde definitie van overlast is ontwik-
keld (Prior, 2009). Een mogelijke optie is om hierbij het strafrecht als maatstaf 
te nemen. Alles wat niet hieronder valt, is dan per definitie geen overlast. Het 
problematische aan overlast is echter dat lang niet al het gedrag dat onder het 
strafrecht valt overlast is, en andersom. Bovendien gaat deze benadering voorbij 
aan de subjectieve kant van overlast (Burney, 2005; Squires, 2008). Bij overlast 
gaat het namelijk altijd ook over de ervaring van het ‘slachtoffer’. En een groepje 
jongeren dat rondhangt in een portiek hoeft in principe niets illegaals te doen 
om toch te zorgen voor overlast, geredeneerd vanuit omwonenden6. In deze con-
text onderscheidt Steyaert (2006) een aantal nuttige en agenderende elementen 
van het thema overlast. Hij stelt dat het overwegend gaat om gedragingen, die 
lag scoren op hun ‘strafrechtgehalte’, maar hoog op de irritatieschalen. In het 
algemeen is het herhalingskarakter hetgeen wat deze zogenaamde ‘kleine daden’ 
als het ware doet samensmelten tot overlast. Als zodanig kunnen misdragingen 
zoals zwerfvuil, hondenpoep, graffiti, ingegooide ramen en luide muziek allen 
worden beschouwd als overlast. De onderstaande figuur dient om het hierboven 
geschetste duidelijk te maken. De bovenste pijl beslaat het hele continuüm van 

6 De Britse parlementariër Frank Field gaat zelfs zover dat hij claimt dat deze vaagheid door 
de overheden bewust wordt gebruikt om hun falend beleid ten opzichte van overlast goed te 
praten. Wat niet te definiëren is, is ook niet aan te pakken (Field 2003).
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gedrag, met links ‘goed’ gedrag en rechts ‘slecht’ gedrag. De tweede pijl, die het 
gedrag dat onder het strafrecht valt voorstelt, beslaat het rechterdeel van de eer-
ste. Overlast overlapt deels het strafrecht, maar ook deels gedrag dat niet onder 
het strafrecht valt

Afbeelding 5.1 Overlast in relatie tot algemeen gedrag, en gedrag dat onder het straf-
recht valt

Het hele spectrum van gedrag

Gedrag dat onder het strafrecht valt

Overlast

Het tweede element dat bijdraagt aan de lastige conceptualisering van het thema 
is het feit dat het bijna nooit gaat om afzonderlijke daden die als zodanig te sanc-
tioneren zijn. Het gaat dus bijna altijd, zoals hierboven gezegd, om een serie van 
handelingen, die ieder op zich vaak te verwaarlozen zijn, maar alle bij elkaar lei-
den tot een ernstig probleem voor de omwonenden. Anders gezegd: het gaat om 
“kleine feiten met een groot storend karakter” (“Kadernota Integrale Veiligheid,” 
2004: 81). En deze kleine feiten blijven keurig beneden de ‘radar van het straf-
recht’, zodat ze ook niet terug te vinden zijn in de statistieken (Steyaert & Harris, 
2006). Tevens is vaak niet duidelijk wie zich schuldig maakt aan wat voor typen 
overlast en wie hiervan slachtoffer is (Prior, 2009).

Ten derde is er de subjectiviteit van overlast. Wat voor de een overlast is, kan voor 
de ander gewoon een onbelangrijk neveneffect zijn van het wonen in een stad 
(Burney, 2005; Squires, 2008). In het empirische deel van dit onderzoek blijkt zelfs 
dat ook de sociaal werkers het hier onderling vaak niet over eens zijn. Zo is er in 
Eindhoven het voorbeeld van een groep alcoholisten die dagelijks bijeenkomen 
bij een bepaald bankje in het park alwaar ze hun drank nuttigen. Er zijn bewoners 
van een flat, ongeveer op vijftig meter van deze bank, die zich hier aan storen en 
dit dus ervaren als overlast. De twee sociaal werkers met wie ik de bewuste dag op 
pad ben denken hier beiden verschillend over. De een zou de bewuste bewoners 
willen adviseren om, wanneer ze op hun balkon zitten en uitkijken op de groep 
drinkers, gewoon hun stoel een kwartslag te draaien, zodat ze niet meer uitkijken 
op de alcoholisten. De ander is toch van mening, dat deze groep wel degelijk een 
inbreuk vormt op de (ervaren) veiligheid en het  woonplezier van de bewoners. 
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Maar in ieder geval problematiseert deze ambiguïteit de definitie en dus aanpak 
van overlast.

Ten slotte is er geen helderheid over de (mogelijke) oorzaken van overlast, en 
in causale verbanden tussen verschillende vormen van overlast. De zogeheten 
‘Broken Window Theory’ is een van de dominante causale modellen, die ech-
ter ook weer vanuit diverse kanten wordt bekritiseerd. De centrale aanname van 
de theorie is dat er een verband is tussen fysieke verloedering, zoals ingeslagen 
ruiten en zwerfvuil, en sociale verloedering, zoals  agressiviteit tegen personen 
en berovingen. Met andere woorden, fysieke verloedering wordt in deze  theorie 
beschouwd als een eerste stap op een hellend vlak richting steeds zwaardere vor-
men van overlast. Bovendien zorgt fysieke verloedering voor gevoelens van onvei-
ligheid in de bewuste buurt (Burney, 2005; Steyaert, 2006). Echter, deze theorie 
wordt vanuit diverse hoeken bekritiseerd. De Amerikaanse criminoloog Ralph 
Taylor plaatst, op basis van een longitudinale studie uitgevoerd tussen 1982 en 
1994 in 66 buurten in Baltimore, grote vraag tekens bij het causale verband tus-
sen ingegooide ruiten en de toename van criminaliteit in de buurt (R. Taylor, 
2001). Ook uit een andere studie, uitgevoerd door Sampson en Raudenbush, blijkt 
niet dat fysieke verloedering direct leidt tot een toename van criminaliteit. Het 
causale mechanisme (als het al bestaat) tussen verschillende vormen van overlast 
is dus in hoge mate ambigue en dat maakt de aanpak ervan ook weer in toe-
nemende mate gecompliceerd.

Hier komt nog bij dat het discours over overlast, en dan vooral over de plegers 
van overlast, tussen landen verschilt. In Nederland bijvoorbeeld wordt er de 
laatste jaren hierbij veelvuldig gewezen naar de zogeheten ‘Marokkaanse straat-
terroristen’, terwijl de pijlen in bijvoorbeeld Engeland zich veel meer richten op 
de zogeheten ‘white trash’; blanke achterstands gezinnen. In de twee landen wor-
den dus twee totaal verschillende doelgroepen verbonden met dezelfde proble-
matiek (Koermans, 2010).

5.2.1 oorzaken
Er is veel geschreven over de oorzaken van overlast. En al in de eerste helft van 
de 19e eeuw werden in Nederland de eerste grootschalige pogingen gedaan om 
dit thema aan te pakken. Ex-militair en idealist Johannes van den Bosch (1780-
1844) vatte het idee op om in het afgelegen Drentse Veenhuizen een kolonie te 
stichten voor Nederlandse stedelingen die in armoede leefden (Steyaert & van 
Lanen, 2011). Hoewel deze stichting de naam ‘Maatschappij voor Weldadigheid’ 
meekreeg, hadden deze koloniën al snel een opvoedend of zelfs disciplinerend 
karakter. De ‘landlopers’ en ‘onverlaten’ (en hun gezinnen) werd orde en regel-
maat aangeleerd, zodat ze hun delinquente gedrag (lees: bedelen, op straat leven) 
af zouden leren. Aanvankelijk werd uitgegaan van vrijwillige inschrijving, maar 
al gauw werd Veenhuizen een strafkolonie, waar uiteindelijk hele generaties van 
gezinnen terechtkwamen (Jansen, 2008).

Van_Lanen.indd   154 22-4-2013   12:35:20



oVerlast 155

Men zou hieruit kunnen concluderen dat er indertijd een link werd gelegd tus-
sen armoede en overlast. In ieder geval werd er vanuit gegaan dat armoede een 
verwijtbaar probleem was. Met andere woorden: iemand die arm was, was lui, 
incompetent, een drinkebroer of misschien wel alle drie. Het idee van ‘woon-
scholen’ of gestichten om deze gezinnen bij elkaar te zetten en her op te voeden 
was lange tijd beleid (Derksen & Verplanke, 1987). In ieder geval werd de schuld 
van de armoede, en daarmee de eventueel veroorzaakte overlast, bij de persoon 
zelf gelegd.

Aan de hand van criminologisch onderzoek naar beweegredenen en achtergron-
den van daders is hier nuancering in ontstaan. Ferwerda beschrijft bijvoorbeeld in 
zijn proefschrift (1992) crimineel gedrag als een gevolg van zowel de maatschap-
pelijke positie van jongeren, als beheersingsfactoren. (overigens vallen onder zijn 
definitie van criminaliteit ook zaken als winkeldiefstal en vandalisme, waarmee 
er dus enige mate van overlap met het thema overlast). Maatschappelijk kwets-
baar zijn, volgens Ferwerda, diegenen die in het contact met maatschappelijke 
instituties vooral worden geconfronteerd met de sanctionerende en beperkende 
aspecten hiervan en veel minder met kansrijk aanbod vanuit deze instructies. 
Met andere woorden: maatschappelijk kwetsbaar zijn diegenen, die veel worden 
gestraft en weinig worden beloond. Deze kwetsbaarheid wordt op haar beurt 
veroorzaakt door structurele kenmerken, zoals de gezinssamenstelling en maat-
schappelijk positie van het gezin. Daarnaast zijn er culturele kenmerken, zoals 
gezagsrelaties tussen ouders en kinderen, aanwezige taalmodellen en de mate 
waarin ouders het volgen van onderwijs stimuleren en/of ondersteunen (1992: 
20 en verder).

Echter, Ferwerda constateert terecht dat niet iedereen die zich in een maatschap-
pelijk kwetsbare positie bevindt zich schuldig maakt aan overlastgevend of crimi-
neel gedrag. Dit komt volgens Ferwerda, omdat hiernaast ook beheersingsfacto-
ren belangrijke onafhankelijke variabelen zijn. Volgens Ferwerda zijn er bepaalde 
socialisatieprocessen die plaatsvinden in het gezin, op school of tijdens de vrije 
tijd. Tijdens deze socialisatie ontwikkelen jongeren een houding ten opzichte van 
bijvoorbeeld school, maatschappij, maar dus ook ten opzichte van overlast en 
criminaliteit. Bij de opvoeding kan er bijvoorbeeld sprake zijn van ontbrekende 
betrokkenheid bij het kind en/of ontbrekende correctie ten opzichte van bepaald 
gedrag. Maar ook bijvoorbeeld afbreukrisico in het algemeen noemt Ferwerda 
nadrukkelijk als mogelijk oorzaak van gedrag. Jongeren die (het idee hebben) 
weinig te verliezen hebben, lopen een grotere kans om tot crimineel gedrag te 
vervallen. Resumerend: gedrag is bij Ferwerda een gevolg van maatschappelijke 
positie en (het ontbreken van) beheersings factoren.

Het veroorzaken van overlast kan dus diverse oorzaken hebben en Angenent 
pleit dan ook voor een interdisciplinaire benadering van het probleem. Hij argu-
menteert bijvoorbeeld dat de psychologie het accent legt op achterliggende per-
soonlijkheidseigenschappen, (ortho)pedagogie op opvoeding, en de sociologie 
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op maatschappelijke omstandigheden. Vervolgens maakt hij onderscheid tus-
sen drie gebieden; persoonlijkheidseigenschappen, internpersoonlijke relaties en 
maatschappelijke factoren; welke alle drie van belang zijn wanneer het gaat om 
het in kaart brengen van oorzaken van (crimineel) gedrag.

Jaren later deed Jan Dirk de Jong etnografisch onderzoek naar delinquent groeps-
gedrag van Marokkaanse jongens (De Jong, 2007). Een van de casussen, die hij 
hierbij beschrijft betreft een incident in Zandvoort, hier beschreven door Het 
Parool (20 september 2003, pagina’s 1 en 5):

‘Op het station van Zandvoort hadden ze van wat andere jongens een radio, een 
voetbal en een gsm afgepakt. ‘Ahmed’ had de gsm uit de handen van de eigenaar 
gerukt, anderen schoten de voetbal over van het ene perron naar het andere en weer 
anderen hadden zich ontfermd over de radio. Terwijl de bestolen jongens aangifte 
deden bij de politie, stapte de groep in de trein. Daar zaten vier meisjes in de eer
steklascoupé. Eerst kwamen ‘Ahmed’ en een vriend polshoogte nemen, maar ineens 
waren daar ook ongeveer dertig anderen. Sommigen klommen in de bagagerekken, 
anderen gingen bij de meisjes op schoot zitten. Onder het gillen van “tieten, tieten”, 
knepen zij de vrouwen in hun billen en borsten en grepen ze hen in het kruis. (…) 
‘Ahmed’, met zijn witte trui om het ontblote bovenlijf geslagen en in zijn groene 
trainingsbroek, werd op het politiebureau door de meisjes herkend als een van de 
aanjagers’.

Deze zaak riep de vraag op naar de oorzaken en verklaringen voor het ontaarden 
van groepsgedrag richting crimineel gedrag, in het bijzonder bij Marokkaanse 
jongeren. De Jong komt, met ‘Zandvoort’ als casus, tot een verklaring voor dit 
gedrag. Hij beargumenteert, dat dit gedrag, en vergelijkbaar groepsgedrag, over-
wegend wordt verklaard vanuit de cultuur. Er wordt dan bijvoorbeeld gewezen op 
verschillen tussen Nederlandse en Marokkaanse opvoeding of naar overgevoe-
ligheid en erekwesties bij Marokkaanse jongeren. De Jong komt met een verkla-
ring vanuit de algemene groepsdynamica en zoomt daarbij in op processen van 
groepsvorming en gedragsafstemming binnen groepen. De Marokkaanse jonge-
ren waren toevallig op dezelfde tijd op dezelfde plek de meesten kenden elkaar 
niet of nauwelijks, maar identificeerden zich wel met elkaar vanwege het ervaren 
van een gedeelde straatcultuur. Als gevolg van de eerste vergrijpen, en vooral dan 
de afwijzende reactie daarop door omstanders en slachtoffers, werd het groeps-
gevoel versterkt en ontstond er een spiraal van escalerend gedrag. Dit zouden 
we ook als ‘self fulfilling prophecy’ kunnen beschouwen: juist omdat de groep 
van meet af aan (het idee had dat ze) afwerende reacties opriep van omstanders, 
gingen ze zich ernaar gedragen. Dit leidde, volgens De Jong, uiteindelijk tot een 
positief zelfbeeld: ‘wij durven dingen, die anderen niet kunnen of durven!’ (2007: 
236 en verder).

We hebben het hier vooralsnog steeds over oorzaken van problematisch gedrag 
gehad. Beke en Kleinman noemen hiernaast een opmerkelijke indicator voor het 
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stoppen van dit gedrag. Het blijkt namelijk, dat wanneer jeugdige criminelen een 
relatie aangaan, dat het criminele gedrag wat ze vertonen sterk afneemt (Beke & 
Kleiman, 1993).

5.2.2 aanpak: enkele voorbeelden

krachtwijken
In 2007 introduceerde Ella Vogelaar, de toenmalige minister van Wonen, Wijken 
en Integratie, een lijst van veertig zogeheten ‘Krachtwijken’. Deze wijken, ver-
spreid over in totaal achttien Nederlandse steden, behoefden in de ogen van de 
minister extra aandacht voor de sociale, economische en samenlevingsproble-
men die in deze wijken heersten. Het feit, dat een Nederlandse minister destijds 
deze wijken aanwees, en dat er dus nationaal beleid nodig werd gevonden, zegt 
veel over de ervaren urgentie van het probleem op dat moment. Net zoals het 
instellen van een minister voor Wonen, Wijken en Integratie dat overigens deed.

De term ‘Krachtwijken’ werd bewust gekozen om het potentieel van deze wijken 
te markeren, in plaats van (weer) de focus te leggen op wat er in deze wijken 
niet goed gaat. Er werden centraal extra middelen beschikbaar gesteld voor deze 
wijken om de specifieke problematiek in deze wijken structureel aan te pakken. 
(Ministerie van VROM, 2007; Van den Brink, 2008). Daarnaast werden er, mede 
naar aanleiding van gesprekken met inwoners van deze wijken, een aantal con-
stateringen gedaan (Ministerie van VROM, 2007: 5-6):

– Het werd opmerkelijk geacht, dat de moeilijke en uitdagende taken over het 
algemeen niet werden uitgevoerd door de ‘beste’ mensen. In deze wijken vond 
het ‘zwaarste’ werk op straat plaats, in rechtstreek contact met de bewoners. 
Echter, mensen die hier ‘goed’ in waren, werden over het algemeen overge-
plaatst naar ‘hogere’ functies, weg van de straat (zie ook Lipsky, 1980; Tops, 
2007b);

– De professionals ‘op straat’ hadden onvoldoende financiële middelen en 
onvoldoende mandaat om hun taken effectief uit te voeren;

– Er was te weinig beslissingsbevoegdheid bij de verantwoordelijke instanties 
om families of individuen, die overlast plegen, stevig aan te pakken. Mensen 
werden aangesproken, maar er werd niet geregistreerd of dit hielp;

– De interdisciplinaire aanpak stond nog in haar kinderschoenen.

Eindhoven was in deze lijst van veertig prachtwijken relatief goed vertegenwoor-
digd met drie wijken: Doornakkers, Woensel West en Bennekel. De gemeente 
besloot naar aanleiding hiervan tot het formuleren van zogeheten ‘wijkactieplan-
nen’ voor deze drie wijken. Hierbij was het de bedoeling, dat de inwoners van 
deze wijken actief zouden worden betrokken, omdat werd aangenomen dat dit 
motiverend en activerend zou werken (zie bijvoorbeeld De Graaf, 2007). Door 
middel van een aantal bijeenkomsten met wijkbewoners werd er gediscussi-
eerd over de specifieke problemen in de wijk. Er werd getracht om de deelname 
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 hieraan te optimaliseren, bijvoorbeeld door de bewoners te voorzien van een 
gratis busverbinding naar de locatie waar de bijeenkomsten werden gehouden. 
Uiteindelijk ontstonden er op die manier wijkactieplannen waarbij sprake was 
van actieve inbreng van de wijkbewoners (Van Hulst, Van de Wijdeven, Karsten, 
& Hendriks, 2008).

In 2010 werd deze aanpak door de Gemeente Eindhoven geëvalueerd. De conclu-
sies waren voorzichtig positief: er vonden grote verbeteringen plaats met betrek-
king tot de leefbaarheid in de drie wijken. Maar daarnaast werd er ook geconsta-
teerd dat de achterstanden in de wijken blijvend zijn en dat zaken als bevorderen 
van werk en onderwijs maar langzaam verlopen. Hierop werd nog extra inzet 
nodig geacht (“Werk in Uitvoering: Voortgangsrapportage Krachtwijken,” 2010).

‘skaeve huse’
De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), een denktank, die zich 
bezighoudt met thematiek rond volkshuisvesting, kwam in 2005 met het idee van 
‘Skaeve Huse’. Dit idee was overgewaaid uit Denemarken. De stuurgroep rede-
neerde als volgt: Het ‘buiten de gemeenschap’ plaatsen van bepaalde doelgroe-
pen is in Nederland een impopulaire gedachte. Men focust liever op participatie, 
integratie en vermaatschappelijking. Hiermee bleef volgens de SEV echter wel 
de vraag staan: “wat doen we met die doelgroep, die zich echt niet aanpast, die 
voortdurend extreme overlast veroorzaakt en die niet te corrigeren is hierop? En 
hoe gaan we om met mensen, die zichzelf en hun omgeving zodanig verwaar-
lozen, dat er onleefbare situaties ontstaan?” (zie ook Teunissen, 2006). Hoe klein 
deze groep ook is (schattingen gaan uit van 3 à 4 promille van de totale bevol-
king), de overlast die deze groep veroorzaakt is buitenproportioneel en kan niet 
worden genegeerd (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 2005).

De SEV karakteriseerde deze doelgroep vervolgens als mensen die werden gecon-
fronteerd met een uithuisplaatsing als resultaat van het veroorzaken van extreme 
overlast en/of huurschuld. Daarnaast zijn het vaak ‘zorgmijders’ en komen ze ook 
niet in aanmerking voor een gedwongen opname. Het idee waar de SEV mee 
kwam was om voor deze doelgroep een omgeving te creëren, waarin ze hun ‘rare’ 
gedrag uit kunnen oefenen zonder dat dit tot overlast en vervelende reactie van 
en voor omwonenden zou leiden. ‘Rare huizen voor rare mensen’ dus. Ofwel: 
‘Skaeve Huse’. Wel gaf de SEV aan dat met name het vinden van een geschikte 
locatie voor dit soort initiatieven problematisch is. Men neigt ernaar om deze 
Skaeve Huse aan de rand van de stad of op een industrieterrein te plaatsen om 
op die manier de overlast voor omwonenden te minimaliseren. Maar ook ‘rare 
mensen’ moeten soms boodschappen, of andere inkopen doen, dus helemaal in 
de ‘middle of nowhere’ is geen optie volgens de SEV. Daarnaast moeten er ook 
voor deze groep bepaalde ‘minimale’ gedragsregels worden geformuleerd en 
gehandhaafd. Dat is lastig, omdat er voor deze groep weinig pressiemiddelen zijn. 
Uitzetting is uiteraard geen optie; het hele idee was nu juist om voor deze groep 
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een plek te creëren zodat de overlast die ze anders op straat veroorzaken minder 
wordt (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 2005).

In Eindhoven is momenteel (november 2011) ook het plan opgevat om een aantal 
Skaeve Huse te realiseren. In 2009 werd er door de Eindhovense gemeenteraad 
een werkgroep ingesteld, die onderzoek moest doen naar mogelijke voorzienin-
gen voor maatschappelijke opvang in de stad. Dit onderzoek werd ‘vraaggericht’ 
aangepakt, dat wil zeggen dat er nadrukkelijk werd gevraagd naar ervaringen en 
wensen van de doelgroep. Op basis hiervan werd het invoeren van Skaeve Huse 
als mogelijkheid geopperd. Naar aanleiding van een werkbezoek bij de Skaeve 
Huse in Tilburg wordt er momenteel aan een raadsvoorstel gewerkt om deze 
innovatie ook in Eindhoven in te voeren (H. Jacobs, Weijs, & Richters, 2011).

asbos
Overlast is uiteraard geen typisch Nederlands probleem. Zo heeft de Britse poli-
tiek dit thema al sinds het begin van de jaren negentig stevig op de agenda staan. 
‘Tough on crime, tough on the causes of crime’, was midden jaren negentig een 
veelgehoorde uitspraak tijdens toespraken van de toenmalige Britse premier 
Tony Blair. Labour koos voor een nieuwe en harde aanpak van overlast. Eerder 
was het de focus van de partij geweest om de nadruk te leggen op de sociale 
oorzaken van criminaliteit en overlast; en dus ook om met sociale oplossingen 
hiervoor te komen. Deze wijziging van visie en aanpak van Labour was volgens 
de Britse onderzoekster Elisabeth Burney een van de belangrijkste speerpunten 
van Labour in aanloop naar de verkiezingen van 1997 (Burney, 2005).

De ‘harde’ aanpak van overlast kreeg dus een prominente plek op de agenda en 
hierbij werd er meteen een typisch geval van ‘gluren bij de buren’ in de praktijk 
gebracht: er werd voor theorieën en remedies te rade gegaan bij de Amerikanen. 
De al eerder genoemde ‘broken window theory’ was overgewaaid uit Amerika, 
maar ook andere Britse maatregelen, zoals Anti-Social Behavioural Orders 
(ASBOs) en het instellen van een avondklok voor jongeren in bepaalde wijken 
hebben Amerikaanse voorgangers (Burney, 2005).

Deze ASBOs zijn interessant, omdat ze een treffend voorbeeld zijn van hoe straf-
recht en sociaal werk elkaar tegen kunnen komen. De ASBOs, geïmplementeerd 
in Groot-Brittannië in 1999 (Youth Justice Board for England and Wales, 2006), 
kunnen worden omschreven als voorwaardelijk straf. In een ASBO, geschreven 
op een persoon, staat omschreven welk storend gedrag deze persoon niet meer 
mag vertonen en welke straf er staat (tot maximaal vijf jaar) op het schenden van 
deze afspraak. ASBOs kunnen dus worden beschouwd als het criminaliseren van 
ergernissen (Squires, 2008). Na een moeizame start (slechts vijf uitgereikte ASBOs 
in oktober 2009) werd de procedure om ASBOs uit te schrijven aanzienlijk ver-
eenvoudigd (Bryman, 2004; Field, 2003; Flint, 2006). Daarnaast werden, naast 
politieagenten en gemeentelijke ambtenaren, ook huisbazen bevoegd tot het uit-
schrijven van ASBOs. In totaal zijn er, tot en met december 2006, 12.675 ASBOs 
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uitgeschreven. De algemene boodschap die men met de ASBOs uit wil dragen 
lijkt de volgende: wie gedrag vertoont dat (al dan niet bewust) leidt tot overlast, 
gevoelens van onveiligheid en rommel op straat, wordt hierop aangesproken. En 
wanneer het bewuste gedrag niet verandert, riskeert men straffen (Steyaert & 
Harris, 2006).

Het criminaliseren van ergernissen en onaangepast gedrag heeft ook zijn 
weg gevonden naar Nederland (in de vorm van bijvoorbeeld de Rotterdamse 
Persoonsgerichte Aanpak (PGA) en Vlaanderen (in de vorm van de gemeente-
lijke administratieve sancties (GAS).
Bij de PGAs worden dossiers van notoire veroorzakers van overlast door de 
gemeente bijgehouden. Denk hierbij onder andere aan hangjongeren, drugs-
verslaafden en illegalen. De boodschap hier is: ‘je wordt niet vervolgd als je doet 
wat wij zeggen’ (Burney, 2005: 148 en verder). De invoering van deze PGAs in 
Rotterdam markeerde overigens – zeker als het gaat om de aanpak van drugs-
verslaafden – een ommekeer in de gehanteerde beleidsvisie. Voorheen was het 
credo: ‘van deze doelgroep accepteren we de verslaving en we zoomen in op het 
terugdringen van de overlast die erdoor wordt veroorzaakt’. Bij de PGA aanpak 
werd juist de verslaving niet meer geaccepteerd: er werd ingezet op langdurige 
zorgtrajecten, weer in combinatie met een justitiële aanpak (Tops, 2007b: 78).

Wat de gemeentelijke administratieve sancties betreft, deze werden in 1999 in 
Vlaanderen ingevoerd om juist ook weer die misdragingen, waarin het strafrecht 
niet voorziet, te kunnen sanctioneren. Specifiek moet daarbij worden gedacht aan 
wildplassen, wildplakken en sluikstort. Met de beëdiging van een groot aantal 
ambtenaren, waarmee ze bevoegd werden om boetes uit te schrijven, werd het 
voor de gemeentes mogelijk om sneller en meer accuraat op te treden tegen dit 
soort ‘kleine’ misdragingen (Cammaert, 2006; Tournel, 2007). In het empirische 
deel van deze rapportage meer over deze GASsen.

5.2.3 ‘veel geschreeuw, weinig wol’
Afsluitend voor dit deel kunnen we concluderen, dat er veel wordt geschreven 
over overlast, de oorzaken en over de mogelijke aanpak ervan. We zouden deze 
beschrijving nog aan kunnen vullen met het invoeren van de zogeheten mosqui
to’s, met het ‘overlastquotum’, met ‘krachtteams’, et cetera (cf. Boonstra & Ham, 
2010; Scholte & Sprinkhuizen, 2010; Van Lanen, 2011a).

In ieder geval kunnen we concluderen, dat overlast een gecompliceerd thema 
is, waar men nog geen sluitende oplossingen voor heeft gevonden. Ondanks dat 
wordt er wel vaak gesuggereerd, dat deze oplossingen er wel zouden zijn. Dit 
wordt uitstekend weergegeven in de woorden van David Prior (2009: 20):

‘AntiSocial behaviour has rapidly become a major problem for government, yet it 
has done so in the absence of a comprehensive body of empirical data that describes 
the nature and the extent of the problem.’
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5.3 eindhoven: de outreachend veiligheidsmedewerkers

Het onderzoek naar de aanpak van overlast in Eindhoven concentreert zich op 
de ‘outreachend veiligheidsmedewerkers’ van Novadic-Kentron, een regionale 
instelling voor verslavingszorg. Tijdens een oriënterend gesprek met Wannes 
Coolen en Peter Linke, beiden werkzaam als outreachend veiligheidsmedewer-
ker, wordt mij een korte introductie gegeven over het profiel van de outreachend 
veiligheidsmedewerkers en over hun werkzaamheden. Outreachend veiligheids-
medewerkers worden ingezet om de verslavingsgerelateerde overlast op de stra-
ten, pleinen en winkelcentra van Eindhoven terug te dringen. Begonnen in het 
centrum van Eindhoven zijn de outreachend veiligheidsmedewerkers ten tijde 
van de observaties (voorjaar 2009) actief in diverse wijken in de stad, waaronder 
Oud-Woensel, Bennekel, en Lakerlopen. Hun belangrijkste taak is, zoals gezegd, 
het minimaliseren van verslavingsgerelateerde overlast op straat. Dit doen ze 
vanuit het credo ‘zien en gezien worden’.

Rond kwart voor acht in de ochtend arriveer op de dagopvang van Novadic-
Kentron, aan de Kanaaldijk, waar ik met Wannes en Peter heb afgesproken. De 
outreachend veiligheids medewerkers houden hier kantoor, hoewel de komende 
dagen zal blijken dat ze hier weinig te vinden zijn, maar des te meer op straat. 
Na een kop koffie rijden we van de dagopvang richting de wijk Oud-Woensel, 
één van de aandachtsgebieden van Wannes en Peter. Ik laat me vertellen dat de 
overlast in deze wijk zich voornamelijk concentreert rondom twee gebieden. Het 
eerste gebied bestaat uit de dagelijkse wandelroutes die de cliënten nemen van de 
nachtopvang naar de dagopvang en de directe omgeving van de nachtopvang van 
Neos, gevestigd op de Barrierweg. Vooral bij deze nachtopvang op de Barrierweg 
hebben omwonenden last van de doelgroep. Hierbij gaat het om rondhangende 
gebruikers, die herrie maken, afval weggooien, hun behoefte doen in de omlig-
gende tuinen en zich schuldig maken aan inbraakpogingen. Ook gebruikers die 
bijvoorbeeld om verschillende redenen niet binnen mogen bij de nachtopvang 
kunnen voor overlast in de buurt zorgen

‘Pietje Port’
Het is half negen als we aankomen bij deze nachtopvang en Peter parkeert de 
auto tegenover de nachtopvang. Een van de redenen, dat we hier staan, is dat 
Wannes en Peter zicht willen hebben en houden op hun doelgroep en op de 
bewegingen van deze doelgroep. Tegen kwart voor negen komen er enkelen de 
straat op, waarbij Wannes en Peter de meesten bij naam, eventuele bijnaam en 
achtergrond blijken te kennen. Eén van hen, door Peter en Wannes ‘Pietje Port’ 
genoemd, loopt op krukken in de richting van de Woenselse Markt. Hem zullen 
we deze ochtend nog enkele keren tegenkomen. Op mijn vraag waar de bijnaam 
‘Pietje Port’ vandaan komt, krijg ik te horen dat de consumptie van twee flessen 
goedkope Port meestal de eerste dagconsumptie aan alcohol is van veel alcoho-
listen. “Het is zoet, drinkt dus lekker weg op de vroege ochtend, en zet meteen 
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lekker aan”, zegt Wannes. De lege portflessen die we deze dag op diverse gebrui-
kersplekken zullen aantreffen vormen stille getuigen hiervan.

Meestal begint de loop van de diverse cliënten, vanuit de nachtopvang naar 
diverse andere locaties, al eerder op de ochtend. Vandaag, het regent dat het giet, 
lijkt het erop dat de meesten wachten tot precies negen uur; de sluitingstijd van 
de nachtopvang en dus het moment dat de gebruikers het pand moeten verlaten. 
Zoals gezegd lopen er inderdaad tegen negen uur een paar de straat op, maar 
dit aantal is volgens Wannes en Peter slechts een deel van de aan hen bekende 
doelgroep. Waar de rest is, blijft voor vandaag onbekend. Ook later op de dag 
komen we er in de wijk maar weinig tegen. Uiteraard heeft dit met het slechte 
weer te maken, maar Wannes en Peter willen desondanks weten waar de gebrui-
kers zich dan wel ophouden. Blijkbaar hebben de meesten, volgens Wannes, toch 
een eigen netwerk, dat ervoor zorgt dat ze bij al te slecht weer niet buiten hoeven 
te zitten. Dit kunnen leegstaande gekraakte panden zijn, maar ook schijnen er in 
heel Woensel-Zuid ongeveer 200 drugs panden bekend te zijn. Wellicht dat hier 
toevlucht wordt gezocht op dagen als vandaag.

op de woenselse markt
Terwijl Peter zich nogmaals in niet mis te verstande bewoordingen beklaagt over 
het weer van vandaag, rijden we iets over negen verder de wijk in, in de richting 
van de Woenselse Markt. Drie straten verderop komen we opnieuw Pietje Port 
tegen. Peter stelt voor om een weddenschap af te sluiten, dat Pietje onderweg is 
naar de Aldi op de Woenselse Markt. Ik durf de weddenschap niet aan, aanne-
mende dat Peter zijn doelgroep kent. Als we even later parkeren op de Woenselse 
Markt, blijkt Pietje toch niet onderweg te zijn naar de Aldi, maar naar de Albert 
Heijn er tegenover. Dat we de Woenselse markt aandoen is onderdeel van de vaste 
route: de locatie is een beruchte plek met betrekking tot verslavingsgerelateerde 
overlast. Hierbij moet vooral worden gedacht aan (groepen) mannen die op dit 
plein zitten te drinken en hierbij het winkelend publiek en de winkeliers lastig 
vallen en bovendien voor veel herrie en rotzooi zorgen. Ze roepen naar voorbij-
gangers, drommen gegroepeerd de supermarkt binnen en staan vaak pontificaal 
in de publieke ruimte te urineren.

Ook op de Woenselse Markt is het vandaag, andermaal vanwege het weer, rus-
tig. In die zin heb ik voor mijn onderzoek pech: deze dag zal niet representatief 
zijn in de zin dat Wannes en Peter op hun rondes door de wijk meestal hun auto 
ergens parkeren en vervolgens te voet verder gaan. Op die manier pikken ze meer 
signalen op dan vanuit de auto en zijn ze bovendien veel zichtbaarder. Deze zicht-
baarheid en herkenbaarheid blijkt opnieuw een essentieel element van hun werk 
te zijn. (Als ik de dag erop, het is dan beter weer, met John op stap ben in het 
centrum, ervaar ik deze zichtbaarheid aan de lijve.) De plaatselijke middenstan-
ders zijn, volgens Wannes, de ‘ogen en oren’ van de veiligheidsmedewerkers en 
dus belangrijk voor een goed begrip van wat er in de buurt speelt. Een groot deel 
van de functie bestaat dus uit het ontwikkelen van een breed en actueel netwerk. 
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Peter stelt dat hun netwerk op het moment groter is dan dat van de plaatselijke 
buurtbrigadier. Op die manier kunnen mensen hun “ei kwijt”. Klachten worden 
volgens Peter direct, liefst nog dezelfde dag, aangepakt. Natuurlijk wordt lang 
niet alles in dat tempo opgelost, maar deze wijze van werken slaat wel weer terug 
op de wijk. Mensen zien dat er dingen worden aangepakt, ze hebben in de veilig-
heidsmedewerkers een toegankelijk en laagdrempelig (ze lopen niet in uniform) 
klankbord en aanspreekpunt en dit geldt ook voor de aanwezige gebruikers.

De outreachend veiligheidsmedewerkers doen hun naam eer aan: wat ze doen 
is outreachend werken bij uitstek. We beschreven deze manier van werken al bij 
de theorievorming rondom huiselijk geweld in het voorgaande hoofdstuk. Kort 
gezegd gaat het bij outreachend werken om een ruime en inclusieve opvatting 
over de eigen functie, waarbij hokjesdenken geen plek heeft. Daarnaast is het 
van groot belang om het verhaal achter de cliënt te kennen, om snel en adequaat 
te signaleren en om verbanden te leggen. (zie bijvoorbeeld Van der Lans et al., 
2003; Van Doorn et al., 2008). Hierbij moet men dus verder kijken dan de neus 
lang is en uit de bovenstaande observaties blijkt dat dit ook gebeurt. Wannes en 
Peter nemen geen genoegen met oppervlakkige waarnemingen (‘we zien vandaag 
geen daklozen op straat’), maar willen op zoek naar oorzaken hierachter. Ook 
de ‘hands-on’ aanpak richting publiek en middenstand kenmerkt deze attitude.

wat is overlast, en wanneer?
We rijden intussen verder naar een andere ‘hotspot’: het park Looiakker op de 
grens tussen Stratum en Gestel. Dit is een notoire overlastplek waar dagelijks veel 
rondhangende alcoholisten voor veel problemen en (gevoelens van) onveiligheid 
zorgen. Omdat er in de naastgelegen wijk Stratum een alcoholverbod geldt, con-
centreert deze problematiek zich in dit park. De groep haalt zijn alcohol bij een 
nabij gelegen supermarkt en gaat in het park zitten drinken. De overlast bestaat 
uit het feit dat ze, zeker wanneer het grotere groepen betreft, voorbijgangers 
naroepen, voor rommel zorgen en in het park hun behoeften doen. Vooral vanuit 
de nabijgelegen flats komen er vaak klachten over deze groep.

Terwijl we langs dit park rijden en het over deze plek hebben, komt meteen weer 
het subjectieve aspect van het begrip overlast ter sprake. Peter is van mening 
dat deze flatbewoners overdrijven met hun klachten. De flats in kwestie liggen 
namelijk ongeveer honderd meter af van de plek waar deze drinkers vaak samen-
komen. Volgens Peter kan het dus niet zo zijn dat de bewoners van deze flats, 
wanneer ze op hun balkon zitten, effectief overlast ervaren. Letterlijk zegt hij: “als 
ze op hun balkon zitten en hun stoel wat draaien [en dus niet meer in de richting 
van de verzamelplek van de overlastgevende groep kijken] dan hebben ze nergens 
last van”. Wannes brengt daar tegenin dat bezoekers van het park wel degelijk een 
punt hebben wanneer ze klagen over de overlast van deze mannen. Wanneer de 
mannen inderdaad in een (grote) groep zitten te drinken, voorbijgangers naroe-
pen en in het openbaar urineren of erger, dan is er volgens Wannes wel degelijk 
sprake van effectieve overlast. Op zijn beurt beaamt Peter dit weer.
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De ambiguïteit van het begrip overlast, zoals gebleken is uit de theorie, blijkt ook 
uit de praktijk. Dit stelt specifieke eisen aan het werk van de outreachend veilig-
heidsmedewerkers: ze zijn er om ‘overlast’ tegen te gaan, maar en passant moeten 
ze het ook nog even eens worden met de diverse stakeholders over wat nu precies 
overlast is, en wanneer. De  moerasmetafoor van Schön (1983), die we beschreven 
in hoofdstuk 1, gaat hier ook op. Sterker nog, als het om overlast gaat dan is er 
eigenlijk geen ‘hoger gelegen gebied’ – er is geen theoretische eenduidigheid over 
het begrip, laat staan over de aanpak ervan.

lunch en anekdotes
Het is rond half twaalf wanneer we terugkeren bij de dagopvang op de Kanaaldijk, 
voor koffie, lunch, en hopelijk in afwachting van beter weer tijdens de middag. 
Het kantoor van de outreachend veiligheidsmedewerkers is gevestigd op de 
1e verdieping van de dagopvang en kijkt uit op de ingang van deze dagopvang. 
Het is bij deze ingang een komen en gaan van de doelgroep. Volgens de out-
reachend veiligheidsmedewerkers wordt er hier ook regelmatig gedeald (dit is in 
de dagopvang niet toegestaan, op straffe van een toegangsontzegging), of andere 
doelgroepgerelateerde praktijken. De outreachend veiligheidsmedewerkers heb-
ben vanuit hun kantoor een goed zicht op de in – en uitloop van de verschillende 
gebruikers. Hierbij blijkt dat ze de meesten bij naam en achtergrond kennen. Zo 
vertelt John van den Broek, met wie ik de dag erop mee zal lopen: “Ik werd gebeld 
over Karel [gefingeerde naam; bekende drugsdealer], dat ze hem sinds december 
niet meer gezien hebben. Ik zei: ‘dan hebben jullie niet goed gekeken”.

Dit laatste is illustratief voor de werkopvatting van de outreachend veiligheids-
medewerkers: wanneer van een deel van de doelgroep, of van bepaalde personen 
een tijdlang niets wordt gehoord, dan worden ze eerder achterdochtig dan dat ze 
het idee hebben dat het goed gaat met deze personen. Eerder op de ochtend ver-
telt Wannes bijvoorbeeld over een groep gebruikers die dagelijks van de nacht-
opvang naar de dagopvang liep en daarbij de nodige meldingen van overlast ver-
oorzaakte. Van deze groep hadden ze een tijd niets gehoord. Het uitgangspunt 
is dan ook dat deze groep ergens anders heen trekt en daar vergelijkbare proble-
matiek veroorzaakt. En dus niet dat ze minder overlast veroorzaken. Een zekere 
vorm van gezond wantrouwen lijkt een essentieel onderdeel van dit werk.

Later in de middag rijden we weer richting Oud-Woensel en parkeren de auto 
nabij de Woenselse Markt. Het is warempel droog en we besluiten even door de 
wijk te lopen. Bij de Albert Heijn aan de Woenselse Markt staat een accordeon-
speler, die de afgelopen dagen in Peters vizier is gekomen. Op zich heeft Peter niet 
direct problemen met het accordeonspel van deze man. Waar hij echter wel iets 
op tegen heeft is het feit dat de accordeonspeler de mensen die de Albert Heijn 
in- en uitlopen op een indringende manier groet en om hun aandacht vraagt. 
Het winkelende publiek heeft hier volgens hem last van en vandaar dat het zijn 
aandacht heeft. “Agressief bedelen”, noemt hij het.
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We lopen door een korte steeg een ommuurde achterplaats op. Deze ligt bezaaid 
met lege bierblikken, wijnpakken en portflessen. Ook dit is één van de plek-
ken waar men regelmatig samenkomt om te gebruiken, waarbij het hier op de 
Woenselse Markt vooral om Polen gaat. Peter en Wannes praten hier even met 
elkaar over, naar aanleiding van wat we op de achterplaats aantreffen, en het blijkt 
dat ze een vrij gedetailleerd vermoeden hebben, met naam en toenaam, over wie 
mogelijk verantwoordelijk zijn voor deze rommel. Terwijl we hier staan, komt er 
een politiewagen ‘in burger’ de plek opgereden. Het blijkt om twee agenten van 
het POV te gaan, die bezig zijn met hun rondes langs notoire overlastplekken. Ze 
zijn duidelijk benieuwd naar wat wij op deze plek te zoeken hebben. Peter laat 
zijn legitimatie zien en de functie van outreachend veiligheidsmedewerker blijkt 
bekend te zijn bij de agenten. Er is even een kort informeel overleg over de situatie 
op en rond de Woenselse Markt, waarbij ook de eerder genoemde accordeonist 
ter sprake komt.
Later vragen Wannes en Peter zich grinnikend af of deze agenten, die ons wellicht 
richting de achterplaats hebben zien lopen, verwacht hadden in ons een drietal 
gebruikers ‘op te kunnen laden’, zoals Peter het formuleert. We rijden terug naar 
de dagopvang, wat tevens het einde is van de werkdag.

Wat we hier zien kunnen we betitelen als ‘ondernemend handelen’ (zie ook Van 
Lanen, 2012). Ondernemend handelen in de zin dat er niet direct genoegen wordt 
genomen met aannames en beweringen van anderen, maar dat deze altijd (pro)
actief gecheckt worden. Het doet ook denken aan de omschrijving die Movisie 
een jaar na deze observaties formuleerde van ‘De nieuwe professional’. De nieuwe 
professional kent een aantal kernaspecten, waaronder een houding van ‘Direct er 
op af ’ (Van Bergen, 2010), hetgeen goed past bij deze observaties.

De term ‘ondernemend handelen’ verdient hier enige toelichting om verwar-
ring te voorkomen. De sectorraad Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (HSAO) 
beschrijft drie gebieden waarbinnen de taken van sociale professionals ingedeeld 
kunnen worden. Ook de term ‘ondernemend handelen’ wordt hierbij genoemd 
en valt onder de ‘organisatorische en bedrijfsmatige’ taken (HSAO, 2008). Het 
staat in deze omschrijving dus los van het ‘agogisch-vakmatige’ of ‘professio-
naliseringstaken’. Wij beschouwen ondernemend handelen echter als kritische 
 succesfactor van het handelen van de sociale professional in de brede zin en op 
deze manier zullen we dit begrip, dat verderop nog vaak terug zal komen, dan 
ook hanteren.

bij de ochtendkoffie
De volgende dag loop ik mee met outreachend veiligheidsmedewerker John van 
den Broek. Als ik rond acht uur ’s ochtends de kantoorruimte van de outreachend 
veiligheidsmedewerkers binnenloop, is een (informeel) ochtendoverleg in volle 
gang. Aanwezigen zijn John, Wannes, Peter en een politieagent. Onderwerp van 
discussie is een incident dat zich de afgelopen nacht in de nachtopvang heeft 
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 afgespeeld. Een Pool, zwaar onder invloed, werd bij deze nachtopvang geweigerd 
door het dienstdoende personeel. Uit ervaring blijkt dat de bewuste doelgroep 
eenmaal binnen veel problemen kan veroorzaken. Hierbij moet worden gedacht 
aan (dreiging tot) agressie, maar ook aan het feit dat betrokkenen vaak niet meer 
op de benen kunnen staan en soms zelfs incontinentie vertonen. Dit legt een grote 
druk bij het personeel. Aan de andere kant is het officiële beleid om niemand op 
straat te laten liggen, ook niet gebruikers die in dit soort toestanden worden aan-
getroffen. In de cel gooien kan ook niet, daar ze geen misdrijf hebben gepleegd. 
Er bestaat gewoon geen richtinggevend beleid op. Gedurende de dag zal John, 
middels een aantal telefoontjes en mails, aanzet geven tot het formulering van 
een dergelijk beleid. In ieder geval wil hij op korte termijn werkbare afspraken 
hierover. Eén en ander regelt hij tussen de bedrijven door.

Rond half negen is er koffie (en sigaretten) in de woonkamer van de dagopgang 
(die  pas om negen uur opengaat voor de doelgroep). Aanwezig zijn de dienst-
doende outreachend veiligheidsmedewerkers, case-managers en verpleegkundi-
gen van de dagopvang, iemand van de beveiliging en een teamleider. Er worden 
wat grappen gemaakt over een incontinente cliënt en op welke stoel deze cliënt 
meestal zit. Vooral de stoelen met stoffen bekleding blijken hier berucht. Even 
later is er wat hilariteit over Yahya, een beveiligingsmedewerker van Marokkaanse 
afkomst. Omdat zijn auto naar de garage moest, is hij vandaag met de trein. 
“Jeetje, een Marokkaan met de trein, hoe vaak zou hij gecontroleerd worden?”.

Het gesprek gaat nog even door naar aanleiding van het incident op de nacht-
opvang. Omdat hier, in tegenstelling tot in een hiervoor gereserveerde en streng 
gecontroleerde ruimte op de dagopvang, niet mag worden gedronken en de cliën-
ten, die er willen overnachten op een bepaalde tijd binnen moeten zijn, ontstaat 
er volgens John veel onrust. De cliënten willen net voor het binnengaan nog even 
‘scoren’, waardoor ze vaak te laat arriveren. Als ze dan niet binnen worden gela-
ten kan dit weer tot overlast in de nabije omgeving leiden. Daarom is John van 
mening dat er ook op de nachtopvang een gebruikersruimte zou moeten worden 
gerealiseerd. Kernpunt is volgens hem dat de opvang er mede is om de overlast op 
straat terug te dringen en dat dat dan ook het doel zou moeten zijn. Als, volgens 
John, een gebruikersruimte ter plekke zou leiden tot minder overlast op straat, 
dan moet dit dus gewoon worden gerealiseerd. John kijkt, dat blijkt ook later op 
de dag uit meer situaties, vooral naar wat hij met zijn werk wil bereiken en richt 
zich daar nadrukkelijk op.

Opnieuw treffen we hier een attitude aan die we als ‘ondernemend handelen’ wil-
len classificeren. Een prachtige definitie van ondernemerschap werd bijna veertig 
jaar geleden geformuleerd door Howard Stevenson, hoogleraar aan de Harvard 
Business School:

‘Entrepreneurship is the pursuit of opportunity without regard to resources cur
rently controlled’
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Ondernemers zijn in deze context professionals die kansen zoeken en pakken, 
zonder dat ze zich bij voorbaat laten beperken of sturen door de middelen die 
ze wel of niet tot hun beschikking hebben. Met een beetje goede wil kunnen we 
onder ‘resources’ ook de geldende regels verstaan die bepaalde initiatieven van 
professionals mogelijk maken, of juist inperken. Een ondernemer legt zich niet 
per definitie neer bij deze regels, maar kijkt voortdurend of deze regels valide zijn 
en leiden tot een gewenst doel, of dit juist in de weg staan. En dit is precies wat 
hierboven gebeurt.

een val van zeven meter?
Omdat het werk van John zich voornamelijk concentreert op de binnenstad, gaan 
we vandaag te voet. Lopend van de dagopvang richting het centrum, vertelt hij 
kort wat hij de belangrijkste elementen van zijn werk vindt. Op de eerste plaats 
bestaat het werk volgens hem uit het ontwikkelen en in stand houden van een 
degelijk netwerk, samen met alle relevante partijen. Verder zegt hij letterlijk: 
“buiten wordt je thuis”, in de zin dat de outreachend veiligheidsmedewerkers ver-
uit het grootste deel van hun tijd op straat doorbrengen. De dagen die ik met ze 
meeloop zijn we inderdaad driekwart van de tijd ‘op straat’ geweest.

Als we halverwege het centrum zijn, komt ons een fietser tegemoet. Deze fietser 
blijkt Leo, een van de cliënten van de dagopvang te zijn. Leo wekt de beroeps-
matige argwaan van John, omdat John weet dat Leo onlangs zijn been heeft gebro-
ken en nu dus toch op de fiets zit. John fluit even om zijn aandacht te trekken en 
Leo steekt de straat over en komt op zijn fiets onze richting uit, waarop John hem 
bevraagt over het hoe en wat van zijn gebroken been. Leo legt uit dat hij aangere-
den is door een auto en daardoor zijn rechter onderbeen heeft gebroken. Tevens 
heeft hij naar eigen zeggen ook een val van zeven meter gemaakt, toen hij in een 
afbraakband uit een raam/opening in de muur was gevallen. Hierdoor kan hij 
moeilijk lopen, maar fietsen mag dus, mits voorzichtig, blijkbaar wel. Leo heeft 
nog heel wat meer te vertellen, maar John wijst hem erop dat Leo een afspraak 
heeft op de dagopvang, waarvoor hij al aan de late kant is. Na enige herhaling 
van deze boodschap stapt Leo weer op zijn fiets en vervolgt zijn weg richting de 
dagopvang. Eenmaal buiten gehoorsafstand zegt John dat hij niets gelooft van 
het verhaal van de val. Hij denkt dat Leo heeft gevochten, of wellicht in benevelde 
toestand ongelukkig ten val is gekomen.

Dit soort gesprekken zijn voor John een belangrijk deel van het werk. Op deze 
manier onderhoudt hij zijn contacten met de doelgroep. Bovendien wil hij men-
sen als Leo laten merken dat hij weet waar ze mee bezig zijn en dat hij dit con-
troleert en nagaat. Naar eigen zeggen: “Ik sta voor een actieve benadering van de 
cliënt”. Hierbij snijdt het mes overigens aan twee kanten; John hecht er ook veel 
waarde aan dat de doelgroep hem vertrouwt en voor de doelgroep is hij ook weer 
een soort van spreekbuis richting de relevante instanties. Het is dus geven en 
nemen in deze; respect verdienen en respect geven.
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Eenmaal in het centrum gearriveerd, lopen we het winkelcentrum De Heuvel
galerie binnen; een plek waar een aantal notoire overlastplegers zich regelma-
tig ophoudt. Dit concentreert zich op en rond de kruispunten van wegen, waar 
fonteintjes en bankjes staan. We lopen via een zijgang het kloppend hart van de 
beveiliging van het winkelcentrum binnen; een kantoorruimte met daarin een 
groot aantal monitoren waarachter een beveiligingsmedewerker zit. John blijkt 
ook hier een bekende persoon en we krijgen meteen koffie aangeboden. Tijdens 
de koffie bespreekt John de situatie in het winkelcentrum en actuele ontwikkelin-
gen met de beveiliger. Een aantal namen van bekende overlastplegers en hun acti-
viteiten van de afgelopen dagen passeren de revue. Er blijkt een ‘smoelenboek’ 
aanwezig te zijn, met daarin foto’s en profielen van bekende overlastplegers in het 
winkelcentrum. De foto’s lijken allemaal met toestemming te zijn gemaakt, ster-
ker nog, enkelen poseren trots met hun tatoeages voor de fotograaf. Dit smoelen-
boek (eigenlijk een groot aantal A4-tjes in een snelhechter) wordt onder andere 
gebruikt om nieuwe medewerkers bij te praten en om het bestand van overlast-
gevers in het winkelcentrum up-to-date te houden. John kent veruit de meeste 
personen op de foto’s.

Vervolgens praten we over wat er volgens John nodig is om de functie van out-
reachend medewerker goed te kunnen vervullen. “Bagage”, is zijn eerste reactie. 
En dan niet zozeer bagage in termen van opleiding, maar bagage in de vorm van 
levenservaring en werkervaring. John, die zelf onder andere bij defensie en de 
particuliere beveiliging heeft gewerkt en de opleidingen bemoeizorg en psycho-
pathologie heeft gevolgd, is van mening dat de opleiding aanvullend is, maar 
geen noodzakelijke en zeker geen voldoende voorwaarde is om het te redden als 
outreachend medewerker. Als ik hierop doorvraag, nuanceert hij dit wel enigs-
zins door aan te geven dat de huidige outreachend veiligheidsmedewerkers wel 
allen een relevante opleiding hebben. Bovendien blijkt dat er in eerste instantie 
geen profielschets was voor de functie. De eerste twee outreachend medewerkers 
(John en Thijs Eradus) hebben dit profiel eigenlijk gaandeweg ingevuld. Letterlijk 
zegt John: “We hebben onze functie zelf gecreëerd”.

Twee aspecten uit deze observaties verdienen het hier om benadrukt te worden. 
Op de eerste plaats heeft de ‘onbepaaldheid’ van het werk ook voordelen. De 
professionals worden als het ware voortdurend gedwongen om per situatie een 
afgewogen oordeel te vellen. Ze moeten dus open staan voor nieuwe ervaringen 
en leergierig zijn (Dit hebben we ook in het vorige hoofdstuk gezien). Leren als 
cruciale modus van de (normatieve) professional (Nap, 2012) komt ook hier naar 
voren. Er is dus ook geen specifieke opleiding voor dit werk, juist omdat er voort-
durend ‘in het moeras’ (Schön, 1983) geleerd wordt. Daarnaast komt ook hier 
de outreachende attitude weer naar boven: het kennen van de doelgroep en de 
actieve benadering van deze doelgroep.
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Good cop, Bad cop
Inmiddels lopen we richting het Centraal Station; in het nabije verleden een 
belangrijke plek waar dealers en hun afnemers elkaar ontmoetten. De laatste tijd 
valt deze overlast mee, mede door intensieve controle en aandacht van de out-
reachend veiligheidsmedewerkers en van de POV-teams. De rolverdeling tussen 
de outreachend veiligheidsmedewerkers enerzijds, en de POV-teams anderzijds, 
is van ‘Good Cop, Bad Cop’. Waar de POV-teams de nadruk leggen op hand-
having en eventueel het oppakken van overlastpleger, richten de outreachend vei-
ligheidsmedewerkers zich op het opbouwen van een band en op eventuele onder-
steuning. Dit alles vanuit een wederzijdse houding van respect en vertrouwen: 
wanneer overlastplegers hun afspraken niet nakomen, dan hebben ze het ook bij 
de outreachend veiligheidsmedewerkers verbruid.

Op en rond het station blijkt het rustig, waarop we even doorlopen naar de Albert 
Heijn in het station. Een van de medewerkers hier heeft enkele dagen geleden wat 
agressie ervaren van een klant. John vindt het belangrijk om hier even binnen te 
lopen en te informeren hoe het gaat. De medewerker in kwestie blijkt niet aanwe-
zig en John spreekt met een assistent-filiaalmanager; een jongeman van ongeveer 
twintig. Sinds voorgenoemd incident blijkt het rustig te zijn. Vervolgens lopen 
we richting de bewaakte fietsenstalling, waar een praatje wordt gemaakt met de 
aanwezige fietsenmaker. (Toevallig detail: dezelfde man heeft twee dagen eerder 
mijn eigen fiets gerepareerd.) De onbewaakte fietsenstalling, naast het station, is 
volgens John een Walhalla van fietsendieven. De ‘beste’ truc is de volgende. De 
fietsendief komt op een eigen (?) fiets aanrijden en zet deze in de stalling en netjes 
op slot. Vervolgens gaat hij op zoek naar een fiets waarvan het slot eenvoudig te 
forceren is. Wanneer hij aan wordt gesproken, kan hij altijd zeggen dat hij zijn 
eigen fiets zoekt, hetgeen hij kan ‘bewijzen’ met zijn fietssleutel. Op deze manier 
kan de dief ongestoord ‘winkelen’.

lakerlopen
We vervolgen onze tocht in de richting van een ander werkgebied van John: het 
winkel centrum van Lakerlopen en de directe omgeving, gelegen net ten oosten 
van het centrum tussen de ringweg en het spoor. De eerste zaak die John hier 
binnenloopt, is een filiaal van Scapino. Het blijkt dat er hier veel wordt gesto-
len, voor een bedrag van 2.000 euro tijdens het eerste kwartaal van 2009. Echter, 
de bedrijfsleiders van de keten willen niet investeren in camera’s. John vindt dit 
een slechte zaak: het ontbreken van camera’s in dit soort winkels is, volgens hem 
vragen om onveilige situaties en overlast. De winkeleigenaars kunnen zelf veel 
doen om overlast te voorkomen, door de mogelijkheden om overlast te ‘plegen’ te 
minimaliseren.

Dat blijkt ook als we even later een filiaal van een landelijke drogisterij binnen-
stappen. De assistent-filiaalmanager (weer van jonge leeftijd) geeft aan dat het 
deze week rustig is geweest. John, die op de hoogte blijkt te zijn van het feit dat 
ze onlangs naar de tandarts is geweest, informeert hiernaar. Dit veroorzaakt een 
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pijnlijke blik op het gezicht van de jongedame. (Later vertelt John dat ook dit 
gesprek niet voor niets is, de ‘koetjes en kalfjes’ die op deze manier de revue 
passeren maken duidelijk aan de verkopers dat John interesse toont in wat hen 
bezighoudt.) Eenmaal buiten vraag ik of er in dit filiaal veel sprake is van overlast. 
John beaamt dit, maar vindt dit ook logisch: “Heb je gezien hoe die winkel was 
ingericht”, vraag hij aan mij. Ik realiseer het me: kleine loopgangen en rekken, die 
bijna tot aan het plafond rijken. Zeer onoverzichtelijk dus. Deze situatie vraagt 
volgens John om het trappen van rotzooi door klanten, of erger.

Bij wijze van contrast neemt hij me mee naar een nabijgelegen filiaal van een con-
currerende drogisterij. En onmiddellijk valt het verschil op: deze winkel is veel 
ruimer ingericht, de meeste schappen reiken niet hoger dan anderhalve meter. 
Vanuit bijna alle plekken is in één oogopslag de hele winkel te overzien. Opnieuw 
een voorbeeld van hoe John vindt dat winkels zelf ook een grote rol hebben, of 
zouden moeten hebben in het voorkomen en terugdringen van overlast.

Een interessant aspect hier is dat de winkeliers en het winkelpersoneel in prin-
cipe niet tot de doelgroep van de outreachend veiligheidsmedewerkers behoren. 
Desgevraagd geeft John aan dat dit een belangrijk aspect is van zijn werkwijze. 
Hij wil er zijn voor het lokale winkelpersoneel en niet op basis van het verschil 
in doelgroep meteen zijn handen van een bepaalde situatie aftrekken. Dit zou 
volgens hem namelijk afbreuk doen aan de vertrouwensrelatie die hij opbouwt 
en het personeel zal dan een volgende keer minder geneigd zijn om dergelijke 
voorvallen aan hem te melden. En het frequent en consequent melden van voor-
komende overlast is juist een eerste stap bij de aanpak ervan.

‘je eigen ding doen’
Voor een afrondend gesprek, een week later, hebben John en ik afgesproken in 
een lunchcafé. Zijn collega Thijs Eradus is er nu ook bij. Thijs benadrukt nog-
maals dat, wat hem betreft, het principe van ‘kennen en gekend worden’ van 
groot belang is, zowel in de richting van de (potentiële) overlastplegers als in de 
richting van de winkeliers en de klanten. Zelfs wanneer er in bepaalde perioden 
geen sprake is van effectieve overlast, dan nog is het voor de omgeving goed om 
te weten dat er medewerkers van Novadic-Kentron beschikbaar zijn op wie ze 
kunnen terugvallen.

We praten ook over de methodiek van het werk. Ik ben benieuwd of die er is en 
waar deze dan uit bestaat. Vooral “je eigen ding doen”, lijkt John hier in eerste 
instantie op te zeggen. Meteen nuanceert hij dit: of ik heb het in eerste instantie 
verkeerd begrepen. “Je eigen ding doen” kan in ieder geval alleen in samenspraak 
met anderen. Methodiek gaat, volgens John en Thijs, in eerste instantie over het 
beantwoorden van de vragen “wat, wat, waar, en hoe”. Ze illustreren dit aan de 
hand van een voorbeeld. Wanneer ze op straat iemand tegenkomen die onder 
invloed is en overlast veroorzaakt dan is, naast het handelen om de acute overlast 
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en eventuele onveiligheid te minimaliseren, het eerste wat ze willen weten of deze 
persoon al als cliënt geregistreerd staat bij een van de Eindhovense instanties, 
zoals bijvoorbeeld Novadic-Kentron, maar ook of deze persoon bekend is bij de 
politie, GGZe of Neos. Met andere woorden, ze moeten eerst het ‘plaatje’ van de 
cliënt compleet krijgen. Dit is volgens hen de basis van een goede samenwerking 
tussen de verschillende ketenpartners. En dit is wat John en Thijs beschouwen als 
hun methode: dat ze eerst de bestaande afspraken en regelingen over een  cliënt 
nagaan, alvorens zelf een beslissing te nemen over hoe in te zetten op deze  cliënt. 
Wanneer je de achtergrond van een cliënt voldoende kent, dan kun je zelf, vanuit 
je ervaring, bagage en eventueel opleiding hier invulling aan geven. Het begrip 
‘methode’ lijken ze dus te interpreteren als een set van afspraken over de samen-
werking en communicatie en niet zozeer als een manier van benaderen en behan-
delen van een cliënt wanneer deze eenmaal geïndiceerd is.

De uitspraak dat ‘je eigen ding doen’ alleen mogelijk is in samenspraak en relatie 
met anderen klinkt logisch, maar iedereen zal weten dat dit in de praktijk niet 
altijd opgaat. Anderen geven namelijk betekenis aan hetgeen wij doen, door mid-
del hun reactie hierop. ‘Je eigen ding doen’ is daarmee zinloos zonder de ander 
in ogenschouw te nemen (zie bijvoorbeeld C. Taylor, 1994). Dit gegeven behelst 
daarmee ook een zekere fine-tuning of voortdurende ijking van het ondernemer-
schap waar we het hiervoor over hadden. Ook ondernemen vindt uiteraard plaats 
in relatie met diverse relevante stakeholders. Een ondernemer laat zich niet bij 
voorbaat bepalen door welke middelen (in de brede zin van het woord) hij wel of 
niet tot zijn beschikking heeft, maar heeft hier uiteraard wel altijd rekening mee te 
houden, alsook met de wensen, mogelijkheden en voorkeuren van zijn omgeving.

5.4 antwerPen: buurtregie

inleiding
Het onderzoek naar de aanpak van overlast in Antwerpen heeft zich geconcen-
treerd op de Antwerpse buurtregisseurs. De ingang tot deze buurtregisseurs 
is Kristof Bayens, coördinator Buurtregie bij de dienst Integrale Veiligheid 
Antwerpen. Tijdens een uitvoerig gesprek met hem over de functie en de taken 
van buurtregisseur valt een aantal thema’s op. Op de eerste plaats is buurtregie 
volgens Bayens een gecoördineerde en integrale aanpak van openbare overlast op 
buurt- en districtsniveau. Als zodanig heeft buurtregie de pretentie en ambitie 
om meer te zijn dan louter symptoombestrijding. Vooralsnog niets nieuws onder 
de zon. Zowel Britse als Nederlandse beleidsstukken met dit onderwerp begin-
nen met overwegend dezelfde pretenties en ambities (zie bijvoorbeeld Ministerie 
van VROM, 2007; Youth Justice Board for England and Wales, 2006). Bayens 
vervolgt dan ook met te benadrukken, dat een dergelijke integrale aanpak niet 
vanzelfsprekend is. Het kost veel tijd en inspanningen om diensten en organisa-
ties uit de diverse hoeken van de stad bereid te krijgen om samen te werken op de 
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manier en de intensiviteit die nodig is om duurzame engagementen aan te gaan. 
In de vijf jaar sinds de eerste buurtregisseurs aan het werk zijn gegaan, is hierin 
een lange weg afgelegd.

Het idee van buurtregie in Antwerpen is ongeveer acht jaar geleden ontstaan. 
Eén van de impulsen van dit ontstaan, en van het in leven roepen van de func-
tie van buurtregisseur, was een werkbezoek van Antwerpse ambtenaren aan 
Rotterdam, en gesprekken en rondleidingen aldaar met diverse stadmariniers. 
Volgens Ignace Bruggeman, zelf buurtregisseur te Deurne (één van de negen 
Antwerpse districten), maar ook volgens Kristof Bayens, zijn deze buurtregis-
seurs min of meer ontstaan als opvolgers van de toenmalige ‘pleinconsulenten’. 
Buurtregie is daarmee een voortzetting van het vroegere ‘Plein- en Buurtbeheer’. 
Deze pleinconsulenten waren gemeenteambtenaren wiens werk als doel had om 
de (her)aanleg van stedelijke pleinen te coördineren. Het jaar 2003 blijkt in een 
aantal beleidsmatige opzichten een keerpunt. Omdat het fonds voor de herstruc-
turering van de pleinen op was, werd de opdracht om per jaar drie pleinen aan te 
pakken geschrapt. Maar belangrijker was dat in Antwerpen, met de komst van 
de schepen (wethouder) voor integrale veiligheid, de nadruk meer op veiligheid, 
leefbaarheid en minder overlast is komen te liggen (Bayens, 2008). Een verschui-
ving dus van opbouw, ontwikkeling, emancipatorisch werken en investeren in 
bewonersnetwerken naar het voorkomen en aanpakken van openbare overlast. 
Voorbeelden van deze problemen zijn sluikstort, geluidsoverlast en rondhan-
gende jongeren. Bij het signaleren van deze problemen werd er ten tijde van het 
plein- en buurtwerk in samenspraak met de omwonenden getracht om tot een 
voor iedereen acceptabele oplossing te komen. Er werd dus uitgegaan van een 
‘samen met de buurt’ principe. Met het nieuwe beleid is de nadruk op netwerk-
vorming weliswaar gebleven, maar de samenstelling en focus van deze netwer-
ken is verschoven. In 2004 worden de bewoners als belangrijkste gesprekspartner 
verlaten en richten de buurtregisseurs zich op de voor hen en hun werk relevante 
professionals. Hiermee blijven de pleinen overigens wel in beeld, als soort van 
‘uitgekristalliseerde blauwdruk’ van alles wat er ‘goed’ en ‘mis’ is in de buurt 
(Bayens, 2008).

Als reactie hierop werd door Antwerpen de functie van buurtregisseur in het 
leven geroepen. Buurtregisseurs zijn officieel 2e-lijns functionarissen, die zich 
bewegen tussen de organisatorische linies van wijk, district, bedrijf en gemeente. 
Ze houden zich daarbij bezig met sociale problemen zoals overlast, huisjes-
melkerij, verkrotting en armoede. Buurtregisseurs lijken een ietwat dubbele rol te 
hebben; hetgeen ze zelf omschrijven als ‘sensibiliseren en handhaven’. Aan de ene 
kant zijn ze de ‘antenne’ van de buurtbewoners, ze worden geacht te signaleren 
wat er speelt aan problemen en vragen bij deze buurtbewoners (sensibiliseren), 
en dit vervolgens te communiceren met de relevante partijen. In die zin zijn ze er 
dus voor de buurtbewoners. Aan de andere kant bestaan hun taken uit het oplos-
sen van problemen, het waarborgen van de veiligheid in de buurt en handhaving, 
bijvoorbeeld door het bijvoorbeeld middels de Gemeentelijke Administratieve 
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Sanctie (GAS), waarover later meer. Met het  veranderen van de naam van ‘plein-
consulent’ in ‘buurtregisseur’ kregen ze samen met projecten als ‘Buurt aan de 
beurt’ en ‘X-stra!’ een beleidsmatige verankering binnen de projectgroep buurt-
regie van de dienst Integrale Veiligheid. In eerste instantie gingen de aandacht 
naar de districten met de grootste problemen en gingen er twaalf buurtregisseurs 
aan de slag. De bewuste buurten worden gekenmerkt door een overwegend lage 
socio-economische status, gebrek aan sociale cohesie en met bovengemiddeld 
veel onveiligheidsgevoelens.

de taken van de buurtregisseur
De beleidsmatige inbedding van de buurtregisseur is, zeker in vergelijking met 
andere ambtenaren die werkzaam zijn in de diverse districten van Antwerpen, 
een bijzondere. Waar de meeste Antwerpse stadsambtenaren zowel inhoudelijk 
als operationeel verantwoording afleggen aan de districten waar ze werkzaam 
zijn, geldt dit niet voor de buurtregisseur. Inhoudelijk vallen ze rechtstreeks onder 
de Dienst Integrale Veiligheid en dus bijna rechtstreeks onder de verantwoorde-
lijke Schepen. De verschillende districtsraden hebben geen formele inhoudelijke 
zeggenschap over het doen en laten van de aan hen toegewezen buurtregisseur.

De taken van de buurtregisseur vallen uiteen in een viertal thema’s (Bayens, 
2008):

– Netwerkvorming in de buurt (als ‘regisseurs’ zoeken ze ‘acteurs’);
– Verzorgen van ‘buurt aan de beurt’, jaarlijks terugkerende projecten met als 

belangrijkste signalen richting de buurt (1) ‘we zijn u niet vergeten’ en (2) ‘voor 
wat hoort wat: we verwachten ook wat terug van u als buurt’;

– Signaalfunctie, zowel horizontaal als verticaal;
– Het voeren van vier gerichte en dienstoverstijgende acties per jaar.

Jef Cuyvers, buurtregisseur in de binnenstad van Antwerpen is een man van 
ongeveer 45 jaar oud. Al tijdens het eerste gesprek maakt hij een wilskrachtige, 
doortastende indruk. Tijdens het eerste gesprek omschrijft hij zichzelf ook zo, 
hetgeen wordt bevestigd door zijn collega Manuel, die ook bij dit gesprek aan-
wezig is. Jef, zelfverklaard ‘rebel’ en ‘plantrekker’, is iemand die zijn weg weet 
in zowel de fysieke als de bureaucratische omgeving van de stad Antwerpen en 
ook zeer bewust gebruik maakt van deze kennis. Hij stoort zich niet per sé aan 
 officiële lijnen en voorschriften voor het gedrag en de communicatie binnen 
de dienst Integrale Veiligheid, maar werkt veeleer doelgericht. Dat wil zeggen: 
hij bepaalt wat hij wil bereiken en stippelt daar vervolgens het kortste pad naar 
uit. Kortste hier zowel in bureaucratische zin als in tijdszin. Hierin wordt hij 
gesteund door Kristof, die als coördinatie buurtregie zijn directe chef is en door 
Tom Meeuws, directeur van de dienst integrale veiligheid.
Naast zijn doortastendheid maakt Jef ook een toegankelijke indruk. Hij wordt 
veel gebeld met vragen die niet direct onder zijn verantwoordelijkheid vallen en 
ook in de wandel gangen, in de lift en op weg van en naar zijn rookpauze, wordt 
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hij regelmatig aangesproken over het een en ander. De buurtregisseur als ‘spin 
in het web’, zoals geformuleerd door Kristof, krijgt hiermee nadrukkelijk een 
gezicht. Hierbij lijkt Jef in zijn toonzetting geen onderscheid te maken tussen de 
mensen die hij aanspreekt: iedereen wordt op dezelfde directe, maar zeker ook 
joviale toon aangesproken, van de huishoudelijke dienst tot aan zijn de directeur. 
Volgens Jef is de essentie van zijn werk, dat je mensen in de wijk snel en toegan-
kelijk kunt benaderen en dat je vervolgens op vragen en wensen van deze mensen, 
maar ook op overtredingen begaan door deze mensen, snel en adequaat in kan 
springen. “Als het langs zes lijnen moet, dan slibt het vast”. Wanneer de bureau-
cratische inbedding van zijn functie voorschrijft dat Jef een zaak via een aantal 
schijven moet spelen, besluit hij zelf deze inbedding te omzeilen. Formeel moet 
hij bij de meeste dingen die hij doet verantwoording afleggen bij Kristof Bayens, 
de coördinator buurtregie. Informeel lijkt hij, in ieder geval naar eigen zeggen, 
voldoende vertrouwen van Kristof te genieten om hierbij voor een groot deel zijn 
eigen gang te kunnen gaan.

Ook hier in Antwerpen staan dus, net als in Eindhoven, thema’s als zichtbaarheid, 
pro-activiteit en signaleren hoog in het vaandel. En ook hier gebeurt dit vanuit 
een opdracht, maar daarnaast met een ruime mate van handelingsvrijheid. De 
discretionaire ruimte van de betrokken professionals (Lipsky, 1980; Tops, 2007a) 
wordt door deze manier van organiseren actief gefaciliteerd. Ook opmerkelijk is 
dat ze letterlijk op straat staan, maar tegelijkertijd zeer korte lijnen hebben met 
het gezag in de stad. Dit gegeven maakt dat de buurtregisseurs grote slagkracht 
combineren met parate en relevante kennis van hetgeen er in ‘hun’ wijk gebeurt. 
Buurtregie is hiermee een uitzondering op de regel dat de mensen op straat, ‘in de 
frontlijn’ vaak, ondanks hun grote kennis van zaken, weinig in te brengen hebben 
in hun organisatie (zie bijvoorbeeld Tops, 2007b; Van den Brink, 2008).

wildplakken en ‘hardleerse’ huisbazen
Het een maandagmiddag in maart als ik bij Jef op zijn kantoor, gelegen in de 
binnenstad van Antwerpen, arriveer. Jef is druk bezig met een van zijn taken: het 
tegengaan van wildplakken. Affiches en stickers mogen in Antwerpen alleen op 
daarvoor bestemde plekken worden aangebracht. Wie zich daar niet aan houdt 
riskeert een boete, die per illegaal plakkaat op kan lopen. Wat mij opvalt is dat 
voor het bestraffen van een dergelijk vergrijp een zogenaamd ‘heterdaadje’ niet 
per sé noodzakelijk is. Wanneer er op het plakkaat een uitgever of organisatie is 
vermeld, kan deze aansprakelijk worden gesteld en dus worden beboet. Het is dan 
aan diegene om te bewijzen dat het plakkaat niet van hem afkomstig is. Jef is deze 
ochtend bij een wandeling door zijn werkgebied (Binnenstad Noord) een aantal 
posters en stickers tegengekomen die verwijzen naar de website www.respact.be. 
Via deze site spoort Jef een contactpersoon op, op wiens naam hij een proces-
verbaal (pv) schrijft. “Patat”, zegt hij, als hij deze naam gevonden heeft. “Patat” 
betekent, vrij vertaald naar het Nederlands en afhankelijk van de context waarin 
Jef het gebruikt, zoiets als “hebbes”, “mooi!” of “je bent erbij!”.
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Bovenstaande beschrijving zou de indruk kunnen wekken, dat Jef geniet van het 
opsporen van wildplakkers en het schrijven van pv’s7 hierop. Die indruk heb ik in 
de drieënhalve dag die ik met hem heb meegelopen niet gekregen. In Antwerpen 
is wildplakken nu eenmaal verboden en Jef heeft de bestrijding hiervan in ‘zijn’ 
binnenstad als een van de prioriteiten ingezet. Dit doet hij op twee manieren. Op 
de eerste plaats wil hij door middel van voorlichting aan potentiële wildplakkers 
(in de binnenstad zijn dat vooral evenementenbureaus, organisatoren van mani-
festaties en studentenverengingen) het wildplakken terugdringen. Aanvullend 
hierop zorgt hij ervoor dat tijdens drukke perioden (bijvoorbeeld aan het begin 
van het studiejaar) tijdelijke plakzuilen komen om de verschillende doelgroepen 
tegemoet te komen. Wanneer er dan toch lieden zijn die zich schuldig maken aan 
wildplakken, is voor Jef de maat vol en is hij bepaald niet te lui om hierop een 
boete uit te schrijven.

Daarnaast is Jef op dit moment bezig met het gebied rond de Ossenmarkt, een 
van zijn aandachtsgebieden. Om sluikstort en wildparkeren van fietsen8 tegen te 
gaan is bij elk studentenhuis met drie of meer inwoners de eigenaar verplicht om 
te voorzien in een afvalcontainer en ruimte om evenveel fietsten te stallen als er 
kamers zijn in het studentenhuis. Veel huisbazen lijken niet van zin om dit uit 
zichzelf te realiseren (vooral het faciliteren van een plek om de fietsen binnen te 
plaatsen, betekent in de praktijk meestal dat de huisbaas hiervoor een kamer op 
moet offeren). Daarom is Jef bezig om al de studentenhuizen in zijn werkgebied 
te bezoeken om op deze verplichtingen te wijzen. Ook wil hij met deze bezoeken 
zicht krijgen op de demografische samenstelling van de binnenstad. Wanneer 
hij constateert dat een studenthuis niet aan bovenstaande wettelijke eisen vol-
doet, heeft de huisbaas zes weken de tijd om dit te veranderen. Wanneer bij een 
tweede controle blijkt dat er niets verbeterd is, dan worden er pv’s geschreven. Dit 
kan, bij blijvende weigering om mee te werken, oplopen tot één pv per week per 
overtreding. De geldboete die hieraan verbonden is bedraagt ongeveer 250 euro. 
Op zijn bureau heeft Jef een aantal mappen liggen, waarin hij deze huisbezoe-
ken bijhoudt. In de mappen ordent hij zijn bevindingen, op plaats en datum en 
hiermee heeft hij voor zichzelf een overzicht van de verschillende straten in zijn 
werk gebied. Op een van deze mappen staat met rode viltstift ‘Hardleers’ geschre-
ven; drie keer onderstreept. Het blijkt bij deze map om studentenhuizen te gaan 
waarvan de huisbaas, ondanks het ontvangen van een of meerdere pv’s, niet 

7 De buurtregisseurs zijn bevoegd tot het schrijven van pv’s, maar alleen pv’s vanuit de GAS-
wetgeving (GAS staat voor Gemeentelike Administratieve Sanctie). Hierbij gaat het – kort 
gezegd – om relatief kleine vergrijpen met relatief lage boetes. Wanneer het verder in dit stuk 
over pv’s gaat, dan wordt er verwezen naar deze GAS-pv’s, en dus niet naar de klassieke pv’s die 
via het parket gaan.

8 Een grappig – maar voor het verschil tussen Antwerpen en Eindhoven ook wel illustrerend – 
voorval: Wanneer Jef en ik die middag zijn kantoor verlaten ontdekt hij dat ik mijn huurfiets, 
naar goede Hollandse gewoonte, met het kettingslot aan het dichtbijziendste verkeersbord heb 
gezet. Fijntjes wijst Jef mij op een parkeerhaventje voor fietsen, ongeveer vijftig meter verderop.
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bereid lijkt te zijn om mee te werken. Huisbazen die dus, volgens Jef, ‘hardleers’ 
zijn. Ook deze avond zal Jef in een straat nabij de Ossenmarkt aan huisbezoeken 
afleggen.

Uit deze werkwijze kunnen we afleiden dat leefbaarheid bij Jef zit in relatief kleine 
en meestal fysieke indicatoren. Sluikstort, wildplakken, wildparkeren van fietsen, 
het zijn overwegend zaken die ‘onder de radar van het strafrecht’ blijven (zie de 
eerste paragraaf van dit hoofdstuk), maar die evengoed door Jef stevig aangepakt 
worden vanuit de overtuiging dat dit de kwaliteit van de wijk verbetert. In termen 
van sensibiliseren en handhaven wordt hier dus vooral gehandhaafd. Het sensibi-
liseren zullen we verderop tegenkomen.

aan de ossenmarkt: huisbezoeken
Met de ‘camionette’ van Jef rijden we naar de Ossenmarkt, alwaar hij heeft afge-
sproken met twee medewerksters van buurtoezicht, herkenbaar aan hun groene 
uniformen. Zij zullen meegaan met de huisbezoeken. Buurttoezichters fungeren, 
kort gezegd, als eerste aanspreekpunt voor bewoners vanuit de stad en werken 
veel samen met de buurtregie. Ook voor hen is zichtbaarheid een centraal begrip 
en ook werken met de combinatie van sensibilisering en handhaving. Er is op 
het plein kort overleg over de vandaag te volgen route, wat erin resulteert dat we 
beginnen in de Kattenstraat. Deze straat ligt aan de Ossenmarkt en hier bevin-
den zich overwegend studentenhuizen. In het eerste huis waar we aanbellen blijkt 
een bejaarde vrouw te wonen. Jef stelt zich voor en vertelt dat ze om twee redenen 
langs komen. Op de eerste plaats willen ze weten of de bewoners vragen of klach-
ten hebben over hun buurt, over overlast of over andere problemen. Daarnaast, 
zo legt Jef uit, willen ze in kaart brengen welke van de huizen studentenhuizen 
zijn en hoe de samenstelling van deze studentenhuizen is. Dit laatste ook van-
wege de bovengenoemde containers en fietsenstallingen. Deze tweede reden is bij 
de vrouw dus niet van toepassing. De vrouw vertelt dat ze het jammer vindt dat 
het pleintje schuin tegenover haar voordeur zo ingrijpend is gerenoveerd. Veel 
bomen en struiken zijn weggehaald en nu staan hier grasheuveltjes en klimrek-
ken. “Vroeger”, zo zegt ze, “hoorde je er regelmatig vogeltjes fluiten, nu niet meer”. 
Jef legt hierop geduldig uit dat alles twee kanten heeft. De begroeiing, zoals die 
er voorheen was, trok ook juist veel junks en dito overlast aan. De vrouw beaamt 
dit. Verder heeft ze soms last van studenten die laat op de avond dronken langs 
haar huis lopen, maar tevens geeft ze aan, dat dit ook wel meevalt. Jef adviseert 
haar wel om hier steeds melding van te doen, op die manier kan het probleem in 
kaart worden gebracht en kan er iets mee worden gedaan.

Twee huizen verder blijkt een man te wonen die tevens eigenaar is van een stu-
dentenhuis verderop in de straat. Hij blijkt niet op de hoogte te zijn van de contai-
nerregeling, maar is hierin erg geïnteresseerd. (De inschatting van Jef, later op de 
avond, luidt dat deze man niet in de map ‘Hardleers’ terecht zal komen.) We gaan 
verder en doen een aantal huizen aan, waarin studenten blijken te wonen. Op dat 
moment komt de vraag in me op of Jef ook naar binnen mag als hij hiervoor geen 
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toestemming van de bewoners krijgt. Nee, luidt het antwoord: deze huisbezoe-
ken geschieden op vrijwillige basis. Bij een van de studentenhuizen, ongeveer op 
driekwart van de straat, worden we door de aanwezige studenten uitgenodigd om 
naar binnen te komen. Ze blijken net aan het koken te zijn. Er is geen container 
aanwezig en als Jef hen vertelt dat hun huisbaas hiermee boetes riskeert tot maxi-
maal 1.000 euro per maand (“Patat!!”) ontstaat er enige hilariteit bij de studenten. 
Blijkbaar is hun huisbaas niet heel erg geliefd. Aanmerkelijk opgevrolijkt door dit 
verhaal doen de studenten ons uitgeleide.

Het is duidelijk dat Jef diverse taken en rollen afwisselt. Hij is onder andere advi-
seur, marketeer en handhaver tegelijkertijd; en zoekt hierbij een evenwicht tus-
sen sensibiliseren en handhaven. Van den Brink (2008, 331 en verder) spreekt in 
een dergelijke context ook wel over het belang van ‘leiderschap en luisteren’. Hij 
pleit ervoor dat bestuurders (maar wat ons betreft ook uitvoerders) een norma-
tief verhaal hebben over de langjarige ontwikkelingen van een buurt, en hiervoor 
gaan staan. Tegelijkertijd moet er zorgvuldig naar de burgers geluisterd worden 
en moet voorkomen worden dat deze het idee krijgen dat maatregelen eenzijdig 
aan hen worden opgelegd. Dit precaire maar uiterst belangrijke evenwicht tussen 
leiderschap en luisteren brengt ons ook weer terug bij de ondernemer, die actief 
aan de slag gaat en kansen pakt (leiderschap) maar zich hierbij voortdurend ver-
houdt tot relevante stakeholders (luisteren).

de ‘buurtmix’
De volgende dag tref ik Jef aan terwijl hij zit te mopperen naar aanleiding van een 
ingekomen mail. Het gaat om de zogenaamde ‘buurtmix’, die alle buurtregis-
seurs maandelijks in moeten vullen. De buurtmix, een idee van de toenmalige 
schepen van Veiligheid Dirk Grootjans, kan worden gezien als een monitor om 
de veiligheid in de diverse Antwerpse wijken te registreren en om de ontwikke-
lingen hierin bij te houden. Op diverse indicatoren met betrekking tot veiligheid 
en overlast, variërend van vandalisme en wildplassen tot bedelaars en verkeers-
lawaai, moeten de buurtregisseur per straat (!) en per maand een score invullen, 
variërend van 1 tot 27. Het cijfer wordt bepaald door drie factoren:

– Hoe vaak komt het voor?
– Hoeveel mensen hebben er last van?
– Hoe ernstig is het?

Elk van deze drie krijgt een waarde van 1 tot 3 toegekend en vervolgens wor-
den de drie factoren met elkaar vermenigvuldigd, hetgeen dus tot een maximaal 
score van 27 kan leiden.

Jef is, kort en bondig, van mening, dat dit veel te veel werk is en weinig tot niets 
oplevert. “Natte vingerwerk”, noemt hij het, de politicus wil een mooi plaatje 
om mee te scoren bij de kiezer. Toen de schepen Dirk Grootjans deze buurtmix 
in hoogsteigen persoon kwam introduceren en toelichten in het overleg van de 
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buurtregisseur gaf Jef op geheel eigen wijze uiting aan zijn ongenoegen over deze 
buurtmix door hem voor de ogen van Grootjans met zijn aansteker in brand te 
steken. Dit leidde tot een relletje, omdat Grootjans daardoor vond dat Kristof 
Bayens, de coördinator van de buurtregisseurs, zijn club niet onder controle had 
en dus moest worden ontslagen. Uiteindelijk is dit dezelfde dag nog, via onder 
andere de burgemeester, gesust en zowel Kristof als Jef mochten blijven. Jef vindt 
het nog steeds een goed verhaal en het is in ieder geval veelzeggend voor de 
ruimte die Jef heeft, en neemt.

Een typisch gevalletje ‘beroepszeer’: het ongemak van professionals voortkomend 
uit het feit dat deze steeds minder zeggenschap over hun eigen werk ervaren 
(Van den Brink et al., 2005). Geert Mak (2005: 95) omschrijft deze dynamiek op 
prozaïsche wijze, agerend tegen de:

‘toenemende beunhazerij op dit terrein, de groeiende korst van gewichtigdoene
rige figuren die onze bedrijven, scholen en andere organisaties nutteloos belast (…), 
die ons, uitvoerders, het leven steeds zuurder maakt, de nieuwe nomenklatoera, de 
arrogante regentkliek van deze tijd’

Natuurlijk is dit niet geheel gespeend van het Calimerocomplex (zij zijn groot en 
ik is klein, en dat is niet eerlijk) maar Mak omschrijft het ongemak dat er bij veel 
professionals leeft wel treffend. Jef laat het er echter niet bij zitten, en gaat frontaal 
in de aanval. Hierbij moet wel vermeld worden dat hij daarbij in de rug gedekt 
wordt door zijn direct leidinggevenden.

De dag wordt verder vooral gevuld met telefoontjes en e-mails. Zo is Jef bezig 
met het regelen van een grote stortcontainer voor een studentenfeest en voert hij 
nog enkele pv’s in de computer in. Hiernaast is hij bezig met het invoeren van de 
gegevens, die de bezoeken van de vorige avond hebben opgeleverd. Ook is hij een 
tijdje bezig met ‘buurt aan de buurt’, een gecoördineerde actie die binnenkort 
in de binnenstad zal plaats vinden. Hierbij worden door de gemeente een week 
lang alle straten en pleinen opgeruimd en opgeknapt, waarbij bewoners worden 
gestimuleerd om hieraan mee te helpen en dat ook na deze week verder op te 
pikken. Het idee erachter: wanneer de bewoners zien hoe ‘kuis’ hun buurt kan 
zijn, dan zijn ze eerder gemotiveerd om deze zelf ook schoon en mooi te houden. 
De buurtregisseur is de centrale coördinator van ‘buurt aan de beurt’ en Jef heeft 
het er dus al druk mee. Ten slotte, het is dan al tegen drieën, heeft Jef nog een 
telefoongesprek met een lokale politica. “Veel blabla en weinig boemboem”, is de 
conclusie van Jef naar aanleiding van dit gesprek.

Later krijgt Jef telefoon van, naar ik later hoor, een oudere vrouw die als stadsgids 
werkt en regelmatig bij Jef aan de telefoon hangt om over het een of het ander 
te “zeveren” (een “begijntje”, zoals Jef haar later omschrijft). In dit geval blijkt 
het om een kapot getrapte vuilniszak te gaan. Jef legt geduldig uit dat het lastig, 
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eigenlijk onmogelijk is om de dader(s) hiervan op te sporen. Even luistert hij naar 
wat er aan de andere kant van de lijn hierop wordt gezegd. Blijkbaar wil de dame 
aan de andere kant van de lijn graag haar verhaal een keer komen toelichten tij-
dens een vergadering, want Jef reageert door te zeggen: “Ja, maar elke keer als jij 
met ons vergadert, dan zijn dat momenten dat wij niet kunnen werken, omdat we 
dan niet op de straat zijn”.

Twee voorallen waaruit duidelijk blijkt dat Jef van mening is dat praten niet het-
zelfde is als werken. Of in ieder geval dat hij kritisch is ten opzichte van mensen 
die veel vergaderen maar waarbij er maar weinig acties volgen. Het doet ook den-
ken aan de mentaliteit die we bij het Steunpunt Huiselijk Geweld in Eindhoven 
tegenkwamen. De professionals houden er in ieder geval niet van als ze, door het 
gepraat van anderen, niet toekomen aan wat ze als hun kerntaken beschouwen. 
Het werk, hoe ingewikkeld en veeleisend soms ook, is het probleem niet; het zijn 
de werkomstandigheden, de manier waarop het werk georganiseerd is, wat maakt 
dat de professionals hier tegenaan lopen en tegen ageren (zie ook Sennett, 2010).

manuel janssens, ’t kiel
’t Kiel is een wijk in Antwerpen, die net onder de ring ligt en een sterk multi-
cultureel en volks karakter heeft. We hebben rond negen uur afgesproken op het 
kantoor van Manuel, gevestigd in een gebouw van het Stadskantoor, midden in 
’t Kiel. De wijk maakt deze in eerste instantie een futuristische indruk op me. 
Dit heeft vooral te maken met de vormgeving van het tramstation op deze weg, 
dat is uitgerust met een overkapping die een modern treinstation niet zou mis-
staan. Ook het winkelcentrum, meteen aan mijn rechterhand, ziet er gelikt uit; 
moderne winkels gevestigd in een historisch pand. Later hoor ik van Manuel dat 
ongeveer de helft van de winkels in dit nieuwe winkelcentrum besloot om hun 
contract na 3 jaar niet te verlengen wegens het niet rendabel zijn van de winkels 
op deze locatie. Verder lijkt de wijk er in de vroege maartzon goed en proper bij te 
liggen; ik heb bepaald niet het idee dat ik in een, zoals we dat in Nederland sinds 
enkele jaren noemen, ‘prachtwijk’ ben beland. Door een politiecommissaris, die 
deze ochtend aanwezig is bij een overleg dat ik zal bijwonen, word ik hierover 
ongevraagd uit de droom geholpen: “ ’t Lijkt hier rustig, maar ze kloppen zo uw 
autoruit in, zeker als ge van de flikken zijt”.

zappa
Op deze ochtend is er een vergadering gepland. Aanwezig zullen zijn: een verte-
genwoordiger van Zappa, een ‘jongerencompetentiecentrum’ in ’t Kiel, een afde-
lingschef van de politie, een jongedame van het wijkinformatiepunt en uiteraard 
Manuel. Zappa is een onderdeel van de bredere organisatie Kavka, en organi-
seert, naar eigen zeggen, “evenementen voor en door jongeren”9. Zappa wil in 
’t Kiel een zaal realiseren waar er in de toekomst evenementen zoals concerten en 

9 Zie http://www.zappaworld.be/Zappa/Home, geraadpleegd op 3-4-2009.
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festivals kunnen worden gehouden. Ter voorbereiding hiervan gaat de vertegen-
woordiger van Zappa (een jongerenwerker) vandaag in gesprek met de politie, en 
met Manuel als buurtregisseur. Zaken als veiligheid, eventuele overlast en regel-
geving zullen hierbij aan bod komen.

De hoofdagent blijkt keurig op tijd te zijn en Manuel en hij praten even bij over 
ontwikkelingen in de buurt. De jongerenwerker laat nog even op zich wachten, 
waarop Manuel (zelf al jarenlang actief als vrijwilliger in een jeugdhuis) zegt: 
“Het is ook wat met die jeugdwerkers, die komen altijd wat later…”. Enig instem-
mend gegrinnik bij de anderen is het gevolg. Wanneer iedereen aanwezig is, neemt 
Manuel de rol van voorzitter op zich en vertelt aan Tim, de jongeren werker, wat 
buurtregie precies is en doet. Hierop introduceert Tim zich als de ‘eventman’ bij 
Zappa en geeft aan dat hij nadrukkelijk het aanspreekpunt is wanneer er even-
tueel sprake is van overlast. Hij kan namelijk het beste inschatten wat er speelt. 
Vervolgens licht hij de plannen van Zappa toe. Het idee is om volgens een vast 
stramien activiteiten te gaan organiseren, doel is dat er elk weekend wat te doen 
zal zijn. Ook willen ze hiervoor een zaal realiseren met ruimte voor 1.000 aan-
wezigen.

Hierop ontstaat een gesprek tussen Tim en de afdelingschef van de politie. De 
agent wil weten of en hoe een aantal zaken als brandveiligheid en vergunningen 
geregeld zijn of worden. Vooralsnog luistert Manuel naar deze dialoog, waar-
bij hij af en toe relevante punten en structuren samenvat. Zo blijkt er sprake te 
zijn van een kleine miscommunicatie. Tim lijkt vooral de focus te leggen op het 
voorkomen van eventuele geluidsoverlast door muziek tijdens de evenementen, 
terwijl de agent de ervaring heeft dat de meeste overlast tijdens evenementen ver-
oorzaakt wordt door jongeren die buiten rondhangen en door het verkeer van 
deze jongeren van en naar de locatie. Dat iedereen welkom is op dit soort evene-
menten vindt hij prima, maar “Wat doen we met de ettertjes?”. Manuel lijkt niet 
heel gelukkig met deze woordkeuze, hetgeen hij dan ook uitspreekt: “Je moet 
niet zomaar ‘ettertjes’ zeggen, het zijn niet allemaal ettertjes”. “Oké, dat klopt”, 
reageert de agent, “maar we hebben hier wel serieuze samenlevingsproblemen”. 
Hiermee lijkt hij te willen zeggen, dat het niet benoemen van bepaalde doelgroe-
pen volgens hem ook niet de juiste oplossing is.

Naarmate het gesprek verdergaat, lijkt de agent vooral geïnteresseerd in de achter-
liggend structuren met betrekking tot verantwoordelijkheden. Waar valt Zappa 
precies onder, wat is het voorliggende organogram? Het lijkt erop dat hij vooral 
wil weten waar en bij wie aan te moeten kloppen als er zich dingen voordoen die 
niet door de beugel kunnen. Manuel vat samen: “Oké, we gaan dus samenwerken 
als we een fuif organiseren; met de politie, jongerenwerk en anderen, maar wie 
heeft er dan eindverantwoording?” Het antwoord op deze vraag blijft voor mij 
nog even in het midden liggen. Ten slotte neemt Manuel het initiatief om een 
nieuwe vergadering te plannen en zegt toe ook in de organisatie van deze verga-
dering het voortouw te zullen nemen.
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Terug achter zijn bureau praten Manuel en ik even na over deze vergadering. 
Manuel geeft aan dat hij de werkwijze van Tim goed vindt, namelijk dat hij de 
mensen in de wijk wil stimuleren dat ze bij overlast niet via de politie hun mel-
dingen doen, maar juist direct contact te laten zoeken met de jongerenwerkers 
van Zappa. Als de mensen van Zappa nu al in dialoog gaat met hun omgeving, 
dan zijn er al bruggen gebouwd voordat er eventueel effectieve overlast is. Manuel 
is een netwerker, zoals ook verderop zal blijken, hij is van mening dat kennen 
en gekend worden, problemen signaleren en dit bespreken met relevante stake-
holders essentieel is voor samenlevingsopbouw. Daarbij is een multidisciplinaire 
aanpak van belang, je moet met mensen van verschillende achtergronden om de 
tafel om zaken effectief aan te pakken (Tops, 2007b), zoals we een dag later ook bij 
de toezichtvergadering zullen zien. Van den Brink (2008) benadrukt daarbij het 
belang van het ‘verbeteren van het sociaal weefsel’: het stimuleren en versterken 
van gemeenschappelijke voorzieningen in de wijken om op die manier een infra-
structuur te creëren voor sociale netwerken. Feitelijk hebben we het hier dan over 
sociaal werk als het bevorderen en stimuleren van duurzaamheid.

toezichtvergadering
De volgende dag, donderdag, staat in de ochtend de toezichtvergadering op het 
programma. Toezichtvergaderingen worden maandelijks gehouden en in prin-
cipe alle relevante sociale partners in de buurt zijn aanwezig . De buurtregisseur 
is de voorzitter van de vergadering. Een snelle greep uit de diverse onderwerpen, 
die aan bod komen (gebaseerd op notulen van de toezichtvergaderingen in ’t Kiel, 
begin 2009):

– Een anonieme melding van bendevorming in de buurt;
– Kinderen, die stenen gooien naar voorbijrijdende auto’s;
– Diverse vernielingen van openbaar eigendom;
– Stank en ongedierteoverlast van bewoners die hun huis niet schoonhouden;
– De aanleg van een speeltuintje;
– Fietswrakken bij een tramhalte.

Al deze en overige punten worden steeds onderverdeeld in zestien punten, die 
ook bij elke vergadering weer terugkomen. Deze punten zijn:

– Algemeen;
– Samenlevingsproblemen;
– Jeugd;
– Drugoverlast;
– Vandalisme – Kleine criminaliteit;
– Verkeersproblematiek;
– Handelszaken – Cafés;
– VZW-problematiek;
– Honden(poep);
– Duivenoverlast – Ongedierte – Onkruid;
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– Sluikstort-zwerfvuil;
– Materiële problemen –infrastructuur – straatbeeld;
– Krotten – Verwaarloosde panden – Huisjesmelkers;
– Woninginbraak – Auto-inbraak;
– Buurtmixoverleg;
– Varia;
– Opvolging Actiepunten.

Vandaag, negentien maart 2009, zijn er bij de toezichtvergadering elf aanwezi-
gen. inclusief Manuel en mijzelf. Er is iemand van Woonhaven, enkele buurt-
toezichters; herkenbaar aan hun groene uniformen, een vrouw van de politie; 
van het wijkinformatiepunt, politie personeel in burgerdienst, twee medewer-
kers van pleinontwikkeling, iemand van de technische dienst van Woonhaven 
(sociale huisvestingmaatschappij) en ten slotte een notulist. Het is iets over 
tien als Manuel de vergadering opent met in inventarisatie van de aanwezigen. 
Hierna begint de inhoudelijke vergadering, die grotendeels blijkt te bestaan uit 
het verslag van de vorige keer dat wordt doorgenomen. Per punt wordt bekeken 
wat de huidige stand van zaken is en wat voor acties er tot nu toe ondernomen 
zijn. Sommige punten, die niet meer relevant of actueel zijn, worden afgesloten. 
Daarnaast wordt er per categorie, zoals hierboven beschreven, geïnventariseerd 
of er hier zich nieuwe zaken voordoen.

Tijdens de vergadering neemt Manuel vooral de rol van voorzitter op zich. Hij 
drukt geen sterk inhoudelijk stempel op de vergadering, maar bewaakt wel de 
vorm en de tijd. Overigens ontstaan er tijdens de vergadering geen pittige inhou-
delijke discussies. Wel doet er zich een opmerkelijk geval voor als we zijn aan-
geland bij een punt over wildplakken. Manuel constateert bij dit punt dat er hoe 
langer hoe meer affiches in de wijk verschijnen. “Misschien moeten we er maar 
eens op gaan schrijven”. Dit is interessant, omdat Jef in ‘zijn’ binnenstad al lang 
schrijft op wildplakken. Verschil in de manier van aanpak dus. Manuel wijst me 
er later op dat dit ook te maken heeft met het verplaatsingseffect. Volgens hem 
mag je gerust stellen dat er vroeger nauwelijks affiches in het Kielse straatbeeld 
verschenen. Vanaf het moment dat er in de binnenstad hiervoor veel aandacht 
ontstond is dit naar de rand verschoven.

De toezichtvergadering vormt voor Manuel als buurtregisseur een belangrijk 
‘vinger aan de pols’ – moment. Mede dankzij het feit dat er veel aanwezigen zijn 
van verschillende achtergrond, wordt er een gedetailleerd en plaatje van de stand 
van zaken in de wijk neergezet. Hierbij ontstaat er iets van hetgeen Sennett (2010) 
‘sociale expertise’ noemt. Expertise, kennis en kunde heeft weinig betekenis als 
deze niet gedeeld wordt. Door het delen van expertise verbetert deze kennis in 
kwaliteit, maar wordt ze ook voortdurend getoetst aan haar relevantie en toepas-
baarheid. Professionals hebben soms de neiging om zich terug te trekken op hun 
eigen vakgebied, of op hun eigen terrein; maar het is volgens Sennett juist in de 
gemeenschap waar goede en bruikbare kennis ontstaat. Senge et al. beschrijven 
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een in deze context treffend voorbeeld van een autofabrikant, waarvan elk team 
bezig was met zo goed mogelijk te presteren op hun eigen deelgebied. Het geza-
menlijk doel (het produceren van goede auto’s) en daarmee ook de gemeenschap-
pelijke kennis om tot dit doel te komen, werd hierbij uit het oog verloren. Dit 
temeer omdat de kwaliteitseisen van de verschillende deelgebieden elkaar soms 
tegenspraken (Senge, Wolff, & Aalbrecht, 2006).

jef en manuel: een gesprek in een antwerps café
Op de vrijdag staat een afsluitend gesprek met Manuel en Jef gepland, waarin ik 
hen wil bevragen over mijn bevindingen van de afgelopen twee weken. Vanwege 
het mooie weer besluiten we om hiervoor een terrasje op te zoeken. In de lift 
naar beneden word ik opnieuw getrakteerd op een mooi voorbeeld de manier van 
werken van Jef. Hij heeft zojuist namelijk via de telefoon de vraag gekregen of hij 
wat dingen wilde regelen voor de komende ‘Buurt aan de beurt’- actie. Zijn taak 
echter is het coördineren van deze actie en niet het ter plekke regelen van allerlei 
bijzaken (zoals in dit geval extra bezems voor de buurtbewoners). De beller geeft 
echter aan hier geen tijd voor te hebben en wil het dus toch bij Jef neerleggen. Als 
hij eenmaal opgehangen heeft, reageert Jef op zijn manier: “Hedde gij geen tijd?, 
dan zal ik het wel doen, tussen de soep en de patatten”.

Eenmaal in een karakteristiek Antwerps cafeetje aangekomen praten we na 
over mijn ervaringen en waarnemingen van de afgelopen week. Omdat de 
Rotterdamse ‘broertjes’ van de buurtregisseurs, de stadsmariniers, enige opstart-
problemen kenden, ben ik benieuwd in hoeverre dat voor de Antwerpse buurt-
regisseurs opging. In ieder geval voor de twee buurtregisseurs die nu voor me 
zitten. Jef en Manuel geven aan dat hun uitgangspunt bij de aanstelling was om 
eerst eens te kijken waar ze nu precies terecht waren gekomen, hoe de buurt er 
bij lag en wat er speelde. Dus niet vanuit een vooringenomen standpunt meteen 
allerlei zaken aan willen pakken, maar eerst eens nagaan wat de stand van zaken 
was. Een tweede uitgangspunt dat ze hanteren is dat ze geen nieuwe initiatieven 
willen bedenken en invoeren zonder dat daarvoor draagvlak in de buurt is. Het 
blijft steeds van vitaal belang om aan te sluiten bij de buurtbewoners en bij de 
relevante sociale partners in de buurt. Wel brengt Jef daarbij enige nuance aan, 
die wellicht weer kenmerkend is voor zijn manier van werken. Kort zegt hij hier-
over: “als het gaat: samen, als het moet: alleen”, waarmee hij wil zeggen dat hij de 
samenwerking met de wijk aan wil gaan. Echter, wanneer dat niet lukt, wanneer 
de andere partijen hiertoe niet bereid zijn en Jef toch van mening is dat hetgeen 
waar hij zijn zinnen op heeft gezet doorgang moet vinden, dan regelt hij dat zelf. 
“Ik gebruik mijn eigen kanalen, ik heb hen niet nodig, zij hebben mij nodig”. Het 
uitgangspunt om in samenspraak met de wijk de zaken aan te pakken, lijkt dus 
vooral bij Jef wel degelijk gebonden aan bepaalde grenzen.

We praten even verder over hoe de buurtregisseurs bij voorkeur te werk gaan. 
Eén van de uitgangspunten die Manuel hierbij nog noemt, is dat ze mensen liefst 
zelf willen laten denken dat ze het wiel hebben uitgevonden. De buurtregisseur 
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moet niet de ‘pluim’ willen hebben bij een geslaagde actie of initiatief. Deze pluim 
hoort bij voorkeur thuis bij de inwoners van de buurt. Op deze manier worden 
ze namelijk gestimuleerd om hun initiatieven verder te  ontwikkelen. Jef voegt 
daar gekscherend nog aan toe: “Zolang als we maar wel bij de aftiteling genoemd 
worden”. Manuel haalt een uitspraak van Kristof aan, die hij in deze context ooit 
heeft gedaan: “Als ’t vertrokken is en we hoeven het de volgende keer niet meer op 
te starten, dan hebben we het goed gedaan…”

Wat de buurtregisseurs doen is in zekere zin ook een ‘spel’. Ze komen in de wijk, 
kijken wat er speelt, en proberen vervolgens om de in de wijk reeds aanwezige 
krachten te mobiliseren. Bij dit alles is het voortdurend de kunst om zo onzicht-
baar mogelijk te zijn, om zaken die zijn opgepakt zo snel mogelijk weer los te 
laten zodat de mensen in de wijk er zelf mee aan de slag kunnen. Het vraagt om 
flexibiliteit en inschattingsvermogen. Daarnaast vraagt het om een sterk orga-
nisatietalent, en om vervolgens weer los te kunnen laten. Het is een bijzondere 
combinatie van eigenschappen en attitudes; waarbij opnieuw de vergelijking met 
ondernemerschap zich opdringt. Ook aan ondernemers wordt de gave toege-
dicht om voortdurend op zoek te zijn naar nieuwe mogelijkheden, om bestaande 
zaken voortdurend anders en beter aan te pakken, en om creatief om te gaan met 
bestaande middelen (zie bijvoorbeeld Weggeman, Wijnen, & Kor, 2000).

5.5 leicester: leicester anti-social behaviour unit

De Leicester Anti-Social Behaviour Unit (Lasbo) is een organisatie in Leicester, 
gelieerd aan de plaatselijke gemeente, die als belangrijkste doelstelling heeft het 
terugdringen van antisocial behaviour (overlast). Typen van overlast waar de 
organisatie zich onder andere op richt zijn, volgens de eigen site, geluidsoverlast, 
overlastgevende huisdieren, drugsmisbruik, vandalisme en verbaal geweld. De 
observaties hier hebben plaatsgevonden in mei 2010.

Het hoofdkantoor van Lasbo is gevestigd in een onopvallend kantorenpand aan 
de rand van de stad. Er staat aan de buitenkant nergens aangeven dat dit het 
kantoor is van Lasbo. De reden hiervoor heeft te maken met vertrouwelijkheid 
en veiligheid. Een medewerkster van de street-based teams (later meer over deze 
teams) licht dit verder toe: “Our real office is in the streets, there is no need for 
people to know where our office is based”. De ochtend begint met een gesprek 
met Jennie Skalding, de coördinator van ‘Challenge and Support’, een noemer 
waaronder diverse activiteiten van Lasbo vallen, alle gericht op het voorkomen en 
aanpakken van overlast. Voor de term ‘Challenge and Support’ is gekozen om de 
tweeledigheid van het werk te benadrukken. Aan de ene kant worden plegers van 
overlast (Lasbo richt zich vooral op kinderen vanaf 11 jaar en jongvolwassenen) 
en hun gezinnen ge-’challenged’ om hun gedrag te verbeteren. Dat kan gebeuren 
door middel van ‘adviesbrieven’ aan de ouders (“tell your child to behave!, or…”), 
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voorwaardelijke ASBOs of andere dwangmiddelen. Daarnaast, en tegelijkertijd, 
is er ook ‘Support” – ondersteuning – voor daders, slachtoffers en hun omgeving.

Jennie vertelt dat Lasbo bestaat uit twee ‘poten’. De ene poot, die rechtstreeks 
onder Jennie valt, bestaat onder andere uit de ‘Think Family Workers’ en de 
‘Street-Based Teams’. De andere poot valt onder haar collega Jo Russel, senior 
investigator bij Lasbo. Hieronder vallen een aantal medewerkers, die zich vooral 
bezig houden met onderzoek naar anti-social behaviour, en dan vooral de ‘legal 
issues’ die hiermee verband houden. Kort gezegd is volgens Jennie de taak van 
de eerste ‘poot’ van Lasbo om te voorkomen, dat de doelgroep in de ‘tweede’ 
poot terechtkomt. Dit is te illustreren met onderstaande figuur, de ‘continuum of 
need’. Kinderen die zich in het linker kwadrant van de cirkel bevinden (Tier 1) 
hebben, naast de ‘normale’ voorzieningen als school en sportverenigingen, geen 
extra voorzieningen nodig. Naarmate er echter verder naar rechts wordt bewogen 
op deze halve cirkel, zal het bewuste kind of jongvolwassene meer specialistische 
aandacht (of straf) nodig hebben. De eerste poot van Lasbo richt zich vooral op 
Tier 1 en 2a (de volledige linkerhelft van de cirkel), de tweede poot op Tier 2b. 
Vanaf Tier 3 gaat het veeleer om daadwerkelijk crimineel gedrag, en niet meer 
om overlast.

Afbeelding 5.2 ‘Continuum of need’

Bij dit punt in ons gesprek blijkt dat ook hier discussie plaatsvindt ten opzichte 
van het begrip overlast. Jennie noemt een voorbeeld in Beaumont Leys, een wijk 
in Leicester. Hier is recentelijk een groepje van vier jongens (11-13 jaar) actief 
geworden als zelfbenoemde ‘gang’. Ze zorgen voor veel overlast in het plaatselijke 
winkelcentrum. Ze vallen voorbijgangers lastig en er sneuvelen nogal eens wat 
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ruiten sinds ze actief zijn. Volgens Jennie is precies bij deze groep de vraag aan 
de orde: is dit nog overlast, of gaat het hier om daadwerkelijk crimineel gedrag? 
Interessant bijeffect van deze vraag: van het antwoord erop hangt af wiens pro-
bleem deze jongens zijn, op wiens caseload ze terecht gaan komen (in dit geval 
dus bij de politie / justitiële inrichting, of bij het sociaal werk). De assessments 
op basis waarvan de daders in de categorieën worden ingedeeld, blijken zodanig 
manipuleerbaar te zijn, dat er in wezen met dader ‘heen en weer’ kan worden 
geschoven op de halve cirkel.

We zien dat ook hier de ambiguïteit van het begrip overlast speelt. Het schema 
kan gezien worden als een poging om structuur in deze ambiguïteit te brengen, 
om bijvoorbeeld overlast en crimineel gedrag organisatorisch van elkaar te schei-
den. De professionals trachten om structuur in hun werk te krijgen door middel 
van deze en vergelijkbare schema’s, net zoals we dat bij huiselijk geweld zagen. 
Het blijft echter ingewikkeld om dit te bewerkstelligen. Dat kan verklaard wor-
den vanuit de street-level theorie, maar het concept van normatieve professio-
naliteit levert hier ook inzichten voor. Professionals in de sociale sector werken 
met mensen en hiermee is dit werk onlosmakelijk verbonden met (conflicterende) 
normen. De stroomschema’s, echter, gaan veelal over feiten, over kenmerken en 
over causale relaties. Normatieve professionaliteit pleit daarentegen juist voor het 
belang van de dialoog; om het loslaten van patronen wanneer de praktijk daarom 
vraagt, en om creatief en pro-actief te kunnen reageren op een gegeven situatie. 
De normatieve professional durft zichzelf de vraag te stellen: “ga ik het aan of ga 
ik het uit de weg?” (G. Jacobs, 2008: 49). Tonkens (2006) beschrijft deze dynamiek 
als een voortdurend zoeken van professionals naar een balans tussen afzijdigheid 
aan de ene kant, en dwang aan de andere kant. (In Antwerpen heeft men het dan, 
zoals we zagen, over sensibiliseren en handhaven). Deze afwegingen zijn niet te 
vangen in stroomschema’s.

de cirkel doorbreken
Jennie praat verder over de Think Family Workers en over de Street-Based Teams. 
“Remember: it is think familiy – not think child!”, zegt ze onmiddellijk, waarmee 
ze aan wil geven dat het uitgangspunt van Think Family is om het hele gezin in 
beeld te hebben. Volgens het uitgangspunt van de Think Family Workers staat 
overlast nooit op zichzelf. “Anti-social behaviour”, zo formuleert Jennie, “is just 
the tip of the iceberg. Anti-social behaviour is often caused by issues that remain 
under the surface, such as poverty, domestic violence and alcohol abuse”. Om 
overlast effectief aan te pakken moeten de gezinnen van de daders hierbij actief 
worden betrokken. Daarom houden de Think Family Workers zich bezig met het 
in kaart brengen van deze gezinnen en zorgen ze voor de nodige ondersteuning 
(en ‘ challenge’!) voor deze gezinnen. Het gaat hierbij nadrukkelijk ook om een 
ketenaanpak. Diverse instanties zoals de school, het sociaal-maatschappelijk werk 
en reeds aanwezige professionals worden betrokken bij de aanpak. “Preventing it 
down the chain”, is volgens Jennie kort en bondig het doel van de Think Family 
Workers. Ook benadrukt ze nogmaals de integrale aanpak ervan: “These families 
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are dealing with multiple issues, poverty, domestic violence, and so on. And most 
professionals only address one part of that”.

Vervolgens zijn er de ‘street-based teams’. Jennie over deze teams: “These teams 
have their grassroots in the streets; they feed on the street”. De street-based teams 
zijn teams van twee personen, die drie avonden per week aanwezig zijn ‘in de 
wijk’. Ze wandelen door de wijk, praten met lokale jeugd en identificeren even-
tuele ‘hot spots’. Dezelfde avond nog zal ik met één van deze teams meelopen. 
“I hope you have cosy shoes on”, grapt Jennie als ze me dit mededeelt. De street-
based teams zijn tevens de ogen en de oren van de BackOffice. Ze hebben de 
‘ feeling’ met datgene wat er in de straat gebeurt.

Een ander project, waar Lasbo bij betrokken is, zijn de zogenaamde ‘After School 
Patrols’. Het blijkt uit onderzoek, dat veel overlast plaatsvindt als de scholen net 
uit zijn en, de scholieren onderweg zijn van deze scholen naar huis. Hiervoor 
zijn dus de ‘after school patrols’ in het leven roepen. Het doel van deze patrouil-
les is om de overlast aan te pakken die ontstaat meteen na het einde van de les-
sen en die zich concentreert rondom bepaalde busroutes, overstapplekken en 
andere ‘hot spots’. Hierin wordt ook weer samengewerkt met de ouders, scholen 
en andere professionals, om zo als het ware een soort van ‘net’ over de doelgroep 
te werpen, zodat deze zoveel mogelijk in de aandacht is. Daarbij vertelt Jennie dat 
de samenwerking met de lokale politie over het algemeen erg goed is. Er is veel 
contact met de politie en met lokale representanten ervan: de wijkagenten. Wat 
volgens Jennie ook cruciaal is voor een integrale aanpak van de overlast, is dat de 
slachtoffers goed worden begeleid. Niet alleen omdat een ieder die slachtoffer is 
geworden van een misdrijf recht heeft op enigerlei begeleiding, maar ook omdat 
jonge slachtoffers anders regelmatig evolueren tot daders: “I’ve got my phone 
 nicked – I will nick someone else’s phone!”

huisbezoek
Dan word ik voorgesteld aan Harvey, één van de ‘challenge and support workers’. 
Ik zal haar deze middag vergezellen bij een van haar hoofdtaken: het afleggen van 
huisbezoeken bij kinderen die op een of andere manier onder de aandacht van 
Lasbo zijn gekomen. Dat kan bijvoorbeeld zijn door probleemgedrag op school, 
maar ook door klachten vanuit lokale winkeliers over (vermeende) winkeldief-
stal, hinderlijk rondhangen of het storen en bedreigen van winkelpersoneel en 
klanten. Tijdens deze huisbezoeken spreekt ze de kinderen, maar ook de ouders, 
en doet ze verschillende activiteiten met de kinderen. Deze activiteiten hebben 
als doel om vertrouwen te creëren, maar ook om de kinderen bewust te maken 
van hun gedrag. Ook wordt er bij deze opdrachten dieper ingegaan op de leef-
wereld van de kinderen: wat houdt hen bezig, welke dingen vinden ze leuk om 
te doen en wat niet? Met welke aspecten van hun situatie zijn ze gelukkig; wat 
zouden ze eventueel willen veranderen? Als ik de dossiers doorlees, dan blijkt dat 
de kinderen die Harvey bezoekt tijdens de gesprekken aangeven helemaal niet 
zo gelukkig te zijn met hun gedrag als het gaat om het veroorzaken van overlast. 
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De reden hiervoor is, volgens Harvey, dat de kinderen bij haar meer zichzelf te 
zijn, en niet ‘stoer’ doen zoals op straat of op school. Ze gaat ook nadrukkelijk 
‘naast’ de kinderen staan, zeker in eerste instantie (‘support’) om zo een vertrou-
wensbasis te creëren. “It all begins with trust”, vertelt ze, “you’re not going to 
change anyone’s behaviour if you don’t work on a base of trust”.

Het begrip ‘trust’ komen we niet tegen in de stroomschema’s. We constateerden 
hierboven al dat het werk van de professionals zich moeilijk laat vangen in struc-
turen. In zekere zin doet het denken aan het moeras van Schön; de professional 
moet van de hoger gelegen droge gebieden als het ware afdalen van de leefwereld 
van de cliënt (Schön, 1983).

Deze middag heeft Harvey een afspraak met Harry, een jongen van twaalf jaar 
die bij zijn grootouders woont. Zijn moeder is overleden bij zijn geboorte en zijn 
vader heeft depressieve klachten. Harry heeft in het verleden wel ‘on and off’ bij 
zijn vader gewoond, maar werd steeds weer naar zijn grootouders gebracht als 
zijn vader de zorg voor hem niet meer aankon. Bovendien is de vader in de loop 
der jaren diverse relaties met verschillende vrouwen  aangegaan. Op een gegeven 
moment heeft de oma van Harry besloten dat het zo genoeg was met het heen en 
weer gesleep van Harry en hebben ze hem permanent in huis genomen. Harry 
vertoont op school onbeleefd en agressief gedrag naar leraren en medeleerlingen. 
Daarnaast lijkt hij last te hebben van concentratieproblemen. In het dossier van 
Harry staan, naast zijn persoongegevens en korte biografie, een aantal documen-
ten waarin zijn ‘zorggeschiedenis’ is te lezen. Mijn oog valt op het risk assesment, 
dat ingevuld is vóór het eerste huisbezoek aan de familie. In dit risk assesment 
wordt een inschatting gemaakt over eventuele gevaren waaraan diegene die het 
huisbezoek aflegt bloot kan komen staan. Zo wordt er gevraagd in wat voor buurt 
het huis ligt, of de toegangsweg en/of pad naar de voordeur zichtbaar is vanaf de 
straat en goed verlicht is, of het pand goed betreedbaar is en er bijvoorbeeld geen 
losse elektriciteitsdraden rondhangen. Ook is er de vraag of er huisdieren zijn die 
eventueel gevaar op zouden kunnen leveren.

Het huis van zijn grootouders ligt op ongeveer vijftien minuten rijden van het 
kantoor van Lasbo. We worden binnengelaten door de grootmoeder van Harry, 
een zeer vriendelijk ogende dame met een leeftijd van tussen de vijftig en zes-
tig. Via de kleine hal komen we de woonkamer binnen, klein en vol. De twaalf 
vierkante meter worden zowel als zitkamer, computerkamer en opslagruimte 
(de muren staan vol met opgestapelde plastic opberg containers) gebruikt. Op de 
schouw prijken diverse foto’s van diverse generaties. De grootvader was bezig 
achter de computer met een kaartjespelletje en draait zich bij onze binnenkomst 
om richting het bezoek. In een andere hoek staat een flatscreen, die weliswaar 
meteen zachter wordt gezet, maar niet uitgaat. Terwijl Harvey en ik plaatsnemen 
op de bank gaat oma naar boven om Harry te roepen. Hij wil echter niet naar 
beneden komen. “Oh dear”, reageert Harvey, “is he not in the mood?” “He’s never 
in the mood!”, reageert opa hier stellig overheen. Dan, terwijl hij half overeind 
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komt van zijn bureaustoel bij de computer: “I’ll kick him up the ass!”. Oma rea-
geert sussend en vertelt dat Harry niet zo’n goede dag heeft gehad op school en 
dat hij niet lekker was toen hij thuiskwam. Hij klaagde over hoofdpijn. Opa weer: 
“He didn’t have a good day at school? Maybe because someone had him sit down 
and learn something for a change”. Hij vertelt verder over hoe het vroeger op 
scholen was: vroeger mochten ze kinderen nog slaan en hen respect bijbrengen. 
Tegenwoordig is daar niets meer van over. Kinderen leren alleen van elkaar van-
daag de dag en zo leren ze, volgens opa, de verkeerde dingen. Was er vroeger dan 
geen “peer pressure?”, vraagt Harvey terug. “There was punishment at school”, 
reageert opa nadrukkelijk, en dat is waar het hem om lijkt te gaan.

Dan wil Harvey zelf even proberen of ze Harry zover kan krijgen dat hij naar 
beneden komt. Ze loopt de kamer uit, richting het trapgat en roept naar Harry of 
hij even naar beneden wil komen. Harry roept wat wel wat terug en er is boven 
ons ook wat gestommel te horen, maar toch komt hij vooralsnog niet naar bene-
den. “I’ll bring him in, and make him sit!”, reageert zijn grootvader, maar hij staat 
niet op om daad bij woord te voegen.

Het gesprek gaat dus even verder zonder Harry. Zijn oma vertelt dat er gisteren op 
school tijdens de pauze wat voor was gevallen. Het blijkt dat er een vechtpartijtje 
was geweest tussen een aantal kinderen. Harry kreeg hier de schuld van en werd 
in ‘isolation’ gezet; wat inhoudt dat hij een poos apart een in lokaal moest zit-
ten. Harry zelf beweert echter bij hoog en bij laag part nog deel te hebben gehad 
aan het incident. Zijn grootvader, ondanks het feit dat hij vrij streng is richting 
Harry, neemt het hier toch voor hem op: “They pick on certain children. They 
give them a label. Guilty by association, that’s what this is!”. Harry’s grootmoeder 
gaat hierop door, volgens haar gebeurt het namelijk vaker, dat Harry de schuld 
krijgt van dingen die hij niet heeft gedaan. De afgelopen week was er een incident 
in de wijk, waarbij er met stenen naar een auto was gegooid. Er werd bij Harry 
thuis aangebeld, om hierover verhaal te halen. Maar Harry “couldn’t have pos-
sibly done it, ‘cause he was at the other side of the borough at that moment! But 
they blame him anyways, ‘cause they did not know who did it”. Grootvader heeft 
nog een voorbeeld van een maand terug, toen er in de wijk wat ruiten waren 
ingegooid. Ook toen kwam de politie bij hen aan de deur, omdat Harry hiervan 
werd verdacht. Maar Harry kon dit volgens zijn grootvader nooit gedaan hebben: 
“because he was bloody grounded that week, that’s what he was!…”. Zijn oma 
voegt daaraan toe, dat deze agenten aan de kinderen in de straat rond hadden 
gevraagd, wie volgens hen de ruiten in hadden gegooid en zij hadden naar Harry 
verwezen. Opa valt weer in: “They didn’t have any evidence in the first place!”

Harvey vraagt aan de grootouders of deze willen dat zij over het bovengenoemde 
voorval naar de school belt. “They don’t listen”, reageert opa, waarop Harvey rea-
geert: “Maybe, but it is anyways good to get your point across”. Harvey mag het 
van Harry’s opa best proberen. En vervolgens laat hij weer zijn harde kant zien. 
Als Harvey dan toch met de school in gesprek is: “You want to get my point 
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across? Tell ‘em to punish him!”. Voor Harvey is het nog niet helemaal duidelijk 
en ze vraagt nogmaals of Harry’s grootouders willen dat ze de school belt.

Ondertussen is er boven ons beweging, Harry komt de trap af en steekt even zijn 
neus om de hoek. Harry is een voor zijn leeftijd vrij kleine jongen met kort, blond 
haar. Zijn school uniform heeft hij nog aan, hoewel het overhemd wel uit de broek 
hangt en hij de bijbehorende stropdas niet meer aanheeft. Harvey groet hem 
vriendelijk en vraagt of hij er niet even bij wil komen zitten. Dat wil hij echter 
niet en hij blijft in de deuropening staan, half verscholen achter de deur, en zo te 
zien klaar om zich bij een eventuele dreiging onmiddellijk weer terug te trekken. 
Harvey informeert even naar het incident op school, maar Harry lijkt daar niet 
al teveel over kwijt te willen. Vervolgens vraagt Harvey hoe het met de hoofdpijn 
van Harry is en er komt een, voor mij in ieder geval, onduidelijk antwoord. Ten 
slotte vraagt Harvey of Harry het goed vindt om een nieuwe afspraak te maken 
en hier stemt hij mee in. Dan worden Harvey en ik door de oma van Harry uitge-
laten en rijden we weer terug naar Lasbo.

Terug op het kantoor praten we even na over het bezoek, waarbij Harvey vertelt 
dat het in haar functie belangrijk is om een communicatiekanaal tussen school en 
thuis te zijn: “You are an advocate between home and school”. Ook hier dus het 
belang van netwerken; en van het gaande houden van de communicatie tussen de 
verschillende partijen. Feitelijk is Harvey niet zozeer bezig met ervoor te zorgen 
dat de cliënt in kwestie ophoudt met het veroorzaken van overlast, maar is ze 
veeleer bezig om de partijen (weer) rond de tafel te krijgen en (weer) vertrouwen 
in elkaar te doen hebben. Niet het topje van de ijsberg dus, maar dat deel dat zich 
normaal gesproken onder water bevindt. Dit past ook in het verhaal over  sociaal 
werk als ondernemend handelen en bij duurzaamheid: beide begrippen gaan ook 
hier op, maar tegelijkertijd maakt dit gegeven het wel lastig om de effectiviteit van 
het werk te meten. Hoe meet je duurzame indicatoren als ‘relatie’, of ‘vertrouwen’?

het street-based team
Inmiddels zit de werkdag van Harvey erop, maar die van mij nog niet. Deze 
avond zal ik namelijk meelopen met één van de ‘street-based teams’ (SBT). De 
SBT’s gaan gesprekken aan met de jonge mensen in de straat, en trachten over-
last te voorkomen door alternatieven te bieden voor het negatieve gedrag, zoals 
sporten, of het meedoen aan activiteiten in een lokaal jeugdcentrum. Er zijn drie 
typen van ondersteuning te onderscheiden in het werk dat de SBT’s doen (Home 
Office, 2009):

– Engagement: hierbij gaat het om gesprekken en contacten aan te gaan met die-
gene in de straat, om zo vertrouwen te winnen en de bewuste groepen positief 
aan te moedigen “to take up positive enjoyable activities that provide struc-
ture and opportunity”;
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– Advocacy: het doel van de SBT’s is om door de jongeren gezien te worden als 
een betrouwbare gesprekspartner, en hen zo te helpen om – indien nodig – 
toegang te vinden tot bepaalde diensten en instanties;

– Nonnegotiable support: tegelijkertijd benadrukken de SBT’s richting hun 
doelgroep, dat er stevige sancties staan op herhaald niet tolereerbaar gedrag; 
dus als jongeren ondanks alles over de schreef blijven gaan en overlast blijven 
veroorzaken.

De twee medewerkers van het SBT met wie ik op pad zal gaan zijn Fatema en Noël. 
Fatema oogt als een actieve jonge vrouw, ik schat haar eind twintig. Later hoor ik 
echter dat ze eind dertig is. Noël is een bijna twee meter lang donkere man. Hij 
werkt als dominee bij een plaatselijke kerk. (De collega’s van de SBT’s hebben een 
contract van twaalf uur per week, vandaar dat de meesten ernaast en andere baan 
hebben). Alvorens de straat op te gaan doen Fatema en Noël hun ‘uniform’ aan. 
Dat wil zeggen: een blauwe ‘hoody’, een trui met capuchon, met achterop naam 
en logo van de SBT’s in Leicester. Ook ik krijg er voor de gelegenheid een aange-
meten. Fatema legt uit, dat ze deze hoody’s dragen om herkenbaar te zijn in de 
buurt. Er is bewust voor een hoody gekozen om op die manier drempelverlagend 
te werken richting de jeugd op straat, die ook dikwijls zo gekleed gaat. Verder 
hebben ze een rugzak bij zich, met onder andere EHBO-spullen, maar ook con-
dooms om uit te delen en “to show the kids how to use these, so they don’t mess 
it up”, zegt Fatema. “Show them?”, vraag ik, waarop Fatema breed glimlachend 
knikt. Eerst denk ik nog, dat ze een grap maakt, totdat ze een kunstpenis uit de 
rugzak vist, die dus indien nodig als demonstratieobject wordt gebruikt. Ook 
halen Fatema en Noël allebei een telapparaatje uit de rugzak. Hierop houden ze 
tijdens de wandelingen in de wijk bij hoeveel mensen ze hebben gezien. Fatema 
houdt het aantal vrouwen bij en Noël het aantal mannen. Dit alles volgens Noël 
“to show that we are actually doing our work, that we are interfering with people 
in the street”.

We lopen de wijk in, terwijl Fatema en Noël mij inlichten over hun idee van 
overlast, en wat zij hieraan proberen te doen tijdens hun werk. Het is volgens 
hen essentieel om de kinderen op straat vanuit gelijkwaardigheid aan te spreken. 
“don’t just tell them off, don’t just tell them what not to do”, zegt Noël. Volgens 
hem moet je eerst een band creëren met de doelgroep, moet je eerst worden gezien 
op straat, alvorens je iets aan bepaald gedrag kan  veranderen. En ook hier speelt 
de vraag ‘wat is overlast nu precies, en wanneer?’. Dit blijkt ook meteen wanneer 
we de wijk inlopen. Omdat het een mooie lenteavond is zijn er veel mensen op 
straat aanwezig. Als we langs een huizenrij komen met daarvoor een grasveldje, 
zien we dat daar een paar kinderen aan het voetballen zijn. Noël wijst erop en 
geeft aan dat dit voetballen in de ogen van sommige mensen, meestal de ouders 
van deze kinderen, gewoon leuk spelen is. Echter, door andere omwonenden 
wordt het juist als overlast gezien. Er zijn Noël situaties bekend, waarin er aan 
de kinderen werd gevraagd/bevolen om op een veldje enkele blokken verder te 
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gaan spelen. Maar dat vonden de kinderen natuurlijk niet handig en bovendien 
vonden de ouders van deze kinderen het wel zo prettig en veilig om hun eigen 
kinderen in het oog te hebben.

De twee thema’s die als een rode draad door de casus overlast lopen (de vraag 
‘wat is overlast’ en de noodzaak van het aangaan van de relatie) komen ook hier 
weer naar voren. In zekere zin zit er ook een verband tussen deze twee thema’s. 
Onlosmakelijk verbonden met de aanpak van overlast is de voortdurende vraag 
wat overlast is. Om deze vraag helder te krijgen, om grip te krijgen op de thema-
tiek, zal er een relatie aangegaan moeten worden met de betrokkenen. Opnieuw 
komt hier dus ook duurzaamheid als thema om de hoek: overlast laat zich niet 
oplossen door geschraap aan de top van de ijsberg. De thematiek vraagt om een 
oplossing die bestendiger is. Prior (2009) constateert, zeer terecht, dat overlast 
de afgelopen jaren stevig op de agenda is gezet, maar dit is evenwel gebeurd zon-
der dat er relevante en praktische inzichten zijn ontstaan over de aanpak van het 
thema. Dit laatste vraagt om een integrale wijk – en persoonsgerichte aanpak 
die niet in eerste instantie gericht is op het terugdringen van uitingsvormen van 
overlast, maar veeleer op het in kaart brengen van de verhalen van de diverse 
betrokkenen. Adang constateert naar aanleiding van een grootschalig onderzoek 
over de vraag waarom er in Nederland geen grootschalige rellen plaatsvinden 
zoals bijvoorbeeld in Frankrijk (2005) dat dit onder andere te maken heeft met 
de relatiegerichte aanpak die de Nederlandse politie er in de achterstandswijken 
hanteert (Adang, Wal, & Quint, 2010: 158):

‘Er is sprake van een geïntegreerde aanpak, waarbij wijkagenten participeren in 
een netwerk waarin niet alleen de ketenpartners zoals welzijnsorganisaties en 
gemeente, maar ook de bewoners zijn vertegenwoordigd’

‘English adults don’t talk to young people’
Het valt me op dat Noël iedereen groet die we onderweg tegenkomen en veel-
vuldig aan ‘smalltalk’ doet. Als ik hem hier naar vraag, vertelt hij dat hij dit heel 
belangrijk vindt, om mensen te groeten en aan te spreken. Juist daardoor ontstaat 
er volgens hem binding met de buurt en met de mensen, en dan vooral de kinde-
ren in de buurt. “English adults don’t talk to young people”, zegt hij, aangevende 
dat hij dit heel vreemd vind. “Only when they misbehave”. En dat werkt volgens 
hem dus niet. Ik kan me voorstellen, dat zijn aanpak werkt. Hij oogt een zeer 
vriendelijke en toegankelijke man, maar vanwege zijn lengte en postuur dwingt 
hij ook respect af. Voor Fatema geldt, zij het op iets andere wijze, precies het-
zelfde. Met een vriendelijk gezicht en een half hoofd kleiner dan ik oogt ze ook 
zeer toegankelijk en dat wordt nog versterkt door haar vrolijkheid en enthou-
siasme. Maar aan de andere kant geeft ze de indruk, dat ze niet van flauwekul 
houdt en dat het kwaad kersen eten is met haar wanneer je haar tekort doet.
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Inmiddels zijn we zo langs drie ‘verzamelplekken’ voor de locale jeugd gekomen. 
Op de eerste plaats is er het ‘ball court’, een ommuurde voetbalplek naast het 
kleine winkel centrum, waar ook vanavond een groepje van rond de twintig jon-
gens aan het voetballen is. Daarnaast is er het lokale park. Dit park ligt overigens 
op een prachtige locatie; tegen de heuvel aan en uitkijkend richting het centrum 
van Leicester. Er staan diverse klimrekken en er is een vrij groot grasveld. Ook 
hier zijn vanavond veel kinderen aanwezig. En dan is er het jeugd centrum, waar 
we later langs lopen. Een van de dingen die de SBT’s doen op hun avond rondes 
is de kinderen en jongvolwassenen, die op andere plekken rondhangen, wijzen 
op deze mogelijkheden. “Sign-posting”, noemt Noël het. Er zit geen dwang ach-
ter, maar er worden alternatieven aangeboden voor het rondhangen en spelen op 
plekken waar dit overlast voor anderen veroorzaakt.

Ons gesprek komt op de samenwerking tussen de SBT’s en de politie. Deze ver-
loopt volgens Noël goed, maar er zijn ook grote verschillen tussen de aanpak 
en benadering van de politie enerzijds, en van de SBT’s anderzijds. “They are 
heavy-handed in their approach”, zegt Noël over de politie. Hiermee bedoelt 
hij te zeggen dat de politie in zijn ogen vaak in vol ornaat aan komt rijden, in 
hun politiebussen met uniform en wapens bij de hand en op die manier al een 
bepaalde indruk maakt. Daarmee is er volgens hem een groot verschil met de 
SBT’s, die gewoon in hun hoody’s over straat lopen. Teruglopend richting het 
kantoor komen we nog twee jonge meisjes tegen, knalroze mountainbikes. Noël 
maakt een praatje met hen, waarbij het uiteindelijk gaat over de vraag op vanaf 
welke leeftijd het verstandig is voor meisjes om interesse in jongens te krijgen. Als 
we tegen het einde van de dienst terug zijn op het kantoor staat de teller van Noël 
op 44 jongens, Fatema heeft 11 meisjes geregistreerd.

caf
De volgende midag rijden Jennie en ik naar een lokale middelbare school, waar 
we spreken met Jo Adams, over de CAF-meetings. CAF’s (Common Assesment 
Framework for children and young people) zijn, net als FIP’s bedoeld om een 
bepaald risicogeval uitgebreid in beeld te krijgen en vervolgens aan te sturen op 
interventies.
Een belangrijk onderdeel van de CAF’s is het ‘CAF-form’, een formulier van in 
totaal dertien pagina’s waarin de situatie van het betreffende kind of jongvol-
wassene uitgebreid kan worden opgetekend. De persoonlijke gegevens, alsmede 
de adresgegevens moeten natuurlijk worden ingevuld, maar ook de instellingen 
en contactpersonen van die instellingen waarmee het kind al in aanraking is 
(geweest). Vervolgens worden de ‘strengths and needs’ ingevuld, opgedeeld in 
negentien thema’s, verdeeld over vier groepen: ‘health’, learning’, ‘parents and 
caretakers’ en ‘family and environmental’. Na de conclusies hierover (‘welke 
veranderingen zijn er nodig?’ en ‘hoe kunnen deze veranderingen in werking 
gesteld worden?’) wordt per beoogde verandering aangegeven wat deze verande-
ring inhoudt, hoe hier actie op ingezet gaat worden, wie dat gaat doen en wanneer 
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dat moet zijn gerealiseerd. Ten slotte is er ruimte voor evaluatie van en reflectie 
op het hele proces, ook weer gestructureerd door middel van diverse invulven-
sters. Er wordt gevraagd wie wat heeft gedaan, wanneer en met welk resultaat. 
Het geheel kan worden gezien als een ‘doorloopschema’: er wordt procesmatig 
beschreven wat er moet worden gedaan en vervolgens wat er wanneer gedaan is.

Bij een CAF gaat het er volgens Jo om “to get key players around the table;  tackling 
multiple issues at once, and get the CAF filled in”. Actie dus, direct starten met 
een integrale aanpak en afspraken voor het bewuste kind. Jo ziet veel voordelen 
aan de CAF, vanwege het feit, dat er door middel van een CAF veel en snel kan 
worden gedaan. Aan de andere kant zitten er volgens Jo ook perverse kanten 
aan de CAF’s. Ze legt dit uit aan de hand van het ‘windscreen’, waar Jennie me 
eerder over heeft verteld. Op deze halve cirkel wordt onderscheid gemaakt tus-
sen vier categorieën. De bedoeling van de CAF’s is om te focussen op kinderen 
en jongvolwassen, die zich in Tier 2 van de halve cirkel bevinden. Kort gezegd: 
kinderen, die extra aandacht nodig hebben, maar (nog) geen crimineel gedrag 
vertonen en niet de opvoeding- en leerproblematiek laten zien, waarbij er langdu-
rige en intensieve zorg nodig is. Echter, bij het ‘bepalen’ of bepaalde zaken bij een 
CAF thuishoren, wordt een zekere koe handel gepraktiseerd. De discussie gaat 
soms niet over de vraag wat de kinderen nodig hebben, maar om wiens probleem 
ze moeten worden, op wiens caseload ze terecht moeten komen. Jo noemt het 
voorbeeld van ene ‘Nathan’, die volgens haar vanwege zijn gedrag ‘thuishoort’ 
in Tier 3, maar toch in een CAF wordt gezet. Bij een CAF gaat het juist ook om 
‘identifying unmet needs’ en daar is in Tier 3 al lang geen sprake meer van. Soms 
worden betrokkenen dus van het alstje naar de muur gestuurd, opdat ze iemand 
anders zijn of haar probleem zouden worden en zodat de ‘eigen wachtlijst’ min-
der lang wordt. En waarmee vervolgens de wachtlijsten voor de CAF’s weer lan-
ger worden, terwijl de CAF’s juist bedoeld zijn als vlotte maatregel om snel en 
effectief een aantal afspraken te kunnen maken en zaken in beweging te krijgen. 
“There is a long waiting list, which begs the question: is it [CAF] an emergency 
call?”, aldus Jo. En dan vertelt ze, trots: “I had one case taken up to three!” Met 
andere woorden: Jo is er bij een geval in geslaagd om de betrokken hulpverleners 
van de ernst van de situatie te doordringen en deze zaak dus te ‘promoveren’ naar 
de specialistische zorg van Tier 3. “Good for you!”, reageert Jennie.

Verder over de praktische invulling van de CAF’s: wat wordt er precies gedaan? 
Kort gezegd gaat het om het maken van een ‘plannetje’. De betrokken instan-
ties (school, ouders, politie, sociaal werk, Jo zelf) zitten samen om vanuit ver-
schillende inzichten over een bepaalde zaak tot gezamenlijke feiten te komen. 
“CAF should tell a story, come with an action plan. And answer questions such 
as ‘what is opinion and what is fact?’”. Verderop zegt Jo: “CAF deals with chaos” 
en probeert dus orde en richtinggevende structuur in deze chaos te scheppen. 
“According to the families, it is always everyone’s fault, not theirs. I am a media-
tor in this case”. Een onderhandelaar dus, tussen de verschillende partijen, waar-
bij het lang niet altijd vanzelfsprekend is dat ze eruit komen. En dan zijn er ook 
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nog eens de diverse strategische belangen, zoals hierboven benoemd waarbij het 
belang van het kind niet altijd evident is: “It is fucking hard, I want to kill people 
most days”, verzucht Jo. En over het heen en weer ‘schuiven’ van gevallen langs 
het windscreen: “Is it going to be a tick-box exercise, is that were the CAF is going 
to? Cause then I am not going to have my name on it. The key to CAF is relation-
ship. I cannot manage the other agents, I can only coordinate them. It’s very 
much like conducting an orchestra. You need to be polite, and to thank people: 
‘thank you for your attitude, thank you for your approach’”.

Maar soms moeten er tussen de partners ook harde woorden worden gesproken. 
“If I need to challenge, I do that , but I can argue why I do that”. En er moet, 
omdat het mensenwerk is en blijft af en toe worden geïmproviseerd: “I take a 
child to the dentist, because father cannot be bothered. I do that to keep this child 
in school, to prevent it from falling ill. It is al about the children, don’t get ended 
up in the form. If CAF works, it works beautifully, it tells the story of a child. 
But when you are merely ticking boxes, it becomes a dumping ground”. Hiermee 
bedoelt Jo dat de CAF’s in sommige gevallen een parkeerstrategie zijn voor het 
dossier van kinderen en niet dienen om effectief hun situatie te verbeteren.

De CAF’s vormen een interessant voorbeeld van het spanningsveld tussen het op 
gestructureerde en verantwoorde wijze in beeld krijgen van kinderen om op deze 
manier hun situatie te verbeteren aan de ene kant, en een bureaucratische papier-
molen aan de andere kant. Het is een verhaal met twee gezichten. Afhankelijk van 
wie er achter de knoppen zit en welke belangen er in het geding zijn komt een van 
de twee kanten sterker naar voren. Hieruit blijkt dat interventies altijd afhankelijk 
zijn van de manier waarop ze in de praktijk toe worden gepast. Riccucci (2005a) 
omschrijft hoe medewerkers van een welzijnsorganisatie de (op zich eenduidige) 
regels in de praktijk afstemden op datgene wat zij op dat moment van belang von-
den. Het zijn de professionals in de praktijk die de interventies echt gestalte geven 
en uitkristalliseren.

overleg
Dondermiddag, mijn laatste observatiedag, is er een overleg tussen Jennie en 
de street-based teams. Bij dit maandelijkse overleg zijn zes collega’s aanwezig, 
waaronder Fatema en Noël. Het overleg begint wat chaotisch. Niet iedereen is op 
tijd aanwezig en bovendien zitten we in een erg kleine ruimte, waardoor er even 
met stoelen moet worden geschoven voordat we allemaal aan tafel kunnen zitten. 
Tussen het geschuif met de stoelen door wordt er nog een anekdote verteld. Het 
gaat over een huis dat in brand is gestoken, terwijl er nog kinderen in het huis 
waren. Dit is gisteren gebeurd en vandaag blijkt het verhaal de ronde te doen, dat 
de moeder van deze kinderen uit huis in brand heeft gestoken. Over de eventuele 
redenen hiervan tast men nog in het duister.

Dan zit iedereen op zijn of haar plek en kan Jennie de vergadering openen. Er 
staan vier punten op de agenda. Op de eerste plaats een welkom en kort intro-
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ductierondje, met een opdracht in het kader van teambuilding. Het blijkt dat een 
aantal leden van dit team nog maar net in dienst is en dat er nog niet eerder in 
deze samenstelling is vergaderd. Vervolgens de nieuwe teamindelingen, waarna 
er wordt afgesloten met enkele mededelingen over de “hot spot areas”. Tijdens 
het voorstelrondje valt mij op dat alle teamleden benoemen dat ze ook nog een 
‘day-time job’ hebben. Zo is Fatema naast haar werk als street-based worker als 
ook investigator in dienst bij de ‘onderzoekstak’ van Lasbo. Een andere collega, 
Kallav, blijkt bij de gemeente te werken. Daar blijkt ze via via te maken te hebben 
met de chef van Jennie, want ze zegt tegen Jennie, op geamuseerde toon: “Your 
boss is giving me a hard time.” “Good”, reageert Jennie laconiek.

Wanneer Fatema zichzelf introduceert eindigt ze nadrukkelijk met “and Noël is 
my buddy!!”, daarmee aangevend, dat Noël en zijzelf het goed met elkaar kunnen 
vinden. “They even go on trips to London together!”, biedt Jennie daar onmid-
dellijk overheen, hetgeen leidt tot gelach bij de anderen. Dan worden we aan het 
werk gezet. Bij wijze van teambuilding heeft Jennie een opdracht voor haar team 
en omdat ik er nu toch bij zit, mag ik ook meedoen. We moeten allemaal een teke-
ning maken van onszelf: “To know you as a person. What rocks your boat”, zoals 
Jennie het omschrijft. Ook is het de bedoeling, dat we hier via steekwoorden en 
tekeningen bijschrijven wat onze hobby’s en interesses zijn. Hier hebben we tien 
minuten voor en vervolgens presenteren we dit aan elkaar. Hierbij valt me op dat 
twee collega’s, Noël en Tom, uitgesproken en praktiserend Christen zijn en dat de 
Bijbel in hun leven en werk een belangrijke plek inneemt.

Kallav brengt in dat ze door het street-based werk heeft geleerd veel rijper te zijn 
op straat, veel meer ‘mature’ en dat ze aan dit werk ook heel veel heeft tijdens 
haar ‘day-time job’. Noël vertelt het volgende als het zijn beurt is: “I am always 
into giving people a second chance. It is so easy to just put them away. (…) I am 
frustrated with bullies, I an frustrated with people who don’t give others a second 
chance.” Fatema, die na Noël aan de beurt is, benadrukt nog even, dat zij en 
Noël erg goed kunnen samenwerken en dat ze dat heel prettig vindt. Jennie, in 
haar rol als teamleider, haakt hierop in: “Your partner can be your best friend, or 
your worst enemy. Your partner is really important. And, I’m in the house when 
the two of you don’t get along…”. Als iedereen is geweest, is er een korte pauze 
(we zitten al anderhalf uur in de vergadering) en vraagt Jennie waar we straks 
willen gaan eten. Het blijkt dat het min of meer traditie is dat er na de vergade-
ring samen ergens iets wordt gegeten. “I want to go dancing!”, reageert Fatema 
onmiddellijk enthousiast: ergens waar er ook kan worden gedanst heeft dus haar 
voorkeur. Er worden wat plekken voorgesteld, waaronder ook mijn plaatselijke 
favoriet: Handmade Burger Co, vlakbij mijn hotel. Omdat de vergadering weer 
verder moet, wordt de uiteindelijke beslissing uitgesteld tot na de vergadering.

Wanneer we al bijna aan het einde van de vergadering zijn, informeert Jennie 
hoe het loopt met de uitgifte van condooms en de aanverwante seksuele voor-
lichting die eromheen hangt. “How is the sexual stuff?”. Kallav heeft toevallig 
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onlangs de situatie meegemaakt, dat een meisje haar vroeg of ze ook condooms 
had. Blijkbaar had ze dit ergens opgevangen, volgens Kallav. “Okay”, was haar 
spontane reactie, “step into my office”. Met dit ‘kantoor’ doelde Kallav op haar 
auto, waarin ze het meisje even apart nam “for filling in the questionnaire”, zoals 
ze het zelf omschrijft. Hiermee bedoelt ze de vragenlijst die ze bij het uitdelen van 
condooms met de ontvanger in moet vullen, om op die manier zicht te krijgen op 
de omstandigheden waarin de seks plaats zal vinden (vaste partner of wisselend, 
plek, motivatie) en ook onmiddellijk enige voorlichting hierover terug kunnen 
geven. Bovendien, zo blijkt uit het gesprek, mogen ze de condooms niet uitdelen 
zonder dit op die manier enigszins te ‘monitoren’. Kallav’s partner die avond, 
Tom, heeft zo zijn twijfels of het verstandig was om apart met de bewuste dame 
in de auto te gaan zitten. Je bent dan als hulpverlener alleen met een ‘cliënt’ en het 
gesprek gaat over een gevoelig onderwerp. Dit met alle risico’s van dien. “It was a 
woman, I am a woman, it’s okay”, verdedigt Kallav zich.

“Let’s walk away”, valt Jennie in, “don’t discuss such issues in the car”. “It is 
still okay. I could be seen from outside, Tom saw me”, verdedigt Kallav zich. 
“Nevertheless”, riposteert Jennie, “The girl could make allegations against you 
or against Tom. Don’t discuss this in the car, go round the corner or so”. Kallav 
reageert terug, dat het hier ook om vertrouwelijke zaken gaat en dat ze daarom 
de auto beter vindt. Om de hoek kan er nog altijd mee worden geluisterd door 
anderen en kan het dus zijn dat het meisje zich niet veilig genoeg voelt om eerlijk 
te antwoorden op de vragen. “Come on!! It’s a complete form you have to fill in, 
you cannot just do that round a street corner!!”, houdt Kallav vol. “I do recognize 
your arguments”, vat Jennie samen, “however, we need to be very careful about 
using the car in such cases. You could be in a situation which is potentially dan-
gerous. Keep in mind that you can only minimize risks, not avoid them!. (…). 
Anyway, at least we are handling out condoms, which is good. And this should 
also be considered a case-study, we can all learn from it as a team”. Kallav en Tom 
worden het echter niet echt eens, beiden blijven bij hun standpunt. Wel is Kallav 
het hier in ieder geval eens met Jennie: “The discussion is necessary. Only when 
you do it [ze vewijst hierbij naar het street-based werk in het algemeen], you can 
really know what it is. You cannot tell if you haven’t really done it. But, sometimes 
you cannot decide on forehand – it comes ad hoc”.

We zien hier een mooi voorbeeld van hoe het werk als het ware doordrenkt is met 
opvattingen en waarden van de verschillende betrokkenen. Dit vraagt erom dat 
de professionals zich verhouden tot hun eigen normen en waarden. Bovenstaande 
discussie is namelijk niet te beslechten met rationeel-instrumentele argumenten 
alleen; de discussie appelleert aan de eigen overtuigingen van de betrokkenen. De 
sterke normatieve beladenheid van dit werk stelt stevige eisen aan het reflectie-
vermogen en communicatieve handelen van de professionals (Van Doorn et al., 
2008). Het vraagt daarnaast om lef, zoals Kunneman (2007) zou zeggen, mede 
omdat er hier buiten gebaande paden wordt getreden. Er is geen ‘hard law’ voor 
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dit werk; de ‘hard law’ die er is (stroomschema’s, CAF) moet, zoals we gezien heb-
ben, altijd gevalideerd worden door de praktijk om nut en betekenis te krijgen.

5.6 resultaten: het sPel tussen mensen & maakbaarheid

In deze laatste paragraaf presenteren we weer de analyse van deze casus aan de 
hand van de drie dimensies; waarbij dezelfde volgorde gehanteerd wordt als in 
hoofdstuk drie. Dat wil zeggen dat eerst de persoonlijke dimensie aan bod komt, 
vervolgens de organisatorische en ten slotte de professionele.

Persoonlijk
In Eindhoven, bij het werk van de outreachend veiligheidsmedewerkers, komen 
zowel de normatieve thermostaat als ‘lack of operational clarity’ naar voren. De 
professionals geven op diverse momenten hun eigen mening over een bepaalde 
situatie en over hun werk. Ook wanneer deze mening niet overeenkomt met het 
geformuleerde beleid geven de outreachend veiligheidsmedewerkers hun eigen 
duiding aan de situatie, gebaseerd op hun eigen visie, op hun normatieve thermo-
staat zogezegd. Het voorval van de gebruikersruimte in de nachtopvang maakt 
dit duidelijk. John is van mening dat veel van de onrust in de nachtopvang wordt 
veroorzaakt door het feit dat er daar niet mag worden gebruikt. Ook mogen de 
nachtopvangers niet even naar buiten om te gebruiken: wie naar buiten gaat komt 
er die nacht niet meer in. Vaak willen cliënten dan net, voordat ze binnen zijn, 
nog even goed scoren en komen vervolgens zwaar onder invloed en net te laat 
binnen. Als ze dan niet worden binnengelaten, kan dit weer tot overlast in de 
nabije omgeving leiden. Een gebruikersruimte in de nachtopvang zou dit volgens 
John, los van de bezwaren die hieraan kleven, grotendeels oplossen.

De outreachend veiligheidsmedewerkers zijn zeer goed op de hoogte van de 
‘whereabouts’ van hun doelgroep. Dit bekent ook dat ze, mondig als ze zijn, hun 
ketenpartners weleens corrigeren, wanneer deze volgens hen ongefundeerde uit-
spraken doen over een bepaalde cliënt. Zo vertelt een van hen over een telefoon-
gesprek met de politie:

“Ik werd gebeld over Karel [gefingeerde naam; bekende drugsdealer], dat ze sinds 
december geen meldingen meer van hem hebben. Ik zei: ‘dan hebben jullie niet goed 
gekeken’”.

Dit gegeven komt vaker terug, wanneer de outreachend veiligheidsmedewerkers 
over bepaalde cliënten een tijdje niets hebben gehoord, dan ontstaat er een soort 
professionele achterdocht. Ze gaan er niet zonder meer vanuit dat het dan beter 
gaat met deze personen, maar veeleer dat ze ‘onder de radar’ zijn gedoken.

Wanneer er geen beleid is, of wanneer bestaand beleid niet afdoende voorschrijft 
wat er in een bepaalde situatie moet worden gedaan; wanneer algemene regels 
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onvoldoende voorschrijven wat er in een specifiek geval dient te gebeuren (‘lack 
of operational clarity’) dan wordt ervoor gezorgd dat er toepasbaar beleid komt. 
Bijvoorbeeld wanneer men wordt geconfronteerd met een ‘nieuwe’ doelgroep, de 
Polen, die in de nachtopvang de plekken van de ‘eigen’ doelgroep in dreigen te 
nemen:

Aan de andere kant is het officiële beleid om niemand op straat te laten liggen, ook 
niet gebruikers die in dit soort toestanden aan worden getroffen. In de cel gooien 
kan ook niet, daar ze geen misdrijf gepleegd hebben. Het lijkt erop dat er hierover 
geen richtinggevend beleid bestaat. Gedurende de dag zal John, middels een aantal 
telefoontjes en mails, aanzet geven tot het formuleren van een dergelijk beleid. In 
ieder geval wil hij op korte termijn werkbare afspraken hierover. Een en ander regelt 
hij tussen de bedrijven door.

De hele discussie over wat nu precies overlast is, wanneer en voor wie, valt uiter-
aard ook onder de lack of operational clarity, maar is al uitgebreid aan bod geko-
men.

Ten slotte is er de discussie tussen de collega’s over de vraag wanneer een cliënt 
niet meer van zijn verslaving af te helpen is en wanneer je dan voor een ander 
soort van begeleiding moet kiezen. Ook hier verschillen de meningen, maar de 
discussie is wel belangrijk, omdat de uitkomst ervan ook consequenties heeft 
voor de aard en doel van de opvang.

In Antwerpen komen we drie voorbeelden tegen waarin de normatieve thermo-
staat wordt gehanteerd. Op de eerste plaats is er de werkwijze van Jef, die niet 
altijd voor de officiële paden kiest, maar veelvuldig improviseert. Zo zet hij zelf 
bordjes neer bij verzamelplekken voor het huisvuil, en hij houdt er niet van om 
dingen te doen die hem van het werk (lees: van de straat) houden. Ook de manier 
waarop Jef reageert op de ‘buurtmix’ is in dit kader  illustratief. De buurtmix 
was een initiatief van toenmalige schepen Veiligheid Dirk Grootjans en moest 
als monitor dienen om overlast in de stad in kaart te brengen. Jef vond het ‘natte 
vingerwerk’:

Toen de schepen Dirk Grootjans deze buurtmix in hoogsteigen persoon kwam intro
duceren en toelichten in het overleg van de buurtregisseurs gaf Jef op geheel eigen 
wijze uiting aan zijn ongenoegen over deze buurtmix door hem voor de ogen van 
Grootjans met zijn aansteker in brand te steken.

Daarnaast proberen de buurtregisseurs zaken wel bespreekbaar te maken, maar 
willen ze zeker ook het stigmatiseren van bepaalde doelgroepen tegengaan. Dit 
blijkt in ieder geval uit de reactie van Manuel als hij de politieagent met wie hij in 
bespreking is corrigeert wanneer deze het over ‘ettertjes’ heeft.
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Een derde punt, waarbij buurtregisseurs heel duidelijk een eigen visie hante-
ren, is het verhaal over de maakbaarheid van een wijk of samenleving. De reac-
tie van Jef op de buurtmix kan ook worden gezien als een ontkenning van het 
 maakbaarheidsideaal: de politicus wil een mooi plaatje om vervolgens beleid te 
kunnen maken, maar volgens Jef werkt het zo niet. Ook Manuel geeft duidelijk 
zijn mening over maakbaarheid:

Ik geloof niet in maakbaarheid (…) Je verandert een wijk niet in drie jaren; structu
rele problemen als huisvesting hou je.

Saillant detail hierbij, en tevens meteen een bruggetje naar het tweede aspect van 
de persoonlijke dimensie: met het afwijzen van het maakbaarheidsideaal schep-
pen de buurtregisseur wel hun eigen lack of operational clarity. Wat niet maak-
baar is, is in wezen per definitie ‘unclear’.

Zowel Manuel als Jef geven daarnaast aan dat hun werk een zeer grote dynamiek 
en handelsvrijheid heeft. Ze staan, zoals Manuel het verwoordt, met hun voeten 
in de modder, maar hebben daarnaast juist ook veel vrijheid van handelen. Ook 
Jef geeft zoiets aan: er is veel dynamiek die op ze afkomt, hij is altijd met dertien 
verschillende dingen bezig. Het werk is in zekere zin ook onvoorspelbaar en wat 
er precies behoort te worden gedaan, is vaak niet voorgeschreven. Wel moet er 
worden vermeld, dat de buurtregisseurs hier niet onder gebukt gaan.

In Leicester valt de normatieve thermostaat vooral op wanneer er uitspraken 
worden gedaan over de bejegening van kinderen. Zo vertelt Noël, dat hij het 
belangrijk vindt om mensen een tweede kans te geven en dat hij er niet van houdt 
als mensen dit niet doen. Ook uit zijn benadering van de kinderen op straat blijkt 
dat hij, in ieder geval in zijn eigen beleving, een andere visie en aanpak hanteert 
dan hij vaak om zich heen ziet:

“English adults don’t talk to young people”, zegt hij, aangevende dat hij dit heel 
vreemd vind. “Only when they misbehave” (…) Wat volgens hen essentieel is om de 
kinderen op straat vanuit gelijkwaardigheid aan te spreken. “don’t just tell them off, 
don’t tell them what not to do”, zegt Noël.

Ook tijdens het gesprek met Jo, over de CAF’s, blijkt dat zij de normatieve ther-
mostaat hanteert. Zo vertelt ze het volgende:

“If I need to challenge, I do that , but I can argue why I do that.” En er moet, omdat 
het mensenwerk is en blijft, af en toe geïmproviseerd worden: “I take a child to the 
dentist, because father cannot be bothered. I do that to keep this child in school, to 
prevent it from falling ill. It is all about the children, don’t get ended up in the form. 
If CAF works, it works beautifully, it tells the story of a child. But when you are 
merely ticking boxes, it becomes a dumping ground”.
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Uit dit fragment vallen twee zaken op te maken als het over de normatieve ther-
mostaat gaat. Op de eerste plaats hanteert Jo, als ze dat nodig vindt, een eigen 
kijk op de zaken. Hoewel het niet haar taak is, neemt ze een scholier mee naar 
de tandarts, omdat ze weet dat de ouders dit niet zullen doen. Zo voorkomt ze 
schooluitval. Daarnaast ziet ze het CAF-formulier nadrukkelijk als middel. Het 
is niet de bedoeling, dat kinderen hierin ‘verdwaald raken’ of dat het louter een 
kwestie wordt van hokjes aankruisen. Ze hanteert hiermee een eigen kijk op de 
zaken, omdat de CAF’s ook wel als parkeerstrategie of doorverwijsstrategie wor-
den gebruikt.

Tijdens de teamvergadering van de street-based teams blijkt, dat ook de ‘lack of 
operational clarity’ hier voorkomt. Dit gebeurt bij de discussie tussen Tom en 
Kallav, over hoe om te gaan met seksuele voorlichting bij de jeugd op straat. Hier 
blijken geen eenduidige voorschriften voor te zijn.

organisatorisch
In Eindhoven schittert de interne organisatiecontext door afwezigheid. De out-
reachend veiligheidsmedewerkers hoeven geen uren te schrijven of zich anders-
zins op kwantitatieve wijze te verantwoorden richting de organisatie. De ver-
antwoording die ze wel afdragen aan de organisatie lijkt vooral te zitten in het 
netwerk dat ze opbouwen. Dit netwerk bestaat uit cliënten, ketenpartners, omwo-
nenden en de doelgroep zelf. Een mogelijke reden voor het feit, dat de verant-
woording naar de organisatie weinig dwingend overkomt, wordt gegeven door 
John, die zegt dat ze hun functie eigenlijk zelf gecreëerd hebben. Het gaat ook 
om een relatief nieuwe functie en dat kan ook een reden zijn dat deze nog niet is 
ingebed in de organisatie en als zodanig nog minder in beeld van de superieuren.

Wat de externe organisatiecontext betreft: de outreachend veiligheidsmedewer-
kers hebben contacten met veel spelers uit de omgeving. Op de eerste plaats is er 
de politie, met wie nauw wordt samengewerkt. Er worden ook afspraken gemaakt 
over de te volgen aanpak bij cliënten. Daarnaast is de plaatselijke middenstand; 
de eigenaren van de winkels, maar zeker ook het personeel van de winkels. Ze 
zijn belangrijk om te weten wat er speelt in de buurt. Maar ze zijn ook zeker van 
invloed op het werk van de outreachend veiligheidsmedewerkers; en het is meer 
dan verstandig om ze betrokken te hebben en te houden bij hetgeen waarmee 
men bezig is

In het algemeen kan worden gezegd dat de veiligheidsmedewerkers zich bij hun 
handelen veel laten leiden door de dynamiek van de externe organisatiecontext. 
Hiermee is niet gezegd, dat deze dynamiek ook voorschrijvend is. Er wordt goed 
gekeken naar wat er speelt in de buurt en bij de ketenpartners, maar men hanteert 
zeker ook een eigen visie en werkwijze.

In Antwerpen kunnen we over de interne organisatiecontext kort zeggen dat deze 
zeer aanwezig is, maar daarnaast veel handelingsvrijheid biedt. Aan de ene kant 
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hebben de buurt regisseurs zich namelijk aan een aantal voorschriften te houden. 
Ze zijn bureaucratisch ingebed in de gemeentelijke organisatie en moeten ver-
antwoording afleggen aan hun directe leidinggevende. Ook handelingen als het 
schrijven van pv’s en de toezichtsvergaderingen zijn voorgeschreven. Daarnaast 
echter genieten de buurtregisseurs juist heel veel vrijheden. Zeker als er van 
bovenaf vertrouwen is in een bepaalde buurtregisseur dan wordt deze overwe-
gend vrijgelaten in zijn aanpak:

Formeel moet hij (Jef) bij de meeste dingen die hij doet verantwoording afleggen 
bij de Kristof Bayens, de coördinator buurtregie. Informeel heeft hij, in ieder geval 
naar eigen zeggen, voldoende vertrouwen van Kristof om hierbij voor een belang
rijk deel zijn eigen gang te kunnen gaan.

Ook het voorbeeld van de buurtmix van voormalige schepen Dirk Grootjans (zie 
de vorige paragraaf) is treffend voor de inbedding in de organisatie en daarmee 
gepaard gaande reguleringen van de buurtregisseurs aan de ene kant, maar ook 
de vrijheid om te kiezen in hoeverre ze zich ertoe verhouden aan de andere kant.

Daarnaast hebben de buurtregisseurs ook een nadrukkelijke input terug naar 
hun organisatie, en naar de gemeente in bredere zien. Omdat ze veel op straat 
zijn, en veel contacten hebben met relevante partners (ook weer de ‘spin in het 
web’) zijn ze erg goed in het duiden van de impact, uitvoerbaarheid en nut van 
bepaalde regels en wetgeving. Ervaringen hierover geven ze voortdurend terug 
richting de stad.

Bij de externe organisatiecontext kan op de eerste plaats worden opgemerkt dat 
het heersende politiek klimaat en de beeldvorming in de media erg bepalend 
kunnen zijn voor het werk. Dit geldt zeker in de binnenstad, waar Jef werkzaam 
is. Buurtregisseurs worden geacht initiatieven te genereren met de buurt en de 
relevante lokale partners. Zaken als ‘buurt aan de buurt’ en ‘opsignooren’ zijn 
specifiek bedoeld om de bewoners zelf bewust te maken en in beweging te krij-
gen. Hoewel het de bedoeling is dat ze anderen betrekken bij zaken wordt hierin, 
ook als dat nodig wordt geacht, een eigen afweging in gehanteerd:

“als het gaan samen, als het moet alleen (…) ik gebruik mijn eigen kanalen, ik heb 
hen niet nodig, zij hebben mij nodig”.

In Leicester is de interne organisatie nadrukkelijk aanwezig. Net als namelijk bij 
de IDVA’s geldt ook voor de medewerkers van LASBO dat hun werk is omge-
ven door stroomschema’s en andere formulieren, die als doel hebben het werk te 
structureren en de kwaliteit van het werk te verbeteren. De CAF’s bestaan zoals 
gezegd uit een formulier van in totaal dertien pagina’s, waarin de situatie van 
het betreffende kind of jongvolwassene uitgebreid kan worden opgetekend. De 
bedoeling hiervan is om alle relevantie informatie rondom in kind in beeld te 
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krijgen en om hierover een afgewogen professioneel oordeel te maken en nood-
za kelijke stappen te zetten.

Een ander aspect waarbij de interne organisatie naar voren komt is bij de street-
based workers, die met een telapparaatje rondlopen om bij te houden hoeveel 
mensen ze op hun ronde gesproken hebben. De reden dat dit gebeurt is volgens 
Noël:

“to show that we are actually doing our work, that we are interfering with people 
in the street”.

Voor zover de CAF inderdaad een ‘box ticking competition’ wordt, zoals Jo 
aangeeft, kunnen we stellen dat we hier te maken hebben met zowel interne als 
externe organisatiecontext. Het gaat hier namelijk om de wijze hoe verschillende 
organisaties omgaan met deze innovatie:

“CAF should tell a story, come with an action plan. And answer questions such as 
‘what is opinion and what is fact? (…) CAF deals with chaos” (…)
En over het heen en weer ‘schuiven’ van gevallen langs het windscreen: “Is it going to 
be a tickboxexercise, is that were the CAF is going to? Cause then I a am not going 
to have my name on it. The key to CAF is relationship. I cannot manage the other 
agents, I can only coordinate them, it’s very much like conducting an orchestra. You 
need to be polite, and to thank people: ‘thank you for your attitude, thank you for 
your approach’”.

De CAF als innovatie wordt door de verschillende betrokken partijen verschil-
lend benaderd en gebruikt. Aan de ene kant kan het gezien worden als de con-
structie van een verhaal rondom een bepaald kind, om op die manier alle facetten 
hiervan in kaart te brengen en adequate voorzieningen te treffen. Aan de andere 
kant wordt de CAF ook gezien als een strategie om kinderen door te verwijzen in 
de bureaucratische molen.

Een andere externe organisatiecomponent waar men in Leicester mee te maken 
heeft is de politieke en publieke druk naar aanleiding van bepaalde schandalen. 
Bijvoorbeeld het tragische verhaal van Victoria Climbié, een meisje van negen 
jaar oud dat in 2000 stierf aan de gevolgen van langdurige mishandeling en ver-
waarlozing. Eén van de conclusies van het rapport, dat naar aanleiding van haar 
dood werd geschreven, was dat er door de hulpverleners onderling niet gecom-
municeerd was en dit heeft onder andere geleid tot de invoering van de CAF’s.

Een laatst aspect hangt hier nauw mee samen. In Engeland werkt het zo, dat 
een bepaald project, zoals CAF (maar bijvoorbeeld ook het DVIRP), voor een 
bepaalde tijd wordt gefinancierd. Kort door de bocht: als een thema een politiek 
speerpunt is dan komt er hiervoor financieringsruimte. Wanneer deze ‘sence of 
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urgency’ verdwijnt, dan is de kans groot dat ook de financiering hiervoor ver-
dwijnt. De professionals in Leicester zijn voor het behoud van hun baan min of 
meer afhankelijk van het politiek-maatschappelijke klimaat op dat moment.

Professioneel
Als het gaat om direct verwijzing naar goede praktijken, het eerste element van 
de professionele dimensie, dan constateren we dat in Eindhoven alertheid en 
het zicht hebben en houden op de doelgroep belangrijke aspecten zijn. Diverse 
malen wordt er expliciet gewezen op het belang hiervan. Zo gaan de professio-
nals bijvoorbeeld liever te voet door de wijk dan dat ze er met de auto rondrijden, 
omdat ze op die manier veel meer signalen opvangen. Ook Antwerpen geldt dat 
zichtbaarheid als een goede praktijk wordt gezien. Wel worden er hier nuance-
verschillen gelegd. Jef, in de binnenstad, wil vooral zichtbaar zijn op straat, bij 
de bewoners en netwerkpartners aldaar. Manuel ziet zijn functie toch meer als 
een tweede lijnsfunctie, waarbij het dan vooral gaat om de zichtbaarheid richting 
de ketenpartners, zoals politie, woonbedrijf en andere gemeentelijke diensten. In 
beide steden wordt echter niet expliciet verwezen naar methoden en technieken 
uit de literatuur.

In Leicester is dit anders: hier wordt juist veel verwezen naar algemene theo-
rie– en beleidsvorming. Interventies zoals CAF’s of FIP’s gaan uit van landelijk 
geformuleerd beleid, meestal gebaseerd op onderzoek. Wat een ‘goede praktijk’ 
is, wordt in Leicester op meer centrale wijze omschreven dan in Eindhoven of 
Antwerpen.

De discussie over de effecten van het werk, van bepaalde interventies en metho-
den in het werk, concentreert zich in Eindhoven vooral rondom het terugdringen 
van overlast. De activiteit van de professionals is er voor een belangrijk deel op 
gericht om de ervaren overlast in de wijk terug te dringen. Het nut van interven-
ties wordt hierlangs gemeten, zo is men bijvoorbeeld van mening dat een gebrui-
kersruimte bij de nachtopvang de overlast van de doelgroep voor de omwonen-
den terug zal dringen en dat daarom deze ruimte er moet komen.

In Antwerpen wordt niet expliciet naar effecten verwezen. De strijd tegen fysieke 
vormen van overlast zoals wildplakken en sluikstort suggereert wel dat men 
ervan uitgaat dat dit effectief is om overlast in het algemeen terug te dringen. 
Ook zijn de buurtregisseurs heel expliciet in hun houding en werkwijze en gaan 
ze ervan uit dat dit effect sorteert:

Een van de uitgangspunten (…) is om mensen te laten denken dat ze het wiel uit
gevonden hebben. De buurtregisseur moet niet de ‘pluim’ willen hebben bij een 
geslaagde actie of initiatief, deze pluim hoort bij voorkeur thuis bij de inwoners van 
de buurt. (…) “Als ’t vertrokken is, en we hoeven het de volgende keer niet meer op 
te starten, dan hebben we het goed gedaan…”.
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In Leicester is de effectiviteit van methoden en ook het zoeken naar effectieve 
methoden, als thema prominent aanwezig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 
 zogeheten ‘after school patrols’. Deze zijn ingesteld omdat er uit onderzoek bleek 
dat veel overlast plaatsvindt op het moment dat de scholen net afgelopen zijn. 
Zo ook bij de Think Family Workers, wiens werk voor een belangrijk deel is ge-
baseerd op de bevinding dat kinderen die overlast veroor zaken in veel geval-
len ook een problematische familieachtergrond hebben. Deze overlast kan alleen 
 effectief worden aangepakt als hierbij de hele familie in beeld wordt gebracht.

Bij de street-based teams komen we eigenlijk vergelijkbare ideeën over effectiviteit 
van het werk tegen als in Eindhoven en Antwerpen, namelijk de zichtbaarheid op 
straat, kennis van de doegroep en de open benadering hiervan. De medewerkers 
van het street-based team hebben dan ook bewust ‘hoody’s’ aan: truien met capu-
chon, zoals veel jongeren die dragen, vanuit de gedachte dat dit drempelverlagend 
werkt richting de doelgroep.

5.7 besluit

Overlast bleek tijdens de theoretische verkenning ervan al een lastig thema. 
Voortdurend was en bleef de vraag: ‘wat is nu precies overlast, wanneer is het een 
probleem, en voor wie?’ Deze vraag was, en is, nog steeds niet beantwoord. Nu 
was het beantwoorden van de vraag ‘wat is overlast’ ook niet het primaire doel 
van deze studie; het ging om het opzoeken hoe er in de praktijk met dit thema om 
wordt gegaan. Evengoed blijkt uit de observaties dat het (impliciet) beantwoorden 
van de vraag ‘wat is overlast’ in alle drie de steden een terugkerend thema vormt. 
Het werk van de professionals in de verschillende steden wordt mede ingevuld 
door het zoeken naar en discussiëren over een antwoord op deze vraag.

“Is dit overlast, of jeugdcriminaliteit?” Deze vraag kwamen we tegen in Leicester 
en dan is de motivering een determinatievraagstuk met daaraan gekoppeld de 
vraag wie probleem eigenaar is. Horen de jongens in kwestie thuis bij LASBO 
of juist bij de politie? In alle drie de steden speelt de vraag “zijn het spelende 
 kinderen of juist hangjongeren?” Aan beide kanten van het spectrum zijn er dus 
ook in de praktijk grijze gebieden, waar het onduidelijk is of we het over overlast 
hebben of juist over pleziermakende kinderen. En, aan de andere kant van het 
spectrum de vraag of we te maken hebben met overlast of crimineel gedrag. Ook 
wordt er soms op tentatieve wijze gediscussieerd over de vraag hoe dicht men bij 
een groep overlastplegers in de buurt moet zijn, om daar met recht overlast van 
te ervaren. Deze vraag speelt bijvoorbeeld in het Eindhovense park tussen out-
reachend veiligheidsmedewerkers Wannes en John.

In ieder geval staat overlast in alle drie de landen stevig op de agenda en worden er 
beleid en acties op geformuleerd en toegepast. En bij deze acties blijkt in alle drie 
de steden dat de voorkeur uitgaat naar een overwogen balans tussen, om even de 

Van_Lanen.indd   205 22-4-2013   12:35:22



206 hoofdstuk 5

Vlaamse termen te gebruiken, sensibiliseren en handhaven. Met sensibiliseren 
wordt bedoeld, dat er, naast het handhaven van de orde en het straffen van over-
treders, ook kansen en alternatieven moeten worden aangeboden aan de (poten-
tiële) overlastplegers. Anders gezegd: bij sensibiliseren gaat het ook nadrukkelijk 
om het positief benaderen van de doelgroep. Om het in kaart brengen en aanpak-
ken van de oorzaken van waarom jongeren overlast plegen en wat er eventueel 
ter preventie kan worden gedaan. Hierbij kan worden gedacht aan (individuele) 
begeleiding door opbouwwerkers en het organiseren van activiteiten, maar dus 
ook aan programma’s ter preventie van schooluitval en werkeloosheid. Deze 
nadruk op beide kanten van het gewenste beleid en aanpak en de noodzaak dus 
van een goede balans hierin, komen we overal tijdens het veldwerk tegen.

Een ander aspect dat opvalt bij dit onderwerp is de professionele ruimte die men 
heeft, en/of claimt. Dit speelt overigens vooral in Eindhoven en Antwerpen, en 
in wat mindere mate in Leicester. De professionals hebben veel zeggenschap over 
hoe ze hun functie invullen en hun dag indelen. Dit heeft uiteraard te maken met 
het feit dat een groot deel van hun werk zich (vaak letterlijk) op straat afspeelt, 
en zich dus in zekere zin onttrekt aan de institutionele wetmatigheden die we bij 
de andere twee casussen meer tegenkomen. Maar het heeft zeker ook te maken 
met de inhoudelijke aard van het werk van de professionals. Zij staan, zoals we 
al enkele malen benadrukten, op straat en met de voeten in de modder. Zij (en 
niemand anders) weten hoe het er op straat aan toegaat en hebben de (ervarings)
kennis om hier adequaat op te handelen. Dit leidt ertoe dat de professionals auto-
nomie claimen over hun werk, en zich niet, of in ieder geval niet zonder meer, de 
wet voor laten schrijven; ook niet door diegene die boven hen in de hiërarchie 
staan.
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Koos Harteveld, zoon van alcoholistische ouders, kende een dramatische 
jeugd. Hij hoefde thuis niet op aandacht of liefde te rekenen. En toen hij op een 

dag als jochie van negen  hondenbrokken te eten kreeg, met daarbij als bood
schap: “als je meer wilt, maak je dan maar eens nuttig en ga uit stelen”, was 
voor Koos de maat vol. Hij liep weg van huis en leefde uiteindelijk meer dan 

vijftig jaar op straat. Dit leverde hem de bijnaam ‘Koos Dakloos’ op. Wanneer 
je eenmaal op straat leeft, volgens Koos, dan leer je vanzelf om te eten uit de 

afvalbakken. Half opgegeten hamburgers en blikjes frisdrank met nog een 
bodempje erin behoorden tot zijn menu. De eerste keer moest hij ervan kok
halzen, maar daarna proefde hij het naar eigen zeggen niet meer. Toen hij, 

67 jaar oud, eindelijk een eigen huis kreeg, kon hij maar niet wennen aan het 
slapen in een bed. Na al die jaren op straat deed Koos op een zacht matras 

geen oog dicht en uiteindelijk besloot hij om weer, zoals hij gewend was, op de 
grond te gaan slapen.

Uit Van miljonair tot Krantenjongen (Kramer, 2008)

6.1 inleiding

Dak- en thuisloosheid doet zich zelden voor als geïsoleerd probleem. Vaak is dit 
probleem eerder een gevolg van een aantal onderliggende thematieken zoals ver-
slaving, misbruik, jeugdtrauma’s en schuldenproblematiek. Dak- en thuisloos-
heid is daarmee, zoals hier onder in de theoretische verkenning ook uitvoerig aan 
bod zal komen, een meerdimensionaal thema dat niet alleen te herleiden is tot het 
wel of niet hebben van een fysiek ‘dak boven het hoofd’. Het ‘van de straat krijgen’ 
van dak- en thuislozen is dan ook lang niet altijd een goede oplossing voor de 
ingewikkelde thematiek die hieraan ten grondslag ligt. Door een dakloze onder 
te brengen in de opvang, haal je deze persoon weliswaar van de straat, maar ver-
der is er daarmee nog niets wezenlijks veranderd in het leven van de persoon in 
kwestie.

Dit zal een belangrijk thema vormen van de theoretische verkenning van dit 
thema, en ook bij het empirische deel van dit hoofdstuk zullen we zien dat de 
multicausaliteit van het thema dak- en thuisloosheid een belangrijke rode draad 
vormt. Net als in de voorgaande twee hoofdstukken zullen we ook in dit hoofd-
stuk de casusbeschrijvingen voortdurend aan vullen met relevante theoretische 
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invalshoeken. We sluiten weer af met twee paragrafen waarin de stand van zaken 
naar aanleiding van de empirie systematisch beschreven wordt; hetgeen ook de 
aanloop vormt richting de twee concluderende hoofdstukken van dit onderzoek.

6.2 theorie

Een rondgang langs de Nederlandstalige literatuur leert dat de doelgroep in feite 
met drie verschillende termen wordt aangeduid. In de Nederlandse literatuur 
wordt nogal eens ‘ daklozen’ gebruikt, en in de geraadpleegde Vlaamse literatuur 
– veelal vertrekkend vanuit empowerment – wordt er voor de term ‘thuislozen’ 
gekozen. De term daklozen wordt gezien als een eendimensionaal begrip, dat 
verwijst naar de fysieke situatie van wel of geen dak boven het hoofd hebben. De 
term thuislozen daarentegen verwijst naar de sociaalpsychologische component 
van het thema, naar het ‘onvermogen’ van de betrokkenen om duurzame rela-
ties met anderen aan te gaan, en om zichzelf op duurzame wijze een stabiel leef- 
en werkklimaat te verschaffen (Van Doorn, 2002). Met een dak boven je hoofd 
kan je  wellicht nog steeds ‘thuisloos’ zijn. De meer hybride formulering ‘dak- 
en thuislozen’, die zowel de fysieke als de sociaalpsychologische componenten 
omvat, komt de laatste tijd in toenemende mate voor. Van Doorn merkt in deze 
context terecht op dat het nog maar de vraag is of alle daklozen tevens thuisloos 
zijn en andersom. De term zorgt daarmee in haar ogen on nodig voor verwarring 
en ze kiest er in haar proefschrift dan ook voor om consequent de term ‘daklozen’ 
te hanteren (Van Doorn, 2002). Echter, in de context van het onderhavige onder-
zoek is het logischer om de term dak- en thuislozen te hanteren, juist omdat dit 
in toe nemende mate in het werkveld gebeurt.

Verder met de definitie van dak- en thuisloosheid. Deze lijkt vrij eenvoudig: 
iemand die (tijdelijk) geen dak boven zijn/haar hoofd heeft. Deze definitie is ech-
ter te eenzijdig. Bijvoorbeeld: kunnen we de vaste bezoekers van de Pauluskerk 
in Rotterdam, die opvang voor dakloze verslaafden verzorgt, wel of niet als dak-
lozen bestempelen? Immers, zolang ze in de Pauluskerk verblijven, hebben ze 
een dak boven het hoofd en slapen ze niet op straat. In de zuivere vorm van het 
woord zijn ze dan niet dakloos. Omdat met de aard en inclusie van de definitie 
van dakloosheid ook de omvang van het probleem wordt bepaald (definiëren is 
veranderen) is de definitie van dakloosheid ook altijd deels een beleidsmatige 
en politieke kwestie. Zo beschrijft Evelien Tonkens treffend de gevolgen van het 
‘creatief ’ definiëren van de zogenaamde rough sleepers in Engeland. (We gaven 
dit voorbeeld al eerder). Inzet van het beleid van de regering Blair was om de 
aantallen van deze rough sleepers naar beneden te krijgen en volgens de officiële 
cijfers lukte dit ook. Echter, bij nadere beschouwing, bleek het hier veeleer om 
een verenging van het begrip rough sleeper te gaan, dan om een daadwer kelijke 
verbetering van de situatie van de personen in kwestie. Bij de uiteindelijke telling 
van de rough sleepers werden mensen, die ’s nachts in het park op een bank zaten, 
niet meegeteld (Tonkens, 2008b). In dit geval werd het aantal dak- en thuislozen 
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relatief eenvoudig verminderd (in ieder geval op papier) door creatief om te gaan 
met de definitie ervan, omdat dit op dat moment voor de beleidsmakers goed 
uitkwam.

Van Regenmortel et al. constateren in hun uitgebreide studie Zonder (t)huis dat 
er feitelijk drie typen definities van het begrip in omloop zijn; operationele defi-
nities, ‘letterlijke’ definities en theoretische definities. Bij operationele definities 
ligt de nadruk op wat dakloosheid precies is en op de persoon van de thuisloze. 
De volgende definitie van een thuisloze, ontleend aan de Europese federatie voor 
thuislozen, wordt hierbij genoemd (T. Van Regenmortel, Demeyer, Vandenbempt, 
& Damme, 2006: 33; vertaling van MvL):

‘Een persoon, die niet in staat is om zonder hulp van sociale diensten op perma
nente en structurele wijze toegang tot een adequate woonplek te verkrijgen.’

Bij deze definitie wordt specifiek ingezoomd op de persoon van de dakloze en op 
wat dakloos zijn effectief betekent. Regenmortel et al. constateren echter dat deze 
definitie erg vaag is. Wat wordt er bijvoorbeeld precies verstaan onder ‘adequaat’? 
Daarnaast ontbreekt de factor tijd in deze definitie en daarom voeren ze een 
tweede, meer letterlijke definitie van thuisloosheid. Een thuisloze is dan: ‘iemand 
die, tijdens de afgelopen maand, voornamelijk geslapen heeft op diverse – vaak 
verschillende – locaties “op straat”, onder condities die als inhumaan worden 
beschouwd. Voorbeelden van deze locaties zijn schuilplekken, verlaten huizen, 
parken, tunnels en stations’ (T. Van Regenmortel & De Meyer, 2006). De defini-
tie, die de eerder genoemde Van Doorn in haar proefschrift hanteert, is vergelijk-
baar. Ze omschrijft het begrip daklozen als (2002: 14):

‘Mensen, die niet beschikken over een gegarandeerd inkomen voor de nacht, die hun 
toevlucht nemen tot de openbare ruimte, gebruikmakend van de dag en nachtop
vang en van andere tijdelijke, al dan niet geïmproviseerde onder komens’.

Er zijn echter ook onderzoekers die zich niet bezig houden met voldoende en/of 
nood zakelijke voorwaarden om iemand als thuisloos te bestempelen. Zij gaan 
veeleer uit van theoretisch perspectief. In dit perspectief is er dan sprake van 
‘een groot aantal nuances van sociale uitsluiting zich op een continuüm bevin-
den en waarbij dakloosheid wordt gezien als de extreme situatie op dit conti-
nuüm’ (ibid.). Het gaat er dan niet alleen om of een persoon daadwerkelijk wel of 
geen dak boven het hoofd heeft. De dichotome kwalificatie ‘dak boven het hoofd’ 
wordt in dit perspectief middels diverse dimensies verder uitgewerkt. Zo is er een 
wettelijke dimensie – wel of geen eigenaar van de woonruimte, een tijdsdimensie 
– de stabiliteit van de duur van de huisvesting en een kwalitatieve dimensie – bij-
voorbeeld sanitaire voorzieningen en algehele kwaliteit-prijsverhouding van de 
woonruimte. Deze benadering overstijgt daarmee de eenzijdigheid van het alleen 
in aanmerking nemen of iemand wel of geen woonruimte bezit.
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De uiteindelijke definitie die Van Regenmortel et al. omarmen komt van de 
(Nederlandse) Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg en Onderdak (LSTO) en 
luidt als volgt (LSTO, 1986 in T. Van Regenmortel et al., 2006: 34):

‘Thuisloosheid kan worden omschreven als een toestand van maatschappelijke en 
relationele kwetsbaarheid, waardoor functionele en medemenselijke relaties in de 
gangbare levensvormen niet of nauwelijks meer mogelijk zijn. De mens, die tijdelijk 
of blijvend in deze toestand verkeert, noemen wij thuisloos. Zijn of haar leefmilieu 
is dat van de thuislozenzorg’

Dit is tevens de definitie die in dit onderzoek zal worden gehanteerd. De bruik-
baarheid van deze definitie zit hem in het feit dat ze inderdaad zowel de sociaal-
psychologische kant van dak- en thuisloosheid omvat, als de fysieke kant. In de 
definitie wordt namelijk expliciet vermeld dat het leefmilieu van de persoon in 
kwestie de dak- en thuislozenzorg is. Deze zorg is namelijk ook de ingang van het 
onderzoek, dat plaats zal vinden door professionals, werkzaam in deze zorg, te 
observeren.

Daarnaast heeft deze definitie oog voor het feit dat dak- en thuisloosheid een pro
ces is en niet een blijvende, statische, toestand. De dakloze bestaat niet, het gaat 
altijd om mannen of vrouwen die op een bepaald punt in hun leven in de situatie 
zitten, die ertoe leid,t dat ze, voor kortere of langere tijd onder de noemer dak- en 
thuisloos vallen. Het gaat hierbij om een continue interactie van een veelheid aan 
problemen. Deze situatie leidt op een bepaald moment, of op bepaalde momen-
ten, tot een ‘brandpunt’, waarin de betrokkene (even) niet meer in staat is om dit 
zelf op adequate en structurele wijze op te lossen. Dak- en thuisloosheid is een 
multi-causaal fenomeen, waarin materiële, relationele, psychische en institutio-
nele factoren samenkomen (cf. T. Van Regenmortel et al., 2006).

Ten slotte merkt Van Doorn op dat hierin een polariserende tweedeling bestaat. 
Aan de ene kant wordt het thema in haar ogen veelal objectiverend benaderd. 
Hierbij gaat het om kwantitatieve studies, waarin de respondenten volgens haar 
worden gereduceerd tot cijfers en tabellen, waar de media op hun beurt weer 
kwistig uit putten. Zoals hierboven al bleek is de vraag ‘hoeveel daklozen zijn er 
nu precies?’ altijd ook een politieke en een beleidsmatige. Maar door deze vorm 
van onderzoek eenzijdig te hanteren, blijven de mensen achter de cijfers, hun 
verhalen en hun achtergronden, buiten beeld. Laat staan dat deze onderzoeken 
inzicht geven in duurzame oplossingen voor het probleem. Aan de andere kant, 
zo constateert Van Doorn, wordt er in biografisch onderzoek veelal een romanti-
serend beeld rondom de geportretteerde daklozen(n) opgetrokken, wat evenmin 
bijdraagt tot betere kennis en meer begrip over het thema. In deze studies wordt 
dan een beeld, vaak ondersteund met foto’s, naar voren gebracht van de ver-
pauperde dakloze in zijn/haar strijd tegen de onrechtvaardige maatschappij. De 
menselijkheid van een maatschappij wordt dan afgemeten aan hoe haar daklozen 
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eraan toe zijn en op deze manier wordt ook dit type onderzoek ingezet als reto-
risch instrument om bepaalde politieke agenda’s te realiseren (Van Doorn, 2002).

6.2.1 dak- en thuisloosheid: de oorzaken
Er bestaat inmiddels een ‘kathedraal van kennis’ (T. Van Regenmortel et al., 
2006: 34) met betrekking tot het thema dak- en thuislozen. Zoals hierboven reeds 
aangestipt, bestaat er in deze literatuur inmiddels consensus over het feit dat 
dak- en thuisloosheid een multi- causaal fenomeen is (T. Van Regenmortel & De 
Meyer, 2006; T. Van Regenmortel et al., 2006). Een Europese studie naar dak- en 
thuisloosheid bijvoorbeeld, onderscheidt vier groepen van factoren aan de hand 
waarvan een typologie wordt opgesteld (Daly, 1994):

– De materiële factoren zoals werkloosheid, of schulden;
– De affectieve en relationele factoren: hoe ziet het sociale netwerk eruit – is er 

überhaupt sprak van een sociaal netwerk?
– De persoonlijke factoren, zoals psychosomatische problemen;
– De institutionele factoren, zoals opname in een residentiële instelling, of straf-

rechtelijke problemen.

Een grootschalige casestudy, uitgevoerd onder 262 dak- en thuislozen in Madrid, 
laat ook zien dat het bij dit fenomeen vaak gaat om een cluster van oorzaken 
en factoren. Aan de hand van een lijst van in totaal 21 zogeheten ‘Stressful Life 
events’ (SLE’s) gingen de onderzoekers na of, en welke van deze SLE’s voorko-
men bij dak- en thuislozen. Bij deze SLE’s moet worden gedacht aan bijvoorbeeld 
een ernstige ziekte, ongeluk of verwonding, een sterfgeval in de nabije omge-
ving, het verbreken van een duurzaam geachte relatie, werkloosheid, een ernstige 
finan ciële crisis, alcohol en/of drugsmisbruik en een gevangenisstraf (Muňoz, 
Vasquez, Bermejo, & Vazquez, 1999). Aan de hand van een survey kwam naar 
voren dat de onderzochte daklozen met een groot aantal SLE’s te maken hadden. 
Uit het onderzoek bleek daarnaast dat ook de thuislozen zelf hun problemen als 
multi-causaal ervaren, met als belangrijkste drie clusters van oorzaken econo-
mische problemen, het afbreken van sociale banden en psychische stoornissen 
(1999: 79-81).

Op zoek naar de achtergronden van dak- en thuisloosheid onderscheiden Van 
Regenmortel en De Meyer een ‘bak ellende’, bestaande uit twaalf risicofactoren 
(2006: 14 en verder). Er is een zekere overlap tussen deze twaalf risicofactoren en 
de SLE’s. Zo komen bij de risicofactoren ook verlieservaringen en financiële cri-
ses naar voren en wordt ook hier benadrukt, dat het om een clustering van pro-
blematiek gaat. De auteurs zeggen dan ook nadrukkelijk, dat hier niet zozeer van 
oorzaken van dak- en thuisloosheid gesproken dient te worden. Hiervoor achten 
ze de problematiek te complex. Een causaal verband suggereren, zou in hun ogen 
te rechtlijnig zijn. Wel noemen Van Regenmortel en De Meyer nadrukkelijk als 
twaalfde en laatste risicofactor de stigmatisering door de samenleving. Dak- en 
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thuislozen krijgen volgens hen maar al te vaak een negatief etiket opgeplakt, al 
dan niet versterkt door henzelf (T. Van Regenmortel & De Meyer, 2006). Deze 
nadruk op de stigmatisering van de thematiek en de aanklacht hiertegen, die tus-
sen de regels doorklinkt, is kenmerkend voor de zienswijze van Van Regenmortel. 
Vertrekkend vanuit het empowerment-kader ageert ze juist tegen deze stigmati-
sering, die in haar ogen maar een kleine stap is verwijderd van ‘ blaming the vic-
tim’ (zie bijvoorbeeld Driessens & Van Regenmortel, 2006).

6.2.2 levensverhalen
Van Regenmortel et al. hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar wat ze de 
‘levensverhalen van thuislozen’ noemen (T. Van Regenmortel & De Meyer, 2006). 
Aan de hand van in totaal 39 interviews met dak- en thuislozen constateren ze op 
de eerste plaats, in overeenstemming met hetgeen hierboven al is aangehaald, dat 
in deze verhalen een grote verscheidenheid zit. Eigenlijk is elk verhaal een uniek 
verhaal. Het naast elkaar leggen van deze verhalen leverde volgens de auteurs een 
enorme diversiteit aan thema’s, ingrijpende gebeurtenissen en vooral tegenslagen 
op. Wel constateren ze, zonder af te willen doen aan deze diversiteit, drie typen 
van biografieën (T. Van Regenmortel & De Meyer, 2006: 82 en verder). Op de eer-
ste plaats zijn er de verhalen, waarin er heel duidelijk sprake is van een breekpunt; 
van een moment waarin het leven van de persoon in kwestie ‘uit handen lijkt te 
vallen’ en diegene op straat komt te staan. Bij deze verhalen kan er vrij precies, 
zoals de auteurs het formuleren, ‘de vinger op de wonde’ worden gelegd. Kijken 
we naar de aard van deze breuk, dat gaat het veelal om het overlijden van één of 
meerdere personen uit de intieme kring. In mindere mate kunnen ook zaken als 
ontslag of echtscheiding een dergelijk breukmoment inleiden. Ten slotte komen 
er uiteraard ook combinaties van verschillende van deze gebeurtenissen voor, die 
dan samen leiden tot een brandpunt.

Een tweede type dat de auteurs onderscheiden zijn de levensverhalen zonder een 
duidelijk aanwijsbaar breekpunt. In deze verhalen is eigenlijk sprake van een 
voortdurende aaneensluiting en opeenstapeling van stressvolle gebeurtenissen. 
Hierbij is het niet mogelijk is om één of enkele van de factoren, binnen een kort 
tijdsbestek als breekpunt te identificeren. In ieder geval niet in de beleving van de 
respondenten. Ten slotte zijn er nog de levensverhalen, die de auteurs als ‘aspe-
cifiek’ bestempelen. Deze levensverhalen zijn alle afkomstig van vrouwelijke res-
pondenten en het aspecifieke van deze verhalen zit in het feit dat ze stuk voor stuk 
worden gekenmerkt door relatieproblemen (2006: 109).

Ook Van Doorn levert met haar boek aan aantal belangrijke inzichten over (het 
ontstaan van ) dakloosheid10. Naar aanleiding van haar longitudinale onderzoek 
naar (ex-)daklozen in Utrecht, uitgevoerd tussen 1993 en 2000, trekt ze een aan-
tal conclusies over de achtergronden van de populatie. (Van Doorn, 2002: 75 en 

10 Van Doorn heeft het consequent over ‘daklozen’. Wanneer er hier verwezen wordt naar haar 
onderzoek, zal er dus ook voor deze term gekozen worden.
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verder). Op de eerste plaats, en dit is eigenlijk een onderzoekstechnische kwes-
tie, constateert Van Doorn dat de verhalen eigenlijk beperkte informatie bieden. 
Hiermee bedoelt ze, dat de daklozen volgens haar waar neming niet of moeilijk in 
staat zijn om zelf een coherent en chronologische duiding te geven van hetgeen 
hen is overkomen tot het moment dat ze dakloos werden. De levensverhalen van 
de daklozen, die werden geïnterviewd nadat ze zich weer hadden gevestigd, wer-
den dan ook gekenmerkt door meer interne consistentie11. Ook constateert Van 
Doorn op dat deze levensverhalen vaak zo worden verteld, dat het lijkt alsof het 
op straat terechtkomen de enige logische volgende stap was. Eventuele alternatie-
ven worden niet gezien of benoemd.

Ten tweede constateert Van Doorn ook dat het ontstaan van dakloosheid over 
het algemeen niet te herleiden is tot één incident. Ook bij de door Van Doorn 
geïnterviewde daklozen is er sprake van een cumulatie van allerhande proble-
men en risicofactoren. Deze problemen werken vaak versterkend en katalyserend 
ten opzichte van elkaar, waardoor er een kettingreactie ontstaat, wat Van Doorn 
omschrijft als het Mattheuseffect. Hiermee verwijst Van Doorn naar (onder 
andere) Nuy (1999) die met dit begrip verwijst naar het Bijbelboek Mattheus 13, 
vers 12. ‘Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben; 
maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden’. Nuy geeft 
hiermee aan dat problemen bij deze doelgroep zelden of nooit op zichzelf staan. 
Meestal gaat het om een kettingreactie van ellende en trauma’s die elkaar ook 
weer versterken. En, meestal hebben deze trauma’s hun oorsprong in de jeugd, 
zoals mishandeling, incest of het verlies van een of meerdere dierbaren. Dit 
trauma vormt dan als zodanig een ‘tijdbom’, die het individu extra kwetsbaar 
maakt voor eventuele risicofactoren die later op zijn/haar pad komen. Schnabel 
(1995) heeft het in deze context ook wel over de ‘Wet van het behoud van ellende’.

Op de derde plaats voltrekt deze cumulatie van problemen zich bij elke respondent 
op een andere wijze en in een andere chronologische volgorde. Er is, met andere 
woorden, geen routekaart naar dak- en thuisloosheid. (En er is dus ook geen rou-
tekaart terug). Opvallend hierbij is dat Van Doorn, net als Van Regenmortel, een 
onderscheid waarneemt tussen het wel of niet aanwezig zijn van een aanwijsbaar 
breekpunt bij de verhalen van de daklozen. Bij een aantal gaat het namelijk om 
een relatie korte periode van ongeveer een jaar, waarin deze cumulatie zich heeft 
voltrokken. Bij de grootste groep van haar respondenten gaat het echter om een 
veel langere periode, tientallen jaren, waarin er voortdurend sprake is van risico-
factoren zonder dat er een daadwerkelijk breekpunt aan valt te wijzen.

Op de vierde plaats noemt Van Doorn nadrukkelijk dat de persoonlijkheids-
structuren van de respondenten ook een belangrijke rol spelen. Sommige van 

11 Een ex-dakloze formuleerde het tijdens een workshop over dak- en thuisloosheid, gehouden in 
november 2009 op de Fontys Hogeschool Sociale Studies, heel treffend als volgt: “Ik moest even 
tot rust komen – maar dat kon niet, want ik had geen thuis”.
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deze structuren kenmerken zich volgens haar door een trots en tegendraads 
karakter, dat weinig geneigd is om compromissen te zoeken. Mirjam Pool (2007) 
komt naar aanleiding van een onderzoek naar generatiearmoede en schulden-
problematiek tot vergelijkbare waarnemingen. Ook beschouwen de responden-
ten hun ‘thuisloosheid’ als een gegeven, voortkomend uit een problematische 
jeugdsituatie. Hierin lijken processen als hechtingsproblemen en ontankering 
een belangrijke rol in te spelen. “Schrijf maar op, ik ben mijn hele leven als thuis-
loos, ik heb nooit een thuis gehad’ (Van Doorn, 2002: 77, cursiveringen van MvL). 
Echter, deze hechtingsproblematiek is niet van toepassing op alle respondenten, 
ongeveer vijfentwintig procent van de groep heeft naar eigen zeggen een normale 
jeugd gehad. Hechtingproblematiek is volgens Van Doorn dan ook zeker niet aan 
te duiden als de enige verklaring voor dakloosheid.

Als vijfde punt voert Van Doorn aan, dat in haar steekproef geen van de res-
pondenten moedwillig heeft aangestuurd op het dakloos worden. Het was geen 
bewuste keus in hun leven. ‘Voor’ de dakloosheid hanteerde de overgrote meer-
derheid gangbare waardeoriëntaties, zoals het ontwikkelen van een carrière en 
het stichten van een gezin.

6.2.3 hulpverlening
Dit laatste, het feit dak- en thuisloosheid een multi-causaal fenomeen is, maakt 
de opvang, de behandeling, ook problematisch. Dak- en thuislozen ervaren bijna 
altijd meer problemen dan alleen het niet hebben van een dak boven het hoofd. 
Verslaafde daklozen konden bijvoorbeeld maar moeilijk terecht bij de reguliere 
verslavingszorg. Het niet hebben van een vast woon- of verblijfplaats geldt name-
lijk in veel gevallen als contra-indicatie. Ook dubbeldiagnostiek, bijvoorbeeld het 
tegelijkertijd hebben van een verslaving en een andere psychiatrische diagnose 
(zie bijvoorbeeld Kerssemakers, Meerten, Noorlander, & Vervaeke, 2009) komt 
bij deze doelgroep regelmatig voor. Dak- en thuisloosheid is vaak gevolg van een 
cluster van problematiek (we verwezen eerder al naar de twaalf risicofactoren 
(T. Van Regenmortel & De Meyer, 2006)). Dit proces wordt ook wel beschreven 
als een ‘downward spiral’ bestaande uit complexe en elkaar beïnvloedende stres-
soren (Finfgeld-Connett, 2010).
Van Doorn (2005) beschrijft daarnaast dat dak- en thuislozen zich veelal in een 
paradoxale situatie bevinden. Door het (over)leven op straat worden ze namelijk 
gedwongen bepaalde inkomensstrategieën te hanteren (bedelen, diefstal, inbraak, 
heling, prostitutie), wat de kans op maatschappelijke integratie doet afnemen. 
Hoe ‘beter’ iemand is in dak- en thuisloos zijn, hoe verder diegene daarmee vaak 
verwijderd is van maatschappelijke integratie. Hiernaast beschrijft Van Doorn 
dat het leven op straat er bij de meeste dak- en thuislozen ertoe heeft geleid dat ze 
een andere beleving van tijd en afspraken hebben dan de meeste instituties. Dak- 
en thuislozen leven, zoals Van Doorn (2005: 132 en verder ) beschrijft, vaak van 
‘dag tot dag’. Afspraken, die met hen worden gemaakt, om bijvoorbeeld over een 
week ergens te verschijnen, passen niet binnen die levensstijl.
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Als het om de opvang van dak- en thuislozen gaat, met als doel om de dakloosheid 
te beëindigen, dan wordt vaak beschreven, dat het werken aan (terug)krijgen van 
zelfrespect en eigenwaarde een belangrijke voorwaarde is voor een goede behan-
deling. Driessens en Van Regenmortel beschrijven de gevoelens van schaamte 
en afhankelijkheid die cliënten ervaren, wanneer ze (opnieuw) in contact komen 
met de hulpverlening (2006: 175 en verder). Volgens Van Doorn betekent het suc-
cesvol opvangen van dak- en thuislozen en ze een uitweg bieden dan ook dat er 
stevig moet worden ingezet op het herwinnen van deze eigenwaarde. Als voor-
beeld hiervan beschrijft ze activeringsprojecten, waarbij (voormalige) daklozen 
de kans krijgen door middel van nuttig werk hun eigenwaarde te verhogen, maar 
langs deze weg ook positieve reacties en complimenten van buurtbewoners ont-
vangen

Vanwege de vluchtigheid van de doelgroep beargumenteert Van Doorn dat een 
‘boter bij de vis’ benadering vaak het meest effectief werkt. Verwijzend naar de 
presentiebenadering (Baart, 2004) benadrukt ze het belang ervan dat hulpverle-
ners een relatie opbouwen met  cliënten en hier tijd in investeren, alvorens onmid-
dellijk iets terug te verwachten van de doelgroep. Maar tegelijkertijd, zodra zich 
“potentiële omslagpunten voordoen”, is enkel present zijn, volgens Van Doorn, 
niet meer voldoende. Dan moet er worden doorgepakt, waarbij het van belang is 
dat hulpverleners niet worden gehinderd door “praktische institutionele obsta-
kels zoals tijdgebrek of wachtlijsten”. (2005: 173). Hierbij wordt ook verwezen 
naar het empowerment-paradigma, als ingang om eigenaarschap over het eigen 
leven te stimuleren en relaties met ṕeerś  te versterken; maar zeker ook om de 
hulpverleningsinstanties actiever en klantgerichter maken (Ferguson, Kim, & 
McCoy, 2011).

In de praktijk zijn we in deze context ook de opmerking ‘hulpverlening à la carte’. 
Hiermee wordt bedoeld dat er bij instellingen voor maatschappelijk opvang 
eigenlijk verschillende specialisten in huis moeten zijn (psycholoog, psychiater, 
verslavingsarts, maatschappelijk werk), zodat er op vragen van de doelgroep 
direct kan worden ingespeeld. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor 
dat de urgentie van een hulpvraag snel verwatert wanneer deze niet direct wordt 
opgevolgd.

6.3 eindhoven: het labrehuis

Het Labrehuis in Eindhoven is een van de afdelingen binnen de stichting Neos, 
die in 2000 ontstond uit een fusie van zeven organisaties die zich richtten op 
maatschappelijke opvang. Het Labrehuis verzorgt residentiële opvang voor 
dak- en thuislozen. Oorspronkelijk werden hier alleen dak- en thuislozen van 
het mannelijke geslacht opgevangen. Het nabijgelegen Ritahuis was er voor de 
vrouwelijke daklozen. Op het moment van de observaties (maart 2010) zitten 
beide huizen echter in een fusieproces en zal er een steeds verdergaande mix 
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 tussen de beide huizen plaatsvinden. Het Labrehuis biedt begeleiding, verzorging 
en opvang aan cliënten die zelf tijdelijk niet in staat zijn om zelfstandig te wonen.

Bij opname in het Labrehuis stelt de cliënt, samen met zijn aandachtsfunctionaris, 
een behandelplan op waaraan hij wil werken. Dit behandelplan wordt opgesteld 
aan de hand van de acht levensgebieden waar Neos mee werkt: Dagbesteding, 
praktisch functioneren, psychisch functioneren, lichamelijk functioneren, huis-
vesting, financiën, sociaal functioneren en zingeving. Het motto van Neos is, 
geïnspireerd door het empowerment-paradigma en zoals dat tevens op de site te 
lezen staat, dat de cliënt aan het stuur staat. Tijdens ons eerste gesprek nuanceert 
Lenny, werkzaam bij het Labrehuis, dit motto overigens: “De cliënt aan het stuur, 
oké, maar ik zit er dan als hulpverlener wel naast, met een aantal extra spiegels en 
een rem!’. Zoals zij de visie invult betekent het niet dat de cliënt meteen alles voor 
het zeggen heeft over de snelheid, afslagen en de te volgen route. Een collega van 
Lenny formuleert het wat later als volgt: “Je probeert de cliënt te laten kijken door 
een bril die je hem zelf opzet”.

Empowerment is een proces; een continue variabele (in tegenstelling tot een 
dichotome  variabele). Iemand is niet ‘wel empowered’ of ‘niet empowered’, het 
is een continuüm (Driessens & Van Regenmortel, 2006; T. Van Regenmortel et 
al., 2006). Uit de opmerking van beide medewerkers blijkt ook dat empower-
ment in hun ogen een voortdurende activiteit is, die zich afspeelt tussen verschil-
lende personen; in dit geval cliënt en hulpverlener. Het heeft ook weer iets van 
een spel, zo zal later ook blijken, waarbij er voortdurende afwisseling (en reflectie 
hierop) plaatsvindt tussen tegenstellingen als zaken uit handen nemen en ver-
trouwen geven, tussen straffen en belonen. En, tussen ‘laten en maken’ (G. Jacobs 
& Halsema, 2002).

De eerste dag (maandag) loop ik mee met Lenny. Eén van de eerste dingen die 
ze doet is even binnenlopen bij een collega (Piet), werkzaam bij het Labrehuis als 
zorgbegeleider. Tijdens het gesprek, dat gaat over een bewoner die morgen een 
afspraak heeft met een medewerker van justitie en waarin hij te horen zal krij-
gen of hij eventueel voor een periode in de gevangenis moet, klopt er een andere 
bewoner op de deur. Hij vraagt of hij wat extra geld van zijn rekening mag opne-
men. “Kun je even op de deur kijken?”, is de reactie van Piet. De cliënt mompelt 
wat en kijkt even op de buitenkant van de deur. Daarop is een briefje geplakt, 
waarop staat aangegeven dat de cliënten voor dit soort vragen bij Piet terechtkun-
nen van negen tot elf uur in de ochtend. Inmiddels is het half twee in de middag, 
vandaar dat de bewoner wordt terugverwezen. Later hoor ik dat dit aanbrengen 
van deze structuur ook geldt voor de medicatieverstrekking. De bewoners kun-
nen op bepaalde tijden hun medicatie ophalen, daarbuiten niet. Voorheen werd 
dit redelijk vrij gelaten, maar men constateerde dat het aanbrengen van enige 
regelmaat en orde hierin ervoor zorgde dat de bewoners ook wat beter in hun 
ritme kwamen. “Als er toch niet consequent met deze tijden wordt omgegaan”, zo 
was de redenering, “waarom zou je er dan eerder voor opstaan?”
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Wanneer we richting de huiskamer (lees: rookkamer) van het Labrehuis lopen, 
komt Lenny in de hal een bewoner tegen. Deze spreekt Lenny aan en ik vang op 
dat hij vertelt dat hij gisteren dronken was. Lenny reageert: “Volgens mij ben je 
nu ook niet nuchter, wel?” De bewoner beaamt dit wat schuchter, zo lijkt het. Aan 
de andere kant is hij ook niet verbaasd dat Lenny hem dit vraagt, blijkbaar is hij 
dat gewend. We lopen verder richting de huis kamer. Hier staat een aantal tafeltjes 
met stoelen er omheen gegroepeerd. Ook staan er een tafeltennistafel, een tafel-
voetbalspel en een televisie. Deze laatste staat, zo zal ik tijdens de rest van de week 
merken, altijd aan. De bewoners kunnen hier roken, er is een koffie– en theeauto-
maat en ze kunnen er wat spelletjes doen. Op dit moment zitten er een stuk of zes 
bewoners en bewoonsters (wonend in het nabijgelegen Ritahuis) aan de diverse 
tafeltjes. Ook staat er een groepje jongeren van een jaar of 20 (twee jongens, twee 
meisjes) in de hoek bij de tafeltennistafel. Lenny en ik pakken koffie en we gaan 
aan een van de tafels zitten. Al snel krijgen we gezelschap van een man van een 
jaar of veertig die parmantig aanschuift, het ene been over het andere legt en een 
chique leren tabaksbuidel tevoorschijn haalt. Hij begint een sigaret te rollen. Wat 
me opvalt is, dat hij een keycord om zijn nek heeft, met daarin een flinke bos 
sleutels. “Wat moet een dakloze met sleutels”, zo vraag ik mijzelf af. Later hoor 
ik dat deze man, Sjaak in één van de zogeheten trainingshuizen woont. Dit zijn 
woningen waarin bewoners onder ambulante begeleiding een stap naar eventueel 
verder zelfstandig wonen kunnen maken.

Ondertussen gaat mijn aandacht uit naar een vrouw, die aan een tafel even ver-
derop zit en daar het hoogste woord heeft. Ze heeft zin om even gebruik te maken 
van de tafeltennistafel en ze vraagt aan diverse aanwezigen of deze zin hebben om 
even mee te pingpongen. De vrouw, Annie, woont in de nabijgelegen Ritahuis, 
maar in het kader van de aanstaande fusie zijn er al momenten waarop de woon-
kamer van het Labrehuis toegankelijk is voor bewoonsters van het Ritahuis. En 
Annie, zo vertelt Lenny, maakt hier reeds graag gebruik van.

overdracht
Dan, half drie, is het tijd voor de overdracht die elke middag tijdens de wisseling 
van de vroege en de late diensten plaats heeft. Deze overdracht, waarbij gemid-
deld steeds ongeveer tien medewerkers aanwezig zullen zijn, vindt plaats in de 
vergaderzaal van het Labrehuis. Om half drie is nog niet iedereen aanwezig en 
het gesprek gaat even over de bingo-activiteit die dezelfde avond voor de bewo-
ners is georganiseerd. Er wordt gevraagd of er hiervoor al cadeautjes gekocht 
zijn, voor de prijzen, en wie er late dienst hebben. Deze bingo vindt plaats in 
“de kapel”, de ruimte die gebruikt wordt voor gezamenlijke activiteiten en recre-
atie. Het Labrehuis heeft een katholieke achtergrond en vandaar dat deze ruimte, 
waar voorheen ook de missen werden opgedragen, nog steeds “de kapel” wordt 
genoemd.

Iets over half drie loopt Rutger, met wie ik woensdag en donderdag zal meelopen, 
binnen met de rapportageklapper. Omdat het weekend is geweest begint Rutger 
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met zijn overdracht bij de vrijdagavond. Het eerste voorval gaat om een bewoner, 
John, die vrijdag bij zijn huisarts is geweest. Hier kwam hij erg ontdaan van terug: 
de arts zou tegen hem hebben gezegd dat hij nog maar een jaar te leven had. John 
reageerde hier tijdens het weekend op door een voorschot te nemen op zijn eigen 
begrafenis en in een zwart pak rond te lopen. Tijdens de overdracht wordt echter 
meteen de vraag gesteld of er een collega mee was naar de dokter, John blijkt 
namelijk niet altijd betrouwbaar in hetgeen hij overbrieft van zijn ziekenhuis-
bezoeken. Het blijkt, dat er geen medewerker bij de afspraak was, waarop het 
verhaal van John volgens de meeste aanwezige medewerkers met een korreltje 
zout moet worden genomen.

Het volgende voorval betreft een bewoner die op zaterdagmiddag dronken in 
huis kwam. In het Labrehuis mag niet worden gedronken of gebruikt. Wel mogen 
de bewoners onder invloed zijn als ze in het Labrehuis aankomen, mits dit geen 
overlast voor het personeel of voor medebewoners veroorzaakt. In de praktijk 
blijkt dat meestal echter wel het geval is; zo ook nu. De bewoner in kwestie leek 
het ergens niet mee eens te zijn of had op straat wat meegemaakt, met als gevolg 
waarvan hij vloekend en tierend het Labrehuis binnen kwam lopen. Hierop werd 
hij door de dienstdoende medewerkers aangesproken en gesommeerd om rus-
tig naar zijn eigen kamer te gaan. In eerste instantie leek hij dat te doen, maar 
later liep hij weer scheldend door de hal, waarop hij uiteindelijk met behulp van 
de portier buiten is gezet. Hij heeft de nacht dan ook buiten door moeten bren-
gen. Lenny reageert op het verhaal. “Hij is op bad-bed-brood [de meest mini-
male behandeling die bewoners kunnen krijgen waarbij ze alleen een slaapplek 
en maaltijden ontvangen] gezet, maar misschien moet er toch een aandachts-
functionaris op”.) Staande de overdracht wordt door Nicole, met wie ik dinsdag 
en vrijdag mee zal lopen, de vraag opgeworpen waarom deze cliënt eigenlijk geen 
aandachtsfunctionaris heeft. “Hij heeft geen zorgvraag”, is de reactie van een col-
lega. “Die heeft hij wel”, reageert een ander nadrukkelijk. Lenny vat samen: “Het 
is wel inderdaad de vraag of hij het zo redt”. Misschien moet er volgens Lenny 
toch een aandachtsfunctionaris in beeld komen.

De overdacht gaat verder over een volgende cliënt, die het weekend een sanctie 
heeft gekregen omdat hij ontoelaatbaar gedrag vertoonde toen hij ’s avonds door 
het huis liep. Rutger vertelt: “Het probleem is dat Bart ’s morgens niet meer weet, 
wat hij de avond ervoor in dronkenschap heeft gedaan. Hij lijkt dat echt niet meer 
te weten en gelooft zelfs niet dat hij zo vervelend kan zijn. Dit betekent dat hij vol-
gens hemzelf wordt gestraft voor iets wat hij niet gedaan heeft”. “Gelul”, reageert 
een ander kort en krachtig. “Misschien,” zegt Rutger, “maar het probleem blijft 
dat een sanctie alleen niet werkt, omdat hij in beschonken toestand dingen doet 
die hij zich niet herinnert en in de nuchtere toestand dingen belooft die hij niet 
waar kan maken wanneer hij dronken is”. Wat de sanctie betreft: bewoners die 
zich misdragen krijgen eerst een waarschuwing en vervolgens een sanctie. Vaak 
betekent dit dat ze op straat worden gezet. “Maar”, zo beargumenteert Lenny 
later tegen mij: “het sanctiereglement bestaat uit regels op papier. Sommigen van 
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onze doelgroep begrijpen die regels gewoon niet en dan heeft het ook geen zien 
om sancties uit te gaan delen. Je moet hier dus altijd per keer en per cliënt naar 
kijken”.

Rutger zegt hier, enkele dagen later, het volgende over: “Bovendien hebben we 
de menselijke maat proberen terug te brengen in het waarschuwingsbeleid, door 
eens met de bewoner te gaan kijken wat hij aan hulp en begeleiding nodig heeft 
om geen drank meer mee naar binnen te nemen. Dit betekent dat we minder op 
de automatische piloot, de strikte regels, kunnen varen en echt met de cliënt rond 
de tafel moeten om al lerende ongewenst gedrag om te zetten in gewenst gedrag. 
Voor bewoners is het nu ook onduidelijker; zij roepen af en toe om sancties en 
uitzettingen van medebewoners als ze die herhaaldelijk in de ‘fout’ zien gaan. 
Omdat wij niet meer zo strikt en streng optreden lijkt daardoor af en toe of de 
bewoners meer kunnen maken, meer ongewenst gedrag kunnen vertonen”.

We zien hier enkele mooie voorbeelden van hoe het werk van de professionals zel-
den gestuurd wordt door eenduidige richtlijnen. Over elke bewoner die ter sprake 
komt hebben collega’s verschillende meningen en invalshoeken. Bijvoorbeeld 
over de kwestie of een bepaalde bewoner wel of geen hulpvraag heeft, of over de 
vraag of een andere bewoner daadwerkelijk vergeet dat hij in dronken toestand 
bepaalde dingen heeft gedaan. Van Regenmortel (2006) beschrijft de soms moei-
zame relatie tussen dak- en thuislozen en de hulpverlening vanuit conflicterende 
werkelijkheidsopvattingen en daaraan gerelateerde duidingen van een bepaalde 
situatie. Maar waarom zou dit alleen gelden voor de relatie tussen hulpverlener 
en cliënt? We nemen hier in ieder geval waar dit ook kan gelden voor de profes-
sionals onderling, die van mening verschillen over bijvoorbeeld de vraag of een 
cliënt wel of geen hulpvraag heeft; of wel of geen sanctie verdient.

tijdschrijven?
Dan loopt er een man, Leon, binnen bij de balie die vraagt of hij zich even mag 
wegen. Dat blijkt geen probleem te zijn en er wordt een weegschaal tevoorschijn 
gehaald. Het resultaat is 88 kilo (een prima gewicht daar de man ongeveer 1,90m 
lang is) en Lenny vraagt aan Leon of hij dit op een briefje wil. Dat blijkt niet 
nodig en Leon vertrekt. Daarop vraagt Nicole aan Lenny of ze voor deze man ‘tijd 
mogen schrijven’, waarop Lenny’s antwoord “nee” is. Met tijdschrijven wordt hier 
bedoeld dat ze in Regas, een softwareprogramma, voor bepaalde handelingen die 
ze met cliënten uitvoeren (gesprekken, doktersbezoeken), tijd kunnen noteren. 
De medewerkers moeten ongeveer de helft van hun gewerkte uren op die manier 
kunnen verantwoorden en bovendien hoopt men op deze manier een beter 
overzicht te krijgen hoeveel tijd er aan de verschillende cliënten besteedt wordt. 
Saillant detail hierbij is overigens dat het netwerk op het Labrehuis momenteel zo 
traag is dat dit tijdschrijven ontzettend lang duurt: het wachten tot de invoervel-
den op de pc verschijnen en vervolgens het wachten tot een en ander op is gesla-
gen. De hele week hoor ik dan ook veel gemopper hierover. In ieder geval mag er 
voor Leon dus (nog) geen tijd worden geschreven, omdat hij geen cliënt is van het 
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Labrehuis. Wel staat hij op de wachtlijst. In principe ‘mogen’ de medewerkers van 
het Labrehuis dan ook geen zorg aan hem verlenen.

Evengoed heeft Lenny later die middag een gesprekje met Leon. Hiervoor zijn 
eigenlijk geen uren, maar omdat Leon midden in een afkickproces zit wil Lenny 
toch graag een vinger aan de pols houden. Als we gaan zitten in de spreekkamer 
vraagt Lenny aan Leon waar hij het over wil hebben, waarop deze even aarzelt. 
“Misschien moet je gewoon even spuien”, reageert Lenny. “Ik merk gewoon, dat 
ik erg moe ben”, zegt Leon, “soms wil ik er gewoon de brui aan geven”. Ik hoor 
dat Leon, die op de vierde plek van de wachtlijst voor het Labrehuis staat op het 
moment aan het afkicken is van een drugsverslaving. Omdat hij dakloos is, maar 
nog geen plek in het Labrehuis heeft, is hij ‘veroordeeld’ tot de reguliere nacht-
vang, waar gewoon mag worden gebruikt. Dit maakt het voor Leon des te moei-
lijker om vol te houden. Bovendien vindt hij het in de nachtopvang veel te druk 
en is het volk wat daar komt ‘niet te vertrouwen’. Lenny reageert: “Maar dan vind 
ik het juist knap dat je nuchter kunt blijven. Ik bedoel, dipjes kunnen gebeuren, 
maar het is goed dat het je lukt om niet terug te vallen”. “Daarvoor zit ik ook 
aan de oxazepam, ook omdat ik borderliner ben, maar het helpt ook tegen die 
verslaving. En vandaag, vanochtend, had ik weer veel zucht en toen heb ik maar 
een extra valium12 ingenomen. Als ik niets slik, dan had ik het niet lang volge-
houden, dan had ik mijn dealer gebeld”. “Heb je het nummer van je dealer dan 
nog in je gsm staan dan?”, is de vraag van Lenny. “Ik heb dat nummer helemaal 
niet nodig”, reageert Leon.

Leon vertelt ook nog even hoe hij over de nachtopvang denkt: “Het is daar een 
leeuwenkooi. Ze snuiven speed waar ik naast zit, ze spuiten. Ik kan er gewoon 
niet slapen. Ik heb gewoon vier weken niet geslapen. De moed zinkt me dan in de 
schoenen. Ik sta met de rug tegen de muur. En dan krijg ik zucht. Ik ben sterk van 
karakter, heel sterk. Maar het houdt een keer op. Nou wil ik hulp”. “Maar dat zien 
wij ook”, reageert Lenny nadrukkelijk, “daarvoor zitten we hier ook”. Ze vraagt 
ter afsluiting nog of Leon vanavond naar de bingo komt. Helaas is dat voor Leon 
niet mogelijk; hij moet om negen uur binnen zijn bij de nachtvang, anders komt 
hij er niet meer in. En als hij naar de bingo gaat, dan redt hij dat niet.

Leon zit als het ware gevangen tussen zijn wens om in een rustige omgeving af 
te kicken, en tussen de bureaucratische processen die dat op dit moment verhin-
deren. Lenny omzeilt deze bureaucratie deels door met hem het gesprek aan te 
gaan, ondanks het feit dat ze hier geen uren voor kan schrijven. Ze wil hiermee 
Leon in ieder geval een hart onder de riem steken, alvast werken aan een vertrou-
wensbasis maar er waarschijnlijk ook voor zorgen dat Leon al een ‘loket’ op het 

12 Het kan overigens zijn dat Leon hier in beide gevallen hetzelfde medicijn bedoelt. Diazepam is 
de scheikundige naam van Valium (merknaam), en oxazepam en diazepam worden nogal eens 
door elkaar gehaald. Ze vallen dan ook beide onder de bij veel cliënten geliefde ‘pammetjes’, 
meestal sederende en kalmerende middelen.
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Labrehuis heeft, of in ieder geval een friendly face waarbij hij even zijn ei kwijt 
kan. De regels van het systeem zijn onderwerp van een normatieve controle door 
de professional (zie bijvoorbeeld Kunneman, 1998). Hiermee willen we overigens 
niet stellen dat de bureaucratische regels van het systeem ten allen tijde kwaad-
aardig zijn en bij voorkeur volledig geneutraliseerd zouden moeten worden. We 
neigen er veeleer naar dat een type professionaliteit die oog heeft voor de speci-
fieke situatie en in het geding zijnde belangen en wensen van cliënt en hulpver-
lener, juist vorm krijgt door middel van een integere en betekenisvolle dialoog 
tussen regels en noodzakelijke uitzonderingen hierop. Er bestaat een symbiose 
tussen deze twee.

diversiteit
Vervolgens is het tijd voor de avondmaaltijd, die in de eetzaal plaatsvindt. Er 
staan diverse tafels, waaraan ruimte is voor zes tot acht personen. In de hoek is 
een buffet, waar nu diverse soorten brood, crackers, beschuit en allerlei soor-
ten beleg zijn uitgestald. De bewoners komen binnen druppelen en lopen langs 
dit buffet, waar ze aangeven hoeveel boterhammen ze willen hebben, en welke 
soorten kaas en/of vleeswaren ze erbij willen. De rest kunnen ze zelf pakken. 
Behalve – opmerkelijk – de gekookte eieren, waarvoor ook als enige moeten wor-
den betaald. Wanneer ik plaatsneem achter dit buffet wordt mij gesommeerd om, 
geheel in de traditie van het Labrehuis, een witte overjas aan te doen. Voor het 
moment maak ik me verdienstelijk met uit uitdelen van de plakken kaas en de 
vleeswaren. Een medewerkster van de keuken, die het brood uitdeelt, vraagt me 
tijdens een rustig moment wat mijn indruk tot nu toe is. Zelf zegt ze er het vol-
gende over: “Het is hier soms net een hotel. We missen alleen de broodjes”. Na de 
broodmaaltijd zitten mijn observaties voor deze dag erop.

De volgende dag draai ik mee met de late dienst met Nicole. Inmiddels is me op-
gevallen dat ik veel jonge (zowel mannelijke als vrouwelijke) bewoners tegenkom, 
vaak van begin twintig. Nicole vertelt me dat dit inderdaad een trend is. De doel-
groep wordt steeds jonger. “Vroeger”, zo vertelt ze, “zaten er in de daklozenop-
vang vooral oudere mannen met een  alcoholprobleem. Nu is zowel de leeftijd als 
de problematiek veel diverser geworden. Soms lijkt het of we als maatschappelijke 
opvang het afvalputje van de samenleving zijn. Iedereen die er bij andere instel-
lingen al eens uit gezet is, of een contra-indicatie heeft, komt uiteindelijk bij de 
maatschappelijke opvang terecht.”. En soms is het enige doel van de maatschap-
pelijke opvang dan ook: “als ze maar van de straat zijn”, zonder dat er verder 
direct wordt gestuurd op een behandeling of een zorgplan. In deze context wordt 
op het Labrehuis ook weleens de term ‘draaideurdaklozen’ gebruikt. Wanneer 
daklozen (meestal bij de nacht opvang) buitengezet worden dan worden ze vaak 
binnen twee weken weer teruggezien bij een andere opvang. En zo zijn er dak- en 
thuislozen die op die manier heel Nederland af reizen. Een voorbeeld hiervan, zo 
hoor ik later. is een oudere, statig ogende man, die ik  regelmatig in de woonkamer 
aantref. (In gedachten noemde ik hem ‘De Dominee’, vanwege zijn keurig bijge-
houden korte baardje). De eerder genoemde diversiteit komt volgens Nicole ook 
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terug in de benadering van de cliënten. “Met iedere cliënt moet anders worden 
omgegaan”, zo zegt ze, “We hebben algemene huisregels, met een sanctiebeleid, 
maar toch moet je altijd per keer bekijken in hoeverre je dit toe moet passen.”.

Ondertussen lopen we even naar de huiskamer. De meeste medewerkers gaan 
hier regelmatig even zitten, niet alleen omdat de meesten van hen zelf roken, 
maar ook voor het contact met de bewoners. Dan loopt Hans binnen, een bewo-
ner van wie Nicole de aandachtsfunctionaris is.Hans is een redelijke kleine man, 
ergens tussen de vijftig en zestig jaar oud. Ondanks zijn wat gefronste blik maakt 
hij een vriendelijke indruk. Hij is lid van de toneelgroep van het Labrehuis, die 
elke donderdag bij elkaar komt om te oefenen. Hierover vertelt hij me dat hij 
vorig jaar al in een voorstelling heeft gestaan, waar hij zeer van heeft genoten. 
Hij gaat door over hoe hij denkt over het Labrehuis. “Ja, ik ben hier wel heel 
tevreden. Ik drink nu al een poos niet meer, heb voor de kerst even een terugval 
gehad, maar ook dat is weer voorbij. Ik ben echt heel blij dat ik hier kan zijn. Ik 
heb hier mijn eigen kamer, mijn maaltijden. Meer heb ik nu niet nodig, maar zou 
ik ook niet willen hebben, want dat kan ik niet aan. Ik heb ook op straat geleefd, 
dat is veel harder, je kan het op straat echt niet nuchter redden. En hier wordt 
er ook echt goed voor ons gezorgd, het eten is hier echt prima. En de meesten 
hier klagen wel eens, die vinden dat blijkbaar normaal: twaalf soorten beleg om 
uit te kiezen. Maar je zult mij daarover nooit horen klagen”. Hij vat samen: “Ik 
ben blij, dat ik mijn bedje en mijn eten heb, al de rest is meegenomen”. Ook ver-
telt Hans dat hij regelmatig met een aantal medebewoners naar thuiswedstrijden 
van PSV gaat. Het Labrehuis heeft enkele seizoenskaarten, zodat bewoners voor 
relatief weinig geld af en toe een wedstrijd kunnen bezoeken, als ze dat willen. 
Nicole vraagt hierop wel of Hans dit niet moeilijk vindt; er wordt uiteraard (veel) 
gedronken rond het voetbalveld. Maar Hans vertelt dat hij daar niet zo’n moeite 
mee heeft. Later hoor ik van Nicole terug dat ze dit vroeg omdat ze weet dat Hans 
over het algemeen erg huiverig is als het gaat om het betreden van plekken waar 
wordt gedronken. Zo was er bijvoorbeeld een borrel naar aanleiding van de pre-
mière van hun toneelstuk van vorig jaar, waar Hans het moeilijk mee had. Maar 
blijkbaar is het bezoeken van een van een voetbalwedstrijd wat dat betreft geen 
probleem.

Terug in het kantoor vindt inmiddels de medicijnverstrekking plaats. Een van de 
bewoners (Jaap) die zijn medicijnen komt halen zegt daarbij het volgende: “Ik ben 
boos. Hou mij maar in de gaten vanavond, want ik ga de deur uit”. Waarop Nicole 
reageert: “Ja, dan kom je maar naar mij toe, als je weg wilt gaan, dat helpt!”. “Dat 
denk ik niet. Als ik eenmaal boos ben, dan heeft dat geen zin meer, dan ben ik 
niet meer te houden”. Terwijl hij de pillen inneemt, zegt hij: “De pillen zijn vies”. 
“Onthouden Jaap!”, is de reactie van Nicole, “zo smaakt het bier dadelijk ook als 
je zou gaan drinken!”. Hierop reageert Jaap weer: “Ja maar, het is net wat Joep 
[andere medewerker] zegt, als ik eenmaal boos ben, dan wil ik bier gaan drinken. 
Dan heeft het geen zin meer om me tegen te houden”. Interessant is dat hij deze 
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uitspraak bij Joep in de mond legt, terwijl hij hem enkele ogenblikken daarvoor 
juist zelf deed.

Wat hier gebeurt doet denken aan opvoeden. Er worden alternatieven geboden 
voor bepaald gedrag, maar er wordt ook gewaarschuwd (met een knipoog) voor 
de gevolgen van ‘verkeerd’ gedrag. Kok (2009) beschrijft opvoeden als een proces 
(net als empowerment dus), een ontwikkeling die beide partijen door de tijd heen 
doormaken. Burggraaf-Huiskens en Blokland (2011) voegen daaraan toe dat het 
bij opvoeden niet gaat over het rechtlijnig overdragen van kennis, inzichten en 
gewoontes, maar dat het subject juist vanaf het begin zelf mede vorm geeft aan 
zijn eigen ontwikkeling. Zij beschouwen opvoeden als een transactioneel proces, 
waarbij er voortdurend uitwisseling plaatsvindt tussen de verschillende partijen.

bewonersraad
Na de maaltijd schuiven Nicole en ik aan bij de vergadering van de bewonersraad. 
Aanwezig zijn een achttal bewoners en de zorgmanager. Bij het begin van de ver-
gadering nemen twee bewoners tegelijkertijd het woord, om alle aanwezigen te 
verwelkomen. Naar het blijkt verkeren beiden in de veronderstelling dat ze voor-
zitter zijn. Hierop grijpt de zorgmanager in en vraagt terug wie er nu daadwer-
kelijk de voorzitter is. Nadat dit misverstand is opgelost kan de daadwerkelijke 
vergadering beginnen, onder leiding van de ‘echte’ voorzitter.

Het eerste agendapunt kan worden aangestipt: Activiteiten, die kunnen worden 
georganiseerd in de Kapel; de recreatieruimte van het Labrehuis. Eerst wordt 
even napraat over de bingoavond van gisteren (bingoën wordt hier overigens ‘kie-
nen’ genoemd). Deze is door iedereen als zeer leuk ervaren. Een van de aanwezige 
bewoners formuleert het als volgt: “En toen vroegen we nog of ze pauze wilden, 
maar nee hoor! ‘Niks pauze, doorkienen!!!’, riepen ze”. Vervolgens wordt de vraag 
opgeworpen of de aanwezigen nog meer ideeën hebben voor een leuke avond. 
“Zou pokeren niet iets zijn”, oppert er een. Dit idee vindt veel bijval, totdat een 
ander hierover het volgende zegt: “We moeten daar wel mee uitkijken. Er zitten 
hier natuurlijk ook mensen met een gokverslaving. En om dan hier te gaan poke-
ren lijkt me niet zo’n goed idee.”

Een volgende agendapunt betreft de sanitaire voorzieningen. De slaapkamers 
van het Labrehuis zijn ingedeeld in een aantal ‘gangen’ met elk ongeveer tien 
slaapkamers. Per gang zijn er sanitaire voorzieningen, zoals wc’s en douches (er 
zijn geen wc’s of douches op de slaapkamers zelf, wel wastafels). Het is de bedoe-
ling dat iedereen, in ieder geval wat betreft het douchen, gebruik maakt van de 
voorzieningen op zijn gang. Nu zijn de douches op een van de gangen, vanwege 
een brand enkele jaren geleden, aanzienlijk nieuwer en  comfortabeler dan de 
andere. En nu wordt er tijdens de bewonersraad geklaagd over twee niet bij name 
genoemde bewoners, die niet op deze gang verblijven, maar hier wel regelmatig 
komen douchen. Wanneer deze twee daarop door medebewoners aan worden 
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gesproken, dan trekken ze zich hier niets van aan. “Aan de groepsleiding door-
geven, dan kunnen we dit oppikken”, is het advies van Nicole hierin. “De boel 
op slot doen en dan alleen sleutels uitdelen aan diegenen, die op die gang hun 
slaapkamer hebben”, oppert een bewoner. Even ontstaat er hilariteit over dit idee: 
dat kan natuurlijk lastige situaties opleveren als er iemand nodig naar de wc moet 
(die in dezelfde ruimtes als de douches zijn) en zijn sleutel in de gauwigheid niet 
kan vinden. Maar dan brengt een van de bewoners in dat de douches wel degelijk 
afzonderlijk kunnen worden afgesloten en de zorgmanager neemt dit idee dan 
ook in overweging.

Het is Hans die het volgende punt inbrengt, dat hier nauw bij aansluit. Het lijkt 
hem namelijk een goed idee om per gang een ‘gangverantwoordelijke’ aan te wij-
zen, die bijvoorbeeld zaken als het hierboven besproken ‘illegaal douchen’ aan-
kaart. Maar ook zou een dergelijke gangverantwoordelijke volgens hem kunnen 
bemiddelen bij conflicten over bijvoorbeeld geluidsoverlast. De zorgmanager is 
in principe wel te spreken over dit idee. “Wij [de medewerkers] willen inderdaad 
hier niet alles uit handen nemen, maar juist stukken verantwoordelijkheid terug-
geven. Een idee als een gangverantwoordelijke sluit daarbij aan. Op deze manier 
worden jullie gestimuleerd om zaken onderling op te pakken, zoals dat ‘buiten’ 
ook zal moeten”. Wel nuanceert ze onmiddellijk: “Het is dan wel steeds kijken 
wie dat soort verantwoordelijkheden kunnen dragen. Lang niet iedereen die hier 
zit zal dat kunnen”. Een bewoner voegt daar nog aan toe: “We moeten ons wel 
realiseren; niemand zit hier voor zijn zomergriepje. Als mensen hier worden aan-
gesproken door een gangverantwoordelijke op bepaald gedrag, dan zal niet ieder-
een dit pikken. Dus ik vraag me heel erg af of deze een dergelijke functie zinvol 
zal zijn. Volgens mij kun je er ook het pispaaltje van de gang mee worden.”

We voerden hierboven aan dat het werk van de professionals en hun interven-
ties associaties oproepen met het begrip opvoeden. Voor zover deze vergelijking 
opgaat, betreft het in ieder geval niet opvoeden vanuit een statische rolverdeling. 
De rollen die aangenomen worden, en de daarbij behorende interventies (of juist 
de onthouding daarvan) zijn onderwerp van voortdurende reflectie en herijking. 
Het ‘teruggeven van de verantwoordelijkheid’ is een treffende manier om dit te 
formuleren. Hiervoor is wel een zekere ruimte nodig, zodat er, binnen bepaalde 
kaders, met deze verantwoordelijkheid ‘geëxperimenteerd’ kan worden. Deze 
ruimte wordt ook wel ‘scharrelruimte’ genoemd (Van Doorn, 2008): de (fysieke en 
organisatorische) ruimte waarin professionals en cliënten kunnen experimente-
ren, zonder direct beperkt te worden door regulering; door strikte ‘do’s & don’ts’. 
Opnieuw zien we dat professionals zich niet altijd op gebaande paden (kunnen) 
begeven, maar voortdurend daar gaan waar nog geen paden zijn, bestaande paden 
afsnijden of juist nuttige omwegen toevoegen. Dat alles afhankelijk van waar de 
situatie om vraagt.
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trainingshuizen
Na de vergadering heeft Nicole een huisbezoek bij Freek, die in een trainingshuis 
van Neos woont, ongeveer honderd meter van het Labrehuis vandaan. Nicole 
heeft een aantal bewoners in dergelijke trainingshuizen van wie ze de aandachts-
functionaris is en ze bezoekt hen minimaal een keer per week. Het huis waar 
Freek woont is een ruitjeshuis midden in een woonwijk, waar hij met drie andere 
cliënten van Neos (vaak ex-Labrehuisbewoners) woont. Vanwege persoonlijke 
redenen hebben de vier bewoners echter relatief weinig contact met elkaar, zo 
hoor ik van Freek. De kamer van Freek is als we het huis binnenkomen meteen 
links, aan de straatkant. Het is een vierkante kamer van ongeveer drie bij drie 
meter, die helemaal vol staat met (onder andere) een slaapbank, een gewone bank, 
een salontafeltje, twee kasten, de onvermijdelijke grote tv en een computer, die 
maar even op een van de twee banken gezet is. Dit gevoel van volheid wordt nog 
versterkt, doordat er overal ‘snuisterijen’ staan: beeldjes, souvenirs, Feyenoord-
artikelen (Freek is Rotterdammer) glazen, enzovoort.

We krijgen van Freek iets te drinken en roze koeken aangeboden. Dan wil Nicole 
weten hoe het is met Freek. Hij blijkt de laatste tijd erg last te hebben van zijn 
adem en daarom vraagt Nicole hiernaar. Freek vertelt dat de pijn vandaag mee-
viel, maar ook dat het nog echt niet over is. Wel heeft hij vandaag gewerkt, in het 
gebouw waar ook de raad van bestuur van Neos kantoor houdt. (Later hoor ik 
van Nicole dat Freek dit heel bewust zo noemt: het verleent status aan hem dat 
hij juist daar werkt. Daarnaast komt hij eigenlijk ook liever niet op het Labrehuis 
zelf, hij vindt dat hij niet bij die doelgroep behoort, en wil er ook niet mee geas-
socieerd worden). Ook gaat het gesprek even over de terugval die Freek onlangs 
heeft gehad. Zelf vertelt hij daar het volgende over, ook richting mij: “Ik lijk zo 
een heel rustige persoon, maar als ik eenmaal kwaad ben, dan ben ik ook echt 
heel kwaad. Dan heeft het geen zin om met me te praten en dan is het risico op 
een terugval heel groot, zoals toen ook gebeurde. Dan zit ik mezelf op te vreten 
en lukt het niet meer”. Nicole reageert: “Voor Freek is er proberen over te praten 
heel belangrijk. Hij kropt het inderdaad op [Freek knikt] , terwijl wij er juist voor 
zijn om ook dingen die moeilijk gaan of waar hij kwaad om wordt, te bepraten.”. 
Verder vertelt Freek nog dat bij bezig is met het verkrijgen van een eigen woning, 
waar hij zich erg op verheugt. Niet alleen het hebben van een eigen voordeur 
en keuken bijvoorbeeld, maar juist ook het feit dat het betreden van een eigen 
woning voor hem weer een stap lijkt is naar zijn zo gewenste zelfstandigheid. 
“En”, zo glimlacht Nicole, “dan heb je ook veel meer ruimte voor je spullen.”. 
Freek kijkt alsof hij daar nog niet eens aan had gedacht. We nemen afscheid van 
Freek en lopen weer terug naar het Labrehuis.

De volgende dag loop ik de late dienst mee met Rutger, en meteen na de over-
dracht is er een overlegmoment tussen Rutger en Jessica, een collega. Het overleg 
gaat over een bewoner, Harry. Het geval is dat Jessica en Rutger samen de bewo-
ners van een trainingshuis begeleiden en dat Harry daar naar toe gaat verhuizen. 
Hij moet dus worden overgedragen van een andere collega naar Jessica of Rutger 
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en tijdens dit overlegmoment bespreken zij wie van hen twee dit gaat worden. Als 
dat geregeld is praten ze even door over het trainingshuis nabij het stadion, waar 
ze beiden bewoners hebben zitten. Het is de werkwijze van het Labrehuis dat 
bewoners die daarvoor in aanmerking komen doorstromen naar een trainings-
huis, om zo verder te werken aan hun zelfstandigheid. Een ander deel van de 
bewoners stroomt direct uit naar een eigen woning, al dan niet met een vorm van 
begeleiding of naar huizen van andere partners. In de praktijk blijft echter ook 
een deel wonen op het Labrehuis. Niet alle bewoners willen (of kunnen) de over-
stap maken. “Er zijn wel altijd aanmeldingen van bewoners die graag naar een 
trainingshuis willen”, zegt Rutger. Zo blijkt Fred, die al eerder in dit verhaal naar 
voren is gekomen, erg geïnteresseerd te zijn in een plek in dit huis. Echter, Fred 
vertoonde op het Labrehuis zo nu en dan explosief gedrag en kwam daarom niet 
in aanmerking. (Een andere bewoner, die de stap maakte van het Labrehuis naar 
zelfstandige woonruimte, flipte op een bepaald moment, en heeft toen zijn boel-
tje kort en klein geslagen). Maar nu wil Fred het blijkbaar toch proberen. Jessica 
hierover: “Laat hem het maar proberen. Misschien klapt het, maar dan heeft hij 
in ieder geval een veilige plek om naar terug te keren”. Die avond, wanneer Rutger 
en ik naar het bewuste trainingshuis fietsen omdat hij daar een gesprek heeft met 
een van de bewoners, praten Rutger en ik hier nog even over door. Rutger vindt 
dat deze trainingshuizen inderdaad ook prima geschikt zijn om soms de zelfstan-
digheid van bewoners ‘uit te proberen’.

Vervolgens heeft Rutger een gesprek met een andere bewoner die toevallig zelf 
op het punt staat om richting een trainingshuis te verhuizen. Rutger en Marja, de 
zorgbegeleider van deze bewoner, willen een aantal zaken met hem doorspreken. 
Marja begint: “Je gaat volgende week verhuizen naar een trainingshuis. Is het 
overigens geregeld met overhuizen, gaat dat lukken? [de bewoner knikt]. In dat 
huis gelden een aantal andere regels, die ik hier op papier heb. Ik zou je willen 
vragen om dit van de week goed door te lezen en om het even te melden als er iets 
onduidelijk is. En, wat ook erg belangrijk is, in het nieuwe huis moet je vanaf dan 
ook zelf je post openmaken. En rekeningen betalen en zo. Hier werd dat voor je 
gedaan, maar daar moet je dat zelf weer gaan doen [de man knikt weer]. Dat is 
wel iets om goed rekening mee te houden, dat je jezelf niet opnieuw in de schul-
den steekt. Maar in ieder geval komt Rutger voorlopig elke week nog langs om 
ook een vinger aan de pols te houden”. De man knikt weer en lijkt er niet warm 
of koud van te worden. “Dus”, vat de medewerkster samen, “geen nieuwe schul-
den maken en geen boetes op laten lopen”. De man, zo hoor ik later van Rutger, 
zit op dit moment midden in een schuldsaneringstraject, vandaar dat de nadruk 
zo op dat aspect wordt gelegd. De medewerkster sluit af: “En, heb je zelf ook 
plannen voor het nieuwe huis”. De man antwoordt laconiek, dat een zwembad in 
de tuin hem wel aardig lijkt. “Zo”, reageert Rutger, “lekker luxe”. “Inderdaad en 
bovendien kan ik jou dan erin ketsen als je te lastig bent”, zegt de man met een 
glimlach.
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Sennett (2010: 114 en verder) beschrijft het concept van de ‘heilzame mislukking’. 
Kort gezegd komt het erop neer dat het maken van fouten en het terugkomen op 
eerder genomen beslissingen zeer leerzaam kan zijn; mits er de ruimte is om hierop 
te reflecteren. Mislukkingen kunnen op deze manier kennis en inzicht opleveren 
(hoewel Sennett ook beaamt dat er hiervoor soms een hoge prijs betaald wordt). 
Daarnaast is het van belang dat er ruimte is om fouten te maken. In een situa-
tie waarin alles volgens de regels gebeurt, waarin elke beslissing gestructureerd 
wordt door middel van afspraken en protocollen, is deze ruimte er niet. De ambi-
guïteit, of zelfs afwezigheid van heldere richtlijnen heeft, in dit licht bezien, dus 
ook voordelen: hierdoor ontstaat er een situatie waarin ‘heilzame mislukkingen’ 
mogelijk zijn, en er dus geleerd kan worden. Het ‘uitproberen van de zelfstandig-
heid’, zoals dat in de trainingshuizen gebeurt, is hier een voorbeeld van. Door een 
(overwogen) risico te nemen, kan er ontwikkeling plaatsvinden. We beschreven 
bij het thema overlast al dat de professionals voortdurend gedwongen worden om 
per situatie een afgewogen oordeel te vellen. Dat is uitdagend, maar kan ook als 
stimulans werken voor een leergierige en proactieve houding.

beleidsvergadering
De volgende middag staat voor het personeel de wekelijkse beleidsvergadering op 
het programma, wat bij een aantal van hen al leeft. Er moeten namelijk wat stuk-
ken voor worden gelezen en (nog) niet iedereen heeft dat gedaan. Ook over het 
nut van deze beleidsvergadering wordt verschillend gedacht. “Hoe laat hebben we 
dat geneuzel ook alweer”, is de veelzeggende formulering van een van de collega’s. 
Dit speelt ook tijdens de overdracht van de middag, die van twee tot half drie 
plaats zal vinden. De beleidsvergadering zal aansluitend om half drie zijn en een 
van de vrouwelijke collega’s wil eigenlijk tussendoor vertrekken, zodat dit min-
der opvalt. Ze maakt daarom haast met de overdracht, zodat ze het lege moment 
tussen de overdracht en de beleidsvergadering kan gebruiken om met stille trom 
te vertrekken. Ook een van de andere collega’s staat al op, terwijl de overdracht 
eigenlijk nog bezig is.

Rond half drie begint de beleidsvergadering. Het eerste punt dat op de agenda 
staat gaat over de dagelijkse rapportage. Het blijkt dat deze door de verschillende 
collega’s zeer verschillend wordt ingevuld, waardoor het soms lastig is om hier 
een algemeen beeld over een bepaalde bewoner uit te halen. Waar de een heel erg 
op gemoed en stemmingen rapporteert, gaat de andere veel concreter in op feite-
lijke afspraken en gebeurtenissen. Er is inmiddels een werkgroep bezig om te kij-
ken hoe hierin meer eenduidigheid kan worden verkregen. Een voorstel is om de 
rapportagebladen meer voor te structuren op bijvoorbeeld de aandachtsgebieden, 
zodat er bij iedere keer dat er wordt gerapporteerd automatisch even wordt nage-
dacht over al deze aandachtsgebieden. De werkgroep gaat dit verder oppakken.

Het volgende punt is de vraag of het bestaande personeel meer opleiding en scho-
ling moet krijgen. Men wil meer specialistische kennis, maar de zorgmanager, 
ook aanwezig, denkt hier anders over. “Op de eerste plaats wordt in dit soort 
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 discussies wel eens vergeten welke kennis we allemaal al in huis hebben. We heb-
ben collega’s die in de GGZ gewerkt hebben, we hebben collega’s die in de ver-
slavingszorg gewerkt hebben. Laten we eerst die aanwezige kennis eens goed in 
kaart brengen en benutten. Daarnaast ben ik wat huiverig voor het woord speci-
alisme. Ik vind dat de kracht van de maatschappelijke opvang er juist in zit dat 
we niemand uitsluiten. Wij zijn er voor iedereen die, om wat voor reden dan ook, 
nergens terecht kan. Specialiseren is namelijk ook altijd uitsluiten en wij willen 
hier juist niemand uitsluiten”. Op deze opmerkingen van de zorgmanager ont-
staat er een metadiscussie over wat het doel van de maatschappelijke opvang nu 
precies is. Sommigen geven hierbij aan dat het juist goed is om inderdaad “van 
alles een beetje te weten”, opdat je niemand uitsluit. Anderen pleiten voor een 
soort van tussenoplossing: “zorg er in ieder geval voor dat we iemand in huis heb-
ben met hele korte lijnen naar bijvoorbeeld GGZ en verslavingszorg”. De zorg-
manager herhaalt nog even dat het de kracht van de maatschappelijke opvang is, 
dat ze niemand uitsluit: “Jij mag komen”.

Het volgende punt is het tijdschrijven en dan vooral de vraag: “moeten/mogen de 
‘gangpraatjes’ en de ‘koffiedrinkmomenten’ ook in Regas worden opgetekend en 
zo ja: hoe?”. Ook hierover zijn de meningen verdeeld. “Jazeker moet je dat noteren. 
Niet zozeer om aan je uren te komen, maar wel omdat er dan een beter overzicht 
van hoeveel aandacht verschillende bewoners krijgen en wat voor aandacht”. Een 
ander werpt echter tegen: “Oké, maar  misschien wordt er daarmee ook wel teveel 
gepraat, om zo aan de uren te komen. We kennen allemaal Tim, die de hele dag 
in de woonkamer zit en met wie veel mensen graag een praatje maken. Ik zie hem 
dan zitten, met zijn baard van twee weken, vuile kleren en ongewassen en dan 
lees ik in de rapportage: ‘een kwartiertje hier met hem gepraat, en kwartiertje 
daar met hem gepraat’. En dan denk ik: ‘die Tim, daar moet niet mee gepraat 
worden, die moet gewassen worden!’”. Nicole vertelt mij later dat ze van mening 
is dat de nadruk die er soms op tijdschrijven wordt gelegd, zeer ongewenste effec-
ten kan hebben. “Het tijdschrijven is heel dubbel. Wanneer ik bijvoorbeeld met 
een bewoner naar het ziekenhuis ga, dan kan ik daar twee uur voor schrijven. 
Maar een van onze doelen is ook het bevorderen van de zelfstandigheid van de 
cliënt en juist daarvoor zou het soms beter zijn om niet mee te gaan. Maar dan 
kun je er geen uren voor schrijven”.

Een treffend voorbeeld van hoe de institutionele logica en de praktijklogica elkaar 
soms bijten (we noemden dit eerder ‘beroepszeer’ (Van den Brink et al., 2005)). 
Het tijdschrijven dient om inzicht te krijgen in wat de professionals doen. Op 
papier handig en zinvol, in de praktijk wat gecompliceerder. Ook de ‘frisse tegen-
zin’ waarmee sommigen de vergadering ingaan komt eigenlijk voort uit hetzelfde 
ongemak dat de professionals ervan wanneer ze (het gevoel hebben) niet hun 
eigen tijd in kunnen delen op basis van hetgeen zij zelf voor hun cliënten belang-
rijk vinden. Opnieuw valt op dat het werk, en de caseloads niet zozeer als proble-
matisch ervaren worden, maar juist de manier waarop dit werk georganiseerd is, 
de omstandigheden waaronder het werk gedaan moet worden. Het dilemma van 
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het tijdschrijven is ook illustratief voor hoe het sturen op verkeerde indicatoren 
kan leiden tot perverse effecten (Tops, 2003). Als er voor ‘praten’ wel geschreven 
mag worden, en voor ‘wassen’ niet, dan is het begrijpelijk dat het eerste (veel) 
vaker voorkomt. Met als risico dat het doel (het bevorderen van de zelfstandig-
heid van de cliënt) verloren gaat; zoals Nicole vertelt.

6.4 antwerPen: de Passant

De observaties bij de dak- en thuislozenzorg in Antwerpen hebben plaatsge-
vonden bij De Passant, een residentiële opvang voor dak- en thuisloze mannen. 
De Passant is onderdeel van CAW de Terp; één van de drie Antwerpse CAW’s 
(Centra voor Algemeen Welzijnswerk). Het begeleidingsaanbod dat de Passant 
biedt is gevarieerd en kan bestaan uit louter ‘bed-bad-brood’, maar ook uit 
intensieve begeleiding op diverse gebieden. De Passant is gevestigd in een oude 
porseleinfabriek, net ten zuiden van het centrum van Antwerpen. Het gebouw 
is enkele jaren geleden gerenoveerd, maar de originele buitenkant is behouden 
gebleven, wat het gebouw een mooie uitstraling geeft. Via de straatweg rijd je 
de binnenplaats op, aan drie kanten omgeven door het gebouw. Het geheel kan 
van de straat worden afgesloten door een hekwerk, dat overdag echter altijd open 
staat. Aan de korte zijde van de binnenplaats is een kantine, waar de bewoners 
koffie kunnen drinken en waar enkele computers staan, die ze kunnen gebruiken. 
Omdat het goed weer is (het is augustus), zit er ook een groepje bewoners buiten, 
op een soort veranda. Als ik arriveer staat er bij de poort net een man met een 
rollator te wachten, naar blijkt op een taxi die even later voorrijdt. Ik word bin-
nengelaten door Piet Steensens, teamverantwoordelijke van De Passant. Omdat 
het even voor enen is, zitten de medewerkers nog in de dagelijkse bespreking. Ik 
wacht even in het kantoor van De Passant, totdat Ania, met wie ik vandaag mee 
zal lopen, uit de vergadering komt. Ook in het kantoor, met zijn hoge plafonds, 
is te zien dat het hier een oud, maar gerenoveerd, gebouw betreft. Het kantoor 
maakt hiermee, ook vanwege de grote raampartijen, een ruime en open indruk. 
Op de achtergrond hoor ik het nieuws op de radio, dat net melding maakt van de 
moord op een meisje in Luik, die dat weekend heeft plaatsgevonden.

Als Ania uit de teambespreking komt, neemt ze me meteen mee naar een wat klei-
ner kantoortje dat zich in een hoek van de grote ruimte bevindt. Dit kantoor kan 
worden afgesloten, maar door de vele ramen is wel vanuit de grotere ruimte en 
van buiten, zichtbaar wie er zich in het kantoortje bevindt. Dit kantoor fungeert, 
onder andere, als vraagpunt en loket voor de bewoners. Hier kunnen ze dage-
lijks, op vastgestelde tijden, binnenlopen als ze vragen hebben, voor de medicijn-
verstrekking en, op de woensdag, voor hun zakgeld. Ania heeft deze middag 
‘permanentie’, wat inhoudt dat ze alle binnenkomende telefoontjes aanneemt, 
maar ook dat ze in het kantoortje plaats neemt en beschikbaar is voor eventuele 
vragen van bewoners. Dit kantoortje heeft twee deuren. Een ervan komt uit op 
het kantoor en de andere komt uit op een wachtruimte waar  bewoners, die  willen 
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 spreken met diegene die permanentie heeft, even kunnen wachten. Er staan hier-
voor ook wat stoelen.

Ook ik kom erbij zitten, naast Ania en achter het bureau. Onmiddellijk gaat de 
telefoon en, terwijl Ania deze aanneemt, logt ze in op de computer die er staat. Na 
het afhandelen van het telefoontje vertelt ze me dat ze in deeltijd op De Passant 
werkt, als woonbegeleider. Naast haar werk op De Passant, werkt Ania ook in ‘De 
Halm’, een kleinschaliger opvang voor in totaal zes, meer zelfstandige bewoners, 
ook onder de vlag van De Terp. Bewoners die in De Halm zitten mogen, in tegen-
stelling tot die in De Passant, niet drinken of gebruiken. Op De Passant zelf mag 
overigens niet worden gedronken of gebuikt, maar de bewoners aldaar mogen 
elders wel drinken of gebruiken, mits ze hiermee op de Passant zelf hierdoor geen 
overlast veroorzaken.

Vervolgens komt een jongeman van een jaar of twintig binnen; Manuel. Hij draagt 
een modieus wit petje met een zonnebril daarop, een broek met legerpatroon en 
Nikes. Hij heeft wat vragen over zijn aanstaande verhuizing (hij zal binnen enkele 
dagen van De Passant naar een zelfstandige woonruimte gaan) en lijkt een aantal 
dingen hiervan niet te begrijpen; wanneer hij bijvoorbeeld de sleutel gaat krijgen. 
Ania legt uit dat deze sleuteloverdracht morgen plaats zal vinden, waarop Manuel 
eens zucht en het volgende vertelt: “Ze [ik weet op dat moment niet over wie het 
gaat] zou hier om één uur zijn, het is nu half twee… Dan moet ze me even bellen 
hé; dat ze het niet redt..”. Hij maakt hierbij een wat ongeduldige, zenuwachtige 
indruk en gaat nog even door. “En als er dan iemand ziek is, of zo, dan kunnen 
ze me toch verwittigen?”. Ania legt weer geduldig uit dat het niet altijd zo werkt, 
en dat er waarschijnlijk een goede reden is waarom zijn afspraak er nog niet is.

Hierop nodigt Ania Manuel uit om mij wat te vertellen over het werk dat hij op 
De Passant doet. Hij vertelt mij, dat hij in de kantine van De Passant werkt, waar 
hij dagelijks voor de koffie zorgt, de afwas doet en toezicht houdt op het gebruik 
van de computers. Hij moet dan bijvoorbeeld opletten dat andere bewoners geen 
koffie of andere dranken nuttigen bij de computers, hetgeen niet is toegestaan. 
Het is Manuel’s taak om de anderen hierop aan te spreken, hetgeen hij nog niet zo 
eenvoudig vindt. “Ik ben klein en heb niet veel respect. Dat is lastig, de anderen 
luisteren niet altijd”. “Maar het gaat nu beter”, helpt Ania hem. Bovendien, wat 
Manuel ook wel plezierig lijkt te vinden, wordt hij betaald voor dit werk en hij ziet 
ook daarin een stuk erkenning en waardering.

Hierna benadrukt Ania nogmaals dat Manuel morgen echt op tijd klaar moet 
staan. “Ja!, dat lukt me echt wel”, reageert Manuel. Ania kijkt hem wat vragend 
aan en confronteert hem met het feit dat Manuel zelden of nooit op tijd is voor het 
ochtendappèl, dat elke ochtend om half negen wordt gehouden. Met andere woor-
den, ze heeft de ervaring dat hij ’s ochtends maar moeilijk uit bed kan komen en 
daarom is de vraag van Ania, vindt ze zelf, niet zo vreemd. Hierop blijft Manuel 
het antwoord even schuldig en hij wordt gered doordat zijn gsm op dat moment 
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afgaat. Terwijl hij aan de praat raakt met de persoon aan de andere kant van de 
lijn, praat Ania mij even bij over dit ochtendappèl. “Van iedereen wordt verwacht 
dat ze op dit ochtendappèl zijn. Eigenlijk is het een ouderwetse regel”, zegt ze, 
“maar we hebben hier veertig mensen en die willen we ook een beetje activeren 
en structuur aanbieden. En wanneer je dit laat lopen, dan komt er op een gegeven 
moment niemand meer en blijft iedereen in bed liggen

Ook hier in Antwerpen vindt ‘opvoeden’ plaats: Manuel wordt gesommeerd om 
zijn afspraken na te komen en hierbij herinnerd aan eerder gedrag met betrekking 
tot dit onderwerp. Maar wat belangrijker is, is het feit dat Ania mijn aanwezigheid 
even bewust inzet om het zelfvertrouwen van Manuel te stimuleren. Ania, zo zal 
ze me later ook vertellen, hanteert empowerment nadrukkelijk als visie en dit 
komt ook tot uiting in hoe ze met de bewoners omgaat. Verderop meer hierover.

Permanentie
De volgende bewoner wordt binnengelaten. “Permanentie is druk”, vertelt Ania, 
“je hebt eigenlijk geen tijd om echt aandacht aan een cliënt te geven”. De bewoner 
komt voor zijn medicijnen, waarop Manuel nogmaals binnenstapt.

weer terug. Hij vraagt of hij even met zijn vader mag bellen, over een televisie die 
zijn vader bij zijn nieuwe huis af gaat leveren. Zijn vader heeft ook iets te vertellen, 
hij heeft ergens een vacature gezien bij een cateringbedrijf, en lijkt Manuel aan te 
raden om te gaan solliciteren. Manuel reageert richting zijn vader wat aarzelend, 
maar als hij op heeft gehangen, legt hij het toch voor aan Ania. Dan hoor ik dat 
er voor Manuel mede via het OCMW, al ander werk is geregeld, een gesubsidi-
eerde baan, waarbij het eventueel de bedoeling is dat hij doorstroomt als alles 
goed gaat. Voor dit werk zal hij geen geld krijgen en daar lijkt nu toch de schoen 
te wringen. Ania raadt het cateringwerk namelijk af. “Je hebt een traject lopen bij 
het OCMW, dat moet je niet doorkruisen, want je krijgt sancties”. “Maar ik wil 
niet dat vrijwilligerswerk doen”, is de reactie van Manuel, “daar krijg je geen geld 
voor, dat verdient niets. Waarom zou ik dat dan doen?”. Ania reageert terug: “Je 
moet het ook zien als een leerproces, niet alleen om geld te verdienen”. “Ja maar 
ik wil geld verdienen, dat wil iedereen toch? [Ania knikt] Nou dan”. “Je moet het 
zelf weten, maar als je daar streken maakt, dan is het in één keer over, en ben je 
ook je uitkering van OCMW kwijt. En dan kun je weer helemaal opnieuw begin-
nen. We hebben nu zo lang, anderhalf jaar, gewacht op deze kans, en nu is het dan 
eindelijk zover. Dat moet je niet weggooien, je kan later altijd nog een betaalde 
baan krijgen, laten we nu eerst eens kijken of dit zo gaat lukken”.

Dan komt een volgende bewoner, Jimmy, binnen. Hij maakt een wat gejaagde 
indruk en gaat meteen zitten. “Hoe is het?”, vraagt Ania. “Niet beter als gisteren, 
maar ook niet slechter”, is het weloverwogen antwoord. Jimmy komt wat geld 
vragen, voor een aankoop, en krijgt dertig euro mee, waarvoor hij even moet 
tekenen. De volgende die binnenkomt is de postbode van De Passant, wat ook 
de taak is van één van de bewoners. Ania geeft hem twee enveloppen mee, die al 
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klaarlagen. Dan loopt een man binnen, gekleed in een blauw trainingspak van 
Adidas. Hij is kalend, maar heeft wel een imposante, volledig witte, baard. Hij 
komt voor zijn zakgeld en Ania vraagt meteen of hij vandaag zijn pillen al heeft 
gehad. De man geeft aan dit niet te weten, waarop Ania even in de registratie-
klapper kijkt. Het blijkt dat de medicijnen inderdaad al zijn verstrekt. Later hoor 
ik dat deze man leidt aan het syndroom van Korsakov, wat er de oorzaak van is 
dat hij niet meer weet of hij zijn medicijnen voor die dag wel of niet heeft gehad.

De volgende bewoner die binnenloopt heeft even een korte woordenwisseling bij 
de deur met een ander. Er is onenigheid over wie er aan de beurt was. Als ik de 
bewoner, Tarek, goed begrijp, betreft het een verschil in interpretatie over wan-
neer je ‘in de rij’ staat. Tarek zat op een van de stoelen, terwijl de ander bij de deur 
stond. Deze andere bewoner vond, hoewel Tarek eerder in de wachtruimte was, 
dat hij eerst mocht. Maar het lijkt nu opgelost en Tarek gaat zitten en vraagt om 
zijn eetbonnen. Omdat hij meedoet aan de Ramadan mag hij overdag namelijk 
niet eten. Iedere bewoner voor wie dit geldt krijgt dagelijks eetbonnen, zodat ze 
voor en na zonsondergang toch hun maaltijden af kunnen halen. Ook krijgt hij 
zijn medicatie, hetgeen wordt genoteerd. “Je moet hier veel onthouden”, zegt Ania 
hierover, “en je mag niets vergeten”.

Permanentie wordt gebruikt als middel om de vragen, wensen en boodschappen 
die cliënten voortdurend hebben te kanaliseren. Door hier elke middag een per-
soon op te zetten kunnen de andere collega’s de tijd nemen voor bijvoorbeeld 
individuele gesprekken met bewoners en administratieve zaken. Vanuit de street-
level theorie wordt beschreven dat professionals naar strategieën zoeken om hun 
caseloads behapbaar te maken. Een van deze strategieën is het beheersen en kana-
liseren van de cliëntstroom (Lipsky, 1980; Prottas, 1979). Door middel van de per-
manentie krijgen de meeste medewerkers niet te maken met ‘kleine’ maar urgente 
vragen van de bewoners; hetgeen veel tijdwinst oplevert. Het zijn immers vooral 
deze kleine interrupties die relatief veel tijd kosten.

kansen bieden
Ons gesprek gaat daarna nog even verder over Manuel. Hij is, in de anderhalf 
jaar dat hij op De Passant verblijft, nog bijna nooit op het ochtendappèl geweest. 
En Ania heeft al van alles geprobeerd. Voorheen (Ania werkt al zes jaar op De 
Passant) werd er met sancties gewerkt, maar Ania geeft aan zeer blij te zijn dat dit 
nu niet meer het geval is. Een sanctie kon bestaan uit bijvoorbeeld het inhouden 
van zakgeld, maar ook, in het geval van herhaalde of zwaardere vergrijpen, dat de 
bewuste bewoner kon vertrekken. “Bij sancties”, vindt Ania, “heeft de instelling 
vat op alles, het kan een manier zijn om controle te houden. Gelukkig heb ik het 
hier in de afgelopen zes jaar zien veranderen van de sanctiebeleid tot een kansen-
beleid. Ook gooien we mensen niet meer zomaar buiten”. “Manuel”, gaat Ania 
verder, “is een school verlater. Zijn oude school wil hem niet meer terug, daar 
lijkt hij het teveel begaaid te hebben. Toen kwam hij via het GTB Antwerpen, 
een instelling die onder andere trajectbemiddeling voor volwassenen met een 

Van_Lanen.indd   232 22-4-2013   12:35:23



dak- en thuislozen 233

verstandelijke beperking verzorgt, op een wachtlijst voor een baan. Echter, op 
het laatste moment, toen hij bijna aan de beurt was, haakte hij af. Zo ook met 
een horecaopleiding, die hij volgde. Bij de baan, die bij deze opleiding hoorde, 
meldde hij zich in zijn eerste week meteen ziek. De tweede week had hij rugpijn. 
Uiteindelijk is hij ook van deze opleiding weggestuurd”. Ania zucht hier eens bij, 
“ik wil niet de boeman zijn maar soms maakt hij het me wel erg lastig”.

Toevallig komt op dat moment net één van de groepswerkers, Rien, binnen, die 
het organisatorische en logistieke deel van de verhuizing van Manuel aan het 
regelen is. Manuel is, via De Stapsteen, in aanmerking gekomen voor een eigen 
woning. De huisbazen zijn, volgens Rien, een “wat naïef, ouder echtpaar” en 
dit echtpaar woont in hetzelfde pand als het appartement dat ze verhuren. Dit 
echtpaar heeft er, toen ze het appartement in de verhuur hebben gezet, bewust 
voor gekozen om het te verhuren aan iemand van deze doelgroep. Dit hebben 
ze uit idealisme gedaan, ze willen “iets doen voor de samenleving”, zoals Rien 
het omschrijft. Echter, ze voorziet een aantal problemen wanneer Manuel hier 
zal wonen. Op de eerste plaats heeft Manuel een fiets, die hij graag in zijn eigen 
appartement wil neerzetten in verband met eventuele diefstal. Het echtpaar heeft 
dit liever niet, omdat hij er dan steeds twee trappen mee op moet. Het compromis 
is dat Manuel de fiets rustig naar boven brengt, maar Rien ziet hier niet echt heil 
in. “Ja, twee keer misschien, maar dan gaat em weer lomp met die fiets omhoog 
klossen. En binnen een maand zitten er overal strepen op de muur”.

Ook wil het echtpaar, met haar huurders, poetsafspraken maken over de 
gemeenschap pelijke ruimten, zoals de hallen en de trappen. Rien: “Ja, en d’n 
Manuel gaat daar de trap kuisen, haha! Hij is hier niet vooruit te branden, niet 
in de anderhalf jaar dat hij hier zit, en daar zou hij ineens wel dingen aan gaan 
pakken. Dat wordt een fiasco daar, die mensen gaan niet weten wat ze overkomt. 
Dat gaat echt in d’n soep lopen maar ik wil het niet weten…”, verzucht ze. En dan 
is er nog iets, de chronische rugpijn waaraan Manuel lijkt te lijden. Vanwege dit 
feit wil hij een goed matras en zijn oog is gevallen op een matras van driehonderd 
euro, wat hij graag wil kopen. Maar, daarmee zou hij wel bijna onmiddellijk zijn 
hele installatiepremie (een soort ‘inrichtingsgeld’ dat hij ontvangt bij het betre-
den van zijn nieuwe woning) aan zijn matras spenderen. Rien vindt het allemaal 
maar onzin. “Hij heeft hier een ordinair [gewoon] bed, en een ordinair matras. 
En dan zou hij in ene keer zo’n luxe matras moeten hebben. Maar goed, ik wil het 
ook niet weten. Er zijn er daar vijf mensen met alleen met d’n Manuel bezig, en 
het gaat daar helemaal in de soep lopen, dat weet ik nu al. Ik wil het niet weten”.

Als ze weg is vertelt Ania verder over Manuel, over de stappen die hij volgens haar 
heeft gemaakt in De Passant. Hij werkt al een poos in de kantine van De Passant 
en, mede door zijn eigen onzekerheid, wilde hij in het begin weleens een vol dien-
blad laten vallen, tot groot vermaak vaak van medebewoners. “Dan moest je hem 
efkes empoweren, even steunen en vertellen dat dit kan gebeuren en niet erg is”, 
zo vertelt Ania. “En dat hielp”. En ook op een ander aspect lijkt hij veel geleerd 
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te hebben, namelijk over zijn financiën: “Door open vragen aan hem te stellen 
kwam ik erachter dat hij niet in staat is om zijn eigen geld te regelen. En, zo 
kwam hij er zelf ook achter”. En zo geeft Ania haar eigen visie op het woonavon-
tuur van Manuel: “aan de ene kant weet ik dat het met het appartement fout gaat 
lopen en wil ik hem het liefst tegenhouden. Maar aan de andere kant: ik heb nu 
anderhalf jaar met hem gewerkt en ook wel wat bereikt. En je probeert hem steeds 
te stimuleren om zijn eigen verantwoordelijkheid te pakken, om zelfstandiger te 
worden. Dan ga je niet zeggen: ‘jij mag dat appartement niet’. En alles valt nu ook 
zo mooi samen, hij heeft nu dat appartement gevonden en hij wordt van verschil-
lende kanten ondersteund. En dan hoop je dat het goed gaat. Er is een kans, en 
als hij thuiszorg krijgt dan is er zeker en kans. En dan denk ik, dan wil ik blijven 
denken, dat het goed gaat. Ik begrijp het standpunt van Rien, maar ik geloof, 
met de juiste inkadering, dat het goed kan gaan. Hij weet, dat er vijf mensen met 
hem bezig zijn, dat het voor hem nu of nooit is. Nu is het aan hem. En daarom 
wil ik erin geloven. Soms gebeurt het dat je in positieve zin verschiet van men-
sen. Het gebeurt niet vaak, maar wel soms. En die soms moet je toch openlaten”. 
“Eigenlijk”, besluit ze, “proberen wij zo min mogelijk een instelling te zijn, omdat 
we op dat van die gasten een oplossing aan willen bieden”.

Ania spreekt hier duidelijk vanuit een innerlijke overtuiging: ze wil bewoners 
kansen geven en kiest daarbij nadrukkelijk voor de mogelijkheid dat het mis-
gaat; als weloverwogen risico. Ze gaat daarbij uit van de mogelijkheden die, in dit 
geval, Manuel volgens haar heeft. Het bieden van kansen aan cliënten gaat in dit 
geval ook gepaard met bewust kiezen voor onzekerheden; er wordt een avontuur 
aangegaan waarvan de afloop niet vooraf vaststaat. Het kan lukken, maar het kan 
evengoed een (hopelijk heilzame) mislukking worden. De professionals moeten, 
binnen deze onbepaaldheden, zorgvuldige afwegingen en keuzes maken om zich 
in de ‘messy business’ van het professionele handelen (G. Jacobs et al., 2008) te 
kunnen handhaven. Normatieve professionaliteit, niet voor niets vaak omschre-
ven als een proces van voortdurend leren (G. Jacobs, 2008; Nap, 2012) en dat blijkt 
ook uit deze praktijkvoorvallen.

regels
Na de permanentie moet Ania een bewoner aan gaan spreken, die “al een paar 
avonden op rij stiepelzat binnenkwam”. Drinken of gebruiken op De Passant is 
niet toegestaan, maar erbuiten mag worden gebruikt mits de bewoners, eenmaal 
terug op De Passant, hierdoor geen overlast veroorzaken. “Als je hierin te strikt 
bent, houdt alles op”, is de mening van Ania hierover. “Door hier open mee om te 
gaan, zijn de mensen, de bewoners, hier zelf ook meer open over. Het verwondert 
me soms hoe open ze hierin zijn. Het ontroert me. Maar dat gaat ook met vallen, 
veel vallen en opstaan om dat vertrouwen te creëren. Je merkt ook dat daar, en 
ook in de striktheid, verschillen tussen medewerkers in zijn”. Ze vat haar visie 
samen: “Ik wil kiezen voor mensen die ervoor kiezen om van hun leven zelf iets 
te maken .Wij kiezen voor mensen, die iets van zichzelf en van hun leven willen 
maken. En als je te strikt bent , dan houdt alles op”.
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En Ania heeft nog een ander voorbeeld van het ‘open’ omgaan met regels, en tot 
wat voor mooie ervaringen dit soms kan leiden volgens haar: “Ik had met een 
bewoner een afspraak, dat hij van zijn geld steeds een beetje zou sparen. We had-
den dit afgesproken omdat hij dat zelf wilde leren, maar ook omdat het belangrijk 
was dat hij wat opbouwde, al was het maar een begin. Maar toen hoorde ik op een 
gegeven moment dat hij via een collega vijfentwintig euro op had genomen van 
dit spaargeld en hiervoor een tweedehands overhemd had gekocht. En dat terwijl 
hij zelf gewoon nog kleren had. Ik voelde me toen wel een beetje genomen. Ik heb 
ook toegegeven maar eigenlijk had ik streng moeten zijn, vond ikzelf. En had ik 
het terug moeten draaien. Maar, de dag nadien sprak ik hem, hij kwam toen zijn 
medicijnen ophalen, en toen maakte hij een heel nerveuze indruk. Ik vroeg hem 
wat er was, en hij vertelde me dat hij voor het eerst sinds lange tijd zijn dochter 
ging zien. En daar had hij dat hemd voor gekocht! Dat was een mooi moment 
vond ik, dat je niet altijd de regels strikt moet handhaven, maar dat je ook ruimte 
moet maken voor uitzonderingen”.

Hoewel er op De Passant veel regels zijn, waarvan het de bedoeling is dat ze 
zowel door het personeel als door de bewoners worden opgevolgd, zijn er toch 
een aantal uitzonderingen op deze regels. Zo is er het bijzondere geval rondom 
de medicijnverstrekking aan de Korsakov-patiënt, die eerder al ter sprake kwam. 
Normaal gesproken is het de regel dat medicijnen door het personeel worden ver-
strekt of dat bewoners dit zelf in beheer houden. Omdat deze man aan Korsakov 
leidt, is dit laatste echter geen optie. Daarom moeten zijn medicijnen door het 
personeel gedurende de dag op de gezette tijden worden verstrekt. Echter, de man 
heeft ook avondmedicatie die hij moet krijgen op een tijstip dat er niemand van 
het personeel meer aanwezig is. Het alternatief zou zijn om de man op te laten 
nemen in een verzorgingshuis, maar omdat de man al jaren op De Passant woont 
en het hier erg naar zijn zin heeft, wordt er hier een uitzondering op de regels 
gemaakt. Het is één van de, meer zelfstandigere, bewoners, die er de zorg voor 
heeft dat in de avond de medicijnen aan de bewoner met Korsakov worden ver-
strekt. Dit geval brengt Ania op een tweede uitzondering. In principe is er in De 
Passant sprake van een zogeheten ‘doorstroombeleid’. Dit houdt in dat bewoners 
worden geacht voor bepaalde tijd, tussen een half jaar en anderhalf jaar, op De 
Passant verblijven en vervolgens doorstromen naar een zelfstandigere woonplek. 
Echter, het team van De Passant is van mening dat dit voor een aantal bewoners 
niet opgaat. Zij zijn op hun plek in De Passant, zijn er gelukkig en hebben niet de 
capaciteit en ambitie om door te stromen. Ook hierin wordt af en toe een uitzon-
dering op de algemene regels gemaakt.

Dit voortdurende afwegen van regels, deze symbiose tussen regels en de uitzon-
deringen op deze regels ten behoeve van (het leerproces van) de cliënt, kwamen 
we ook in Eindhoven tegen. De professionals (hoewel er onderlinge verschillen 
zijn) houden zich vaak bezig met het toetsen van de regels aan de specifieke situa-
tie, met de vraag of een regel wel of niet gehandhaafd moet worden. Dit kunnen 
we verklaren door middel van de street-level theo rie, en dan vooral het inzicht 
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dat het lastig is om regels te formuleren die in alle praktijksituaties eenduidig 
toepasbaar zijn (zie bijvoorbeeld Ellis, 2011). Maar dit is niet de enige verklaring. 
Professionals kiezen er ook met enige regelmaat voor om bepaalde regels niet, of 
anders, toe te passen – ook al zijn deze eenduidig en uitvoerbaar. Soms omdat ze 
het niet eens zijn met de (uitwerking van) bepaalde regels; de ‘normatieve ther-
mostaat’ (zie ook hoofdstuk 3). Maar soms ook omdat ze de cliënt (en misschien 
daarmee ook wel zichzelf) de kans willen geven om iets te leren. En juist dit leren 
kan pas ontstaan in een situatie die niet volledig door regels wordt gedomineerd. 
Om te leren is ‘scharrelruimte’ nodig (Van Doorn, 2008), moet er mogelijkheid 
zijn om dingen uit te proberen (Sennett, 2010) en, vooral, moet er een bepaalde 
wil en vertrouwen zijn tussen de betrokkenen om de leersituatie te creëren, te 
bewaken en tot een goed einde te brengen.

teamvergadering
Op de tweede dag van kan ik meteen aansluiten bij de teamvergadering. Of 
eigenlijk, zoals teamverantwoordelijke Piet het me de dag ervoor verteld heeft: 
“het zal meer een mede delingenvergadering zijn”. Dit omdat het juist vakantie is 
geweest, en veel medewerkers met verlof zijn geweest. Er moet in ieder geval een 
groot aantal beleidsmatige beslissingen en mededelingen gecommuniceerd gaan 
worden.

Een van de agendapunten betreft een bijeenkomst over de aanstaande herstruc-
turering binnen De Terp. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op ‘het kasteel’, een 
van de locaties van De Terp. “Wie zal hierbij zijn?”, vraagt Piet aan de vergade-
ring. Er wordt even gevraagd of er al meer bekend is over deze reorganisatie. 
Piet zegt hierover: “Ik wil hierover zo eerlijk mogelijk zijn. In ieder geval gaat 
er een herindeling van de woonbegeleiders en de groepsbegeleiders plaatsvin-
den, waarbij jullie allen in ieder geval je voorkeur aan kunnen geven. Daarnaast 
zal de standplaats van de woonbegeleiders waarschijnlijk straks niet meer hier 
zijn, maar bij het kantoor van het Werk der Daklozen [een andere locatie van De 
Passant]. Er zal dus meer ambulant gewerkt gaan worden”. Vervolgens vertelt hij 
dat hij het waarschijnlijk acht dat van de collega’s van het ‘Werk der Daklozen’ de 
meesten zullen kiezen voor een functie als groepsbegeleider op de plek waar ze 
nu al werken. “Ge kent dit oude rakkers van het Werk der Daklozen, die gaan niet 
graag van hun plek af”. “Terug naar de roots”, grapt Koen hierover, een verwijzing 
naar het feit dat het Werk der Daklozen de eerste daklozenopvang van de Terp 
was. “Het is wel vijftien minuten langer rijden”, reageert een collega. Piet gaat 
verder: “De keus om daar te concentreren is louter financieel, er is daar plek. En 
iets anders: wat De Halm betreft zijn ze er nog niet uit. De Halm is toch een beetje 
een buitenbeentje, ze lijken niet zo goed te weten wat ze ermee moeten.” Dit lijkt 
vooral gericht te zijn aan Ania, die immers al jaren, tientallen jaren, werkzaam 
is op de Halm. Koen komt weer met een kwinkslag: “Denk er eens over na”, zegt 
hij tegen Ania, “en kom met een goed voorstel”. “Goed”, wil Piet deze discussie 
afsluiten, “maandag zes september gaan we dus met z’n allen die kant op”.
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Maar één van de vrouwelijke collega’s wil nog even haar gedachten over de situa-
tie kwijt. Het gaat haar vooral om de keus van functie en werkplek die moet wor-
den gemaakt. “Wat als je keuze straks niet de juiste keuze blijkt te zijn? Je moet 
nu kiezen, maar je weet nog niet wat de keuze straks precies in gaat houden. En 
je weet nog niet of je wel op die keus ingedeeld gaat worden. Wat moet je doen 
als dit niet het geval is?”. “Dan moet je ander werk gaan zoeken”, grapt Piet. Wel 
nuanceert hij dit onmiddellijk, “Je geeft inderdaad je voorkeur aan, maar het is 
ook niet meer dan een voorkeur. Nogmaals: ik ga er hier niet om liegen; het is nog 
niet duidelijk of je op je voorkeur ingedeeld gaat worden. Maar evengoed, ik heb 
de indruk dat het wel goed gaat komen, er is daar [bij het Werk der Daklozen] 
veel vraag naar woonbegeleiders zoals jullie”. Koen geeft zijn lezing op de situatie: 
“Die gasten van het Werk der Daklozen zijn allemaal verknocht aan hun eigen 
werkplek, die willen in hun eigen kotteke blijven”. Hiermee bedoelt hij, dat de 
collega’s bij het Werk der Daklozen waarschijnlijk overwegend voor een functie 
als groepsbegeleider zullen kiezen om aldus op hun bestaande werkplek te kun-
nen blijven. Hiermee blijven er veel functies van woonbegeleider over. En dit zijn 
nu juist de functies, die door de collega’s van De Passant geambieerd worden. 
Piet zegt er ten slotte nog het volgende over: “Er wordt daar al nagedacht over de 
bureau-indeling, dat schijnt een heikel punt te zijn”.

Organisatorische perikelen die bij het werk horen, maar die tegelijkertijd de pro-
fessionals afhouden van wat zij als hun ‘eigenlijke werk’ zien. We kwamen een 
aantal momenten in de diverse observaties tegen waaruit blijkt dat praten en 
vergaderen door de professionals vaak niet als ‘werk’ beschouwd wordt. Aan de 
andere kant zijn overlegmomenten – bij voorkeur mondeling en live – noodza-
kelijk om organisatorische veranderingen goed te doen landen (Rogers, 2003). 
Overlegmomenten zijn daarmee eigenlijk een vorm van noodzakelijk kwaad.

Het volgende punt is de wachtlijst. Piet geeft aan dat er, wanneer er iemand op de 
lijst gezet wordt, even gevraagd moet worden of het de voorkeur van diegene is 
of ze op De Passant, danwel op De Halm geplaatst willen worden. Er zijn name-
lijk verschillen tussen de twee huizen. De Halm kleinschaliger dan De Passant, 
en bedoeld voor wat zelfstandiger bewoners. Bovendien mogen bewoners die in 
De Halm verblijven niet drinken of gebruiken. Kort gezegd, zoals Piet het for-
muleert: “Het is een wachtlijst voor twee centra, niet voor één”. Verder naar het 
volgende punt, een folder van het onlangs opgerichte “Tienerteam”. Dit team, 
een initiatief overigens van BZN De Stobbe (zie hoofdstuk 4), richt zich op resi-
dentiële opvang en ondersteuning van jonge vrouwen die zwanger zijn, of net 
zijn bevallen. Tijdens deze mededeling valt mijn oog op de agenda van Koen, die 
op de voorkant een stuk van een artikel uit een krant of tijdschrift heeft geplakt. 
Op de foto prijkt de Vlaamse wielrenner Tom Boonen, die geciteerd wordt: “mijn 
helden zijn de mensen uit de sociale sector”.
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Dan vraagt Ania aandacht voor Henk, een bewoner van De Halm over wie ze gis-
teren aan mij ook al een en ander heeft verteld. Later zal ze aan mij vertellen dat 
ze dit soort overlegmomenten over bewoners zeer belangrijk vindt. “Juist door te 
overleggen met collega’s maak je beslissingen veel objectiever”. Het probleem is 
dat Henk in De Halm helemaal niet ‘meedoet’ met de groep; en boos wordt en 
neiging tot agressief gedrag vertoont wanneer hij hierop aangesproken wordt. In 
De Halm wordt bijvoorbeeld gezamenlijk gekookt en gegeten. En ook bepaalde 
huishoudelijke taken worden in een gezamenlijke verantwoordelijkheid uitge-
voerd. Henk onttrekt zich hier echter aan, zo kwam hij bijvoorbeeld enkele dagen 
geleden, heel bewust volgens Ania, pas thuis toen het avondeten al klaar was en 
ook met de afwas drukt hij zijn snor. Dit verantwoordt hij door aan te geven dat: 
“zelfs een kind kan zien dat je in dit kleine keukentje niet met z’n tweeën kan 
afwassen.” “Maar het zijn altijd dezelfden die daar de afwas doen”, zegt Ania. 
De andere bewoners klagen vervolgens bij haar over het gedrag van Henk. Ania 
wilde dit vervolgens bespreekbaar maken door het op de wekelijkse bewonersver-
gadering op de agenda te zetten. Maar toen bleek, dat de anderen hem er toch niet 
mee wilden confronteren. Daarmee zit de zaak nu volgens haar in een impasse en 
Ania legt het voor aan haar collega’s. Wel zegt ze hierbij, dat ze “geen boeman wil 
spelen. Je kunt niet te hard confronteren, dan verlies je contact”. Over de discus-
sie omtrent het afwassen stelt een collega voor: “Gewoon de knoop doorhakken 
en ieder een vaste afwasdag geven. Als je er nu iets van zegt, nu er geen vaste 
afspraken liggen, dan ben jij de vijand, dan ‘moet’ hij van jou afwassen. Maar 
wanneer er gewoon een schema ligt, dat ze hebben afgesproken, dan is het wat 
anders”. “Hij vindt trouwens ook”, gaat Ania verder, “dat hij ‘dat allemaal niet 
hoeft te leren’, omdat hij van zichzelf vindt dat hij alleen maar financiële proble-
men heeft”. “Misschien toch maar een vast afwasschema invoeren”, zegt ze wat 
later. Hiermee is de vergadering ten einde gekomen.

Twee dagen later vraagt Piet tijdens de overdracht aan Ania hoe de situatie 
momenteel in De Halm is, gezien het agressieve en dreigende gedrag van Henk. 
Hierop ontstaat een discussie tussen de verschillende aanwezigen.

Ania: “Het blijkt nu ook dat ze hem ervan verdenken dat hij zijn oude huis in 
brand heeft gestoken. Ik weet niet of dat klopt, maar ik acht hem er, eerlijk gezegd, 
wel toe in staat. En als je met het OCMW over hem belt, dan zeggen ze daar 
‘Henk?, oh, die brandstichter’”. Ze vertelt verder: “Henk is vaak eerlijk tegen me. 
Hij vertelt dan zelf over zijn zuchtigheid en over zijn agressie. Hij mag daarom 
ook niet meer binnenkomen bij De Steenoven [Een inloopcentrum voor dak- en 
thuislozen, gevestigd in het centrum van Antwerpen], dat vertelde hij ook. “Lijkt 
me redelijk van die gasten”, reageert Piet droogjes. Ania gaat verder: “Het is ook 
niet leuk om zo iemand in huis te hebben. Hij kan volgens mij steeds omslaan 
als een blad bij heldere hemel”. Waarop Piet benadrukt: “Je moet in ieder geval 
onmiddellijk de politie waarschuwen, als er iets gebeurt. Maar goed, wat doen we 
er voor nu mee?, lijkt me de vraag”. “Het geeft in ieder geval veel stress”, zegt Ania 
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hierop. “Maar wat doen we er nu mee”, benadrukt Koen. Ania geeft aan het zo 
ook niet te weten, waarop Piet suggereert: “Misschien voorlopig met tweeën naar 
De Halm? Of de gesprekken met hem hier houden, zodat in ieder geval de veilig-
heid gewaarborgd is”. “Maar dat kan niet”, is de tegenreactie van Ania, “je weet 
niet of hij eruit gaat klappen, dat kan zomaar onverwachts gebeuren. En steeds 
met tweeën die kant opgaan, daar hebben we de tijd en mensen niet voor”. Koen 
denkt praktisch: “over welke tijd hebben we het hier. Ik begreep dat hij op een 
lijst staat om elders te worden geplaatst. Want dit is zo niet lang vol te houden.” 
“Hij staat inderdaad op de lijst, maar dat gaat nog wel even duren”, reageert Ania. 
Piet gooit het over een andere boeg: “ik begreep ook dat hij een betalingsachter-
stand schijnt te hebben. Als hij niet heeft betaald, we moeten dat even nakijken, 
dan kunnen we hem gewoon wegsturen”. “Maar dat gaat Ania hem daar dan niet 
alleen vertellen!”, benadrukt Koen.

“Wat zoekt hij overigens nog in De Steenoven, als hij daar is weggestuurd?”, 
vraagt Koen door. Hierop moet Ania het antwoord schuldig blijven. En, over de 
discussie en het ogenschijnlijk uitblijven van een oplossing vooralsnog: “Ik wil 
het ook gewoon even kwijt, het is goed om af en toe gewoon even over dit soort 
zaken te praten, zonder dat er per se meteen een oplossing moet komen”. Rien 
grapt daarop: “zodat, wanneer je daar met een open keel ligt, dat we dan weten 
wat er is…”. Deze grap breekt de spanning die ontstaan is tijdens de discussie. 
Ania heeft nog een laatste vraag, over de medicijnen van Henk, die hij niet wil 
innemen. “Door d’n soep draaien”, suggereert Koen laconiek. “En draai er dan 
meteen wat arsenicum bij…”. Piet wil naar een afsluiting: “Als we zo eentje bin-
nen hebben, dan hoop je altijd dat er niets gebeurt, maar tegelijkertijd kun je er 
gewoon op wachten, dat er iets gebeurt. Als hij op een redelijker manier buiten 
geraakt, dan zou dat mooi zijn, en dan pakken we hem in ieder geval nooit meer 
binnen”.

De casus van Henk kost Ania veel energie, en levert haar ook veel spanning op, 
Tegelijkertijd acht ze het van groot belang om deze situatie zorgvuldig op te los-
sen, ook richting Henk zelf. De overlegmomenten met de collega’s acht ze hierbij 
van groot belang. Dit niet zozeer omdat hier een concreet resultaat uitkomt, maar 
omdat dit het voor haar mogelijk maakt om de zaken wat beter op een rij te zetten 
en om tot, zoals ze dat zelf zegt, ‘objectievere’ beslissingen te komen. Het is een 
strategie om je te verhouden tot ingewikkelde casuïstiek waarbij er geen concrete 
antwoorden zijn; daarnaast stimuleert dit het eigen reflecteren op het werk. We 
zouden ook kunnen zeggen dat dit een strategie is om de ‘tacit knowledge’ meer 
expliciet te maken. Polanyi (1966) beargumenteert dat we altijd meer weten dan 
we kunnen vertellen en dat we soms moeite hebben om de kennis die we hebben 
onder woorden te brengen. Het gesprek met anderen kan helpen om deze ken-
nis expliciet te maken. Daarnaast kunnen we hier ook het zogeheten ‘problem 
setting’ herkennen. ‘Problem setting’ gaat uit van het gegeven dat de een goede 
probleemdefinitie en – omschrijving essentieel is voor een goede en juiste aanpak 
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ervan. Dat lijkt evident, maar is in de praktijk lastig. Sterker nog: het is één van 
moeilijkste dingen om te doen in een professie die te maken heeft met complexe 
zaken (Schön, 1983; Van Ewijk, 2010).

ochtendoverleg
De volgende dag, woensdag, heb ik om negen uur in de ochtend op De Passant 
afgesproken en kan ik meteen aansluiten bij de dagelijkse ochtendbriefing. 
Tijdens deze briefing, die een soort van overdracht is, worden de dagelijkse zaken 
en de bevindingen van de vorige middag, avond en nacht met elkaar doorgespro-
ken. De aanwezige collega’s, waaronder Patrick, Koen en Ania druppelen binnen 
en er worden wat klappers (‘kaften’ heten die hier) op tafel gelegd. Op de rug van 
deze klappers staat te lezen wat de inhoud van deze klappers is en ik lees labels 
als “Overtredingregister”, “Beddenlijst” en “Verslagenkaft”. “Er staan niet veel 
puntjes van gisteren die we door moeten nemen”, begint Patrick, die de meeting 
voorzit. “Mooi”, reageert Koen. Tussendoor praten Koen en Patrick (en ook ik 
kan niet nalaten om me ermee te bemoeien) na over de voetbalwedstrijd tussen 
Anderlecht en het Poolse FK Partizan. Deze wedstrijd, die om plaatsing voor de 
Champions League ging, werd op basis van penalty’s verloren door Anderlecht, 
dit tot grote spijt van zowel Koen als Patrick. Onderwerp van gesprek zijn de twee 
door Anderlecht gemiste penalty’s, die beide achter elkaar hoog over gingen. De 
heren kunnen het nog steeds nog geloven.

Dan is men aangeland bij de registraties van de overtredingen. De geconstateerde 
overtredingen worden gemeld en eventueel wordt er actie op ondernomen. Het 
eerste geval betreft een bewoner, die te laat op zijn werk is verschenen. Ook waren 
er vanochtend diverse bewoners niet op de dagopening. Blijkbaar komen beide 
gevallen vaker voor, want ze worden min of meer ter kennisgeving aangenomen. 
De bewuste bewoners zullen worden aangesproken door hun respectievelijke 
woonbegeleiders. Dan vraagt Patrick de aandacht voor een bewoner die “weer” 
(zoals hij het zegt) ziek is. Ook rook het erg op zijn kamer en heeft Patrick daarom 
een raam opengezet, toen deze bewoner onder de douche was. Evengoed zal het 
weinig helpen, volgens Patrick, omdat deze bewoner een incontinentieprobleem 
heeft. Rien, die zojuist is binnengelopen stelt voor. “Zakgeld inhouden mis-
schien?” Het lijkt erop dat dit een grap betreft; er wordt in ieder geval niet serieus 
op het voorstel ingegaan.

Hierop volgt er een korte discussie tussen Koen en Ania, over de vraag of een 
zekere bewoner wel of niet in huis was vanmorgen: “Kees was niet binnen”, aldus 
Koen. “Dat is niet juist”, reageert Ania. “Dat klopt dat het niet juist is, maar het 
staat hier [in de klapper] wel”, is de reactie van Koen weer. Vervolgens verklaart 
hij dit op het oog wat raadselachtige antwoord. “Hij was blijkbaar wel op de dag-
opening, maar vannacht niet op De Passant…”

“Zijn er nog meer overtredingen?”, vraagt Ania ter afsluiting van dit punt. 
“Behalve dan die twee gemiste penalty’s?”, vraagt Koen, hetgeen enig gelach bij de 
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anderen veroorzaakt. Dat blijkt niet zo te zijn. Het volgende punt betreft het uit-
delen van het zakgeld, dat vandaag op de agenda staat. Opnieuw wordt er een lijst 
doorgenomen, waarbij per bewoner een bedrag aan zakgeld wordt genoemd. Dit 
zakgeld zal vanmiddag worden uitgedeeld door diegene die permanentie heeft. 
De bedragen zijn afgesproken met de betreffende bewoners en hun woonbege-
leider. Het wekelijkse zakgeld schommelt tussen de tien en de vijfentwintig euro. 
Koen vertelt over dit zakgeld later het volgende: “In plaats van die vijfentwintig 
euro per week zou ik soms liever honderd euro in de maand geven. Dit zou voor 
een aantal bewoners goed zijn om meer zelfstandigheid aan te leren.”

intake
Hiermee is de ochtendbriefing beëindigd en schuif ik aan bij een gesprek, dat 
Ania zal hebben met de eerder genoemde Rashid. Hij kan namelijk vandaag 
zijn intrek nemen in De Passant en Ania heeft hierover een afspraak met hem 
gemaakt. Omdat hij tijdens zijn vorige verblijft in De Passant nauwelijks aanwe-
zig was, wil Ania hem in ieder geval hiermee confronteren. En verder moeten 
er een aantal praktische afspraken worden gemaakt. Rashid is te laat en Ania 
probeert hem te bellen. Ze krijgt geen gehoor, maar op dat moment loopt Rashid 
dan toch de spreekkamer binnen. “Wat vond je van je vorige verblijf hier?”, is de 
eerste vraag die Ania aan Rashid stelt. Rashid begint aarzelend: “Proper huis. 
Aardige mensen..” Zoals Ania eerder al aangaf lijkt hij teruggetrokken. Of dit zijn 
aard is, of dat hij gewoon op zijn hoede is, durft Ania niet te zeggen. En, het kan 
daarnaast ook gewoon met de taal te maken hebben. Evengoed gaat Ania door op 
het onderwerp: “Als je het hier naar je zin hebt, is het wel goed om hier vaker te 
zijn. De vorige keer was je hier maar heel weinig [Rashid zit te knikken] en liet je 
ons niet weten waar je was. Dat is niet de bedoeling. Je bent hier welkom, maar je 
moet je wel aan de afspraken houden”. Opnieuw knikt Rashid.

Het volgende onderwerp is de taakstraf die Rashid nog heeft uitstaan. Deze straf 
gaat over een week in. Rashid dient hiervoor aan het werk te gaan in een distri-
butiecentrum voor tweedehands kleding, waar hij in het magazijn gaat werken. 
Dat betekent zakken met kleding sjouwen en Rashid geeft aan dat hij dit niet kan, 
omdat hij iets aan zijn handen heeft. Dit is bekend bij Ania, want ze vraagt er 
niet op door, maar raadt Rashid aan om dit bij zijn eerste dag op het distributie-
centrum duidelijk te melden. Terwijl ze dit vertelt, valt het me op dat hij littekens 
van snijwonden heeft op zijn linkerpols en Rashid benadrukt, wijzend op deze 
wonden, dat hij geen zware zakken mag tillen. “Dan moet je dat daar gaan zeg-
gen”, is de reactie van Ania.

Vervolgens vraagt ze toch hoe Rashid aan deze littekens komt en hij vertelt dat 
hij deze tijdens een caféruzie heeft opgelopen. Iemand sloeg een bierglas stuk 
op zijn pols. Rashid legt uit dat het ging om een ruzie tussen een ‘Belg’ en een 
‘Marokkaan’ en dat hij hierbij tussenbeide wilde komen. Hij was het naar eigen 
zeggen niet eens met een aantal dingen die er door deze twee kemphanen werden 
gezegd en sprak ze hier op aan. Met als resultaat dat hij in zijn pols werd  gesneden 
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en nu voorlopig niet zwaar mag tillen. “Ik ga het wel proberen maar als het niet 
lukt moet ik terug naar de dokter. De dokter zegt: ‘kan wel een jaar duren’”. Ania 
benadrukt nogmaals: “Als het echt niet gaat, dan moet je dat zeggen”. “Had je 
toen gedronken?”, wil Ania vervolgens weten. “Ja, één pintje”. “Dat is wel een 
aandachtspunt hé, want we weten, dat als jij gedronken hebt, dat dan de andere 
Rashid naar boven komt. Dus ga je die cafés nu vergeten? En heb je sindsdien nog 
gevochten?”, wil Ania ook nog weten. Rashid schudt zijn hoofd. “Goed, probeer 
dat vol te houden, probeer weg te blijven bij dat soort cafés en probeer niet te 
vechten”.

“Daarnaast”, maakt Ania een bruggetje, “is het belangrijk om ook aan het 
OCMW te melden, dat je wilt gaan werken. Het is belangrijk, dat ze dat daar 
weten.” Rashid knikt hierbij. Ook is Ania benieuwd wat de reden is dat Rashid 
nu weer op De Passant wil komen wonen. Hij woont nu in bij familie van hem 
en heeft dus de beschikking over een adres. Dakloos, in de strikte zin van het 
woord, is hij niet. Rashid vertelt: “Ik wil weer wat rust, rustig leven. Familie heeft 
kinderen, is druk. Komen om vijf uur aan je bed”. “En wat verwacht je nu van 
ons?”, vraagt Ania. “Dankjewel”, antwoord Rashid. “Nee, je hoeft niet dankjewel 
te zeggen, wij doen ons werk. Maar ik wil graag weten wat je van ons wilt, wat 
je hier wil leren”. Maar Rashid lijkt hier geen duidelijk antwoord op te hebben. 
Ania sluit af: “Denk erom, als je hier komt wonen, er zijn regels, ben aanwezig 
hier, dat is heel belangrijk. Wij hebben hier geen kinderen, die om vijf uur aan je 
bed komen, maar wel regels, net als overal”. “Komt goed, dat komt goed”, is de 
reactie. “Dadelijk ga je even praten met een collega van me. Ga maar even in de 
kantine zitten, pak een kopje thee als je wilt en mijn collega komt je zo halen.” 
Rashid geeft zowel Ania als mij een hand en loopt naar buiten.

Ania gebruikt de intake om een aantal praktische zaken te regelen, om bij Rashid 
te informeren hoe het gaat, maar zeker ook om hem op de hoogte te brengen van 
de regels en gebruiken op De Passant. Het verblijf op de Passant is niet vrijblij-
vend, er wordt van de bewoners een aantal zaken en gedragingen verwacht en 
Ania wil dit duidelijk hebben. Ook hier dringt de vergelijking met opvoeden zich 
aan, en wel de wat striktere kant ervan. De professional zit hier vooral in de rol 
van loketeigenaar, die kan leveren vermits de cliënt zich houdt aan de regels. Op 
deze manier kan de cliënt ook gedisciplineerd worden, indien dit nodig geacht 
wordt (Prottas, 1979; Riccucci, 2005a).

gebruik
Tussen de middag zie ik dat de bewoner met de baard net in een aangrenzend 
kantoor met de tondeuse onder handen wordt genomen door Rien. Zijn hoofd-
haar wordt netjes geknipt en opgekalefaterd en ook zijn baard wordt bijgewerkt. 
“Als ik dat geweten had, was ik van de week niet naar de kapper gegaan”, rea-
geert de con ciërge, die net binnenloopt. Koen vertelt me dat deze bewoner niet 
in staat is om zelf zijn afspraak met een kapper te onthouden. Vandaar dat er 
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voor deze praktische oplossing wordt gekozen. “Eigenlijk hebben we hier nu een 
 doorstroom, en activeringsbeleid. Dat houdt in dat we die gasten moeten aanspo-
ren om als ze hier zitten zelf de boel aan te pakken en hier zo spoedig mogelijk 
weer wegraken. Maar  sommige bewoners, zoals deze hier, die hier al vanaf 1993 
zit, laten ze gewoon zitten.” Inmiddels is Rien klaar met haar kapperswerk en 
veegt ze de haren bij elkaar. Het is een behoorlijke bos en een bewoner die juist 
komt binnen gelopen, vraagt haar gevat: “Heb je net je benen geschoren?”. Rien 
kan er wel om lachen, net als de andere aanwezigen overigens.

Meteen na de middagbriefing heeft Patrick een gesprek met de eerder genoemde 
Jimmy, van wie hij de zorgbegeleider is, waarbij ik aanschuif. Deze Jimmy heb 
ik voor het eerst gezien toen ik bij de permanentiedienst van Ania zat, afgelopen 
maandag. Patrick vertelt me, dat hij voor de derde keer op rij in De Passant ver-
blijft en een verslavingsachtergrond heeft. Hij is niet clean, zijn verslaving wordt 
gedoogd als het ware. Patrick zegt daar zelf het volgende over: “We gaan vandaag 
de dag wat pragmatischer om met gebruik. Waar we nu vooral aan hechten is de 
vraag of het hanteerbaar is op de groep, of niet”. Patrick begint het gesprek met 
het openen van een aantal aan Jimmy gerichte brieven, die zijn binnengekomen 
sinds hun laatste gesprek. De eerste bevat een doktersrekening, betreffende de 
methadonverstrekking aan Jimmy. Deze bedraagt tachtig euro. Jimmy geeft ech-
ter aan, dat hij dit niet heeft, maar dat hiervoor een betalingsregeling bestaat. 
Patrick: “Oké, maar dan moet je er zelf wel even heen, om dat te overleggen en 
af te spreken, dat je die tachtig euro in kleine stukjes betaalt. Wel even doen hé”, 
drukt hij Jimmy nog op het hart, “want ze hebben je daar goed geholpen”. De 
volgende brief betreft een rekening voor het uitrukken van een ambulance. Deze 
dateert uit 2008, het is een aanmaning, en Jimmy moet even goed nadenken 
waarover dit precies ging. Omdat dit ook niet in de brief staat, belooft Patrick de 
originele bijbehorende rekening op te vragen.

Vervolgens is er de vraag van Patrick waar Jimmy wil gaan wonen, wanneer hij 
doorstroomt vanuit De Passant. Jimmy. “Beschermd wonen lijkt me wel wat. Of 
in oud-Antwerpen. Daar zou ik ook wel graag willen wonen”. Patrick benadrukt 
dat deze keus erg belangrijk is. Waar Jimmy straks terechtkomt is volgens hem 
cruciaal, en hij raadt Jimmy dan ook aan om hier goed over na te denken: “En 
wat ook belangrijk is, dat is de woonbegeleiding, als je woonbegeleiding wilt, ook 
op huisbezoek kan komen om je zo te ondersteunen”. Jimmy geeft aan hier wel 
oren naar te hebben. Een volgend punt is dat Jimmy de afgelopen week ruzie met 
een medebewoner lijkt te hebben gemaakt. Patrick bevraagt hem hierop. Jimmy 
vertelt dat de andere bewoner “groot deed en met boterhammen gooide”. Hierop 
heeft Jimmy, naar eigen zeggen en deels vanwege het feit, dat hij onder invloed 
was, één en ander teruggezegd en er ontstond onenigheid tussen de twee. Dit 
werd gesust, maar Patrick dringt Jimmy wel nog op het hart: “We zitten hier in 
hetzelfde schuitje. Je gaat toch niet een ander afpakken; die in dezelfde boot zit 
als jij”. Jimmy is het hier wel mee eens en hij zegt dan ook: “Ja, we zitten hier allen 
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in hetzelfde opvangcentrum. Eigenlijk draai ik ook liever mijne rug om naar die 
mensen, dat ik er geen last van heb en dat ik me er niet door op laat naaien. Of ik 
ga gewoon weg, naar het park, naar mijn broer, of vissen”.

“Hoe is het met uw gebruik?”, wil Patrick vervolgens weten. “Was slechter, is 
nu beter”, is het antwoord van Jimmy. “Ja”, gaat Patrick verder, “want ik heb u 
een keer in het park zien zitten en toen dacht ik ‘amai!’”. “Ja”, verzucht Jimmy, 
“misschien moet ik inderdaad naar een crisiscentrum…”. Maar zo heeft Patrick 
zijn opmerking niet bedoeld: “Ge moet van mij niet gaan ontwennen hé. Het is 
meer, dat je hier in ieder geval nuchter rondloopt”. “Ik gedraag me wel”, is het 
weerwoord van Jimmy. “Ge moet het zelf bepalen”, benadrukt Patrick nogmaals, 
“maar als je alleen wilt wonen, dan moet je het een beetje onder controle hebben”. 
Het thema van op zichzelf gaan wonen, speelt momenteel voor Jimmy en ze gaan 
hier nog even op verder. Jimmy: “Dan ga ik dus De Passant verlaten…”. Het komt 
er wat melancholisch uit, zo lijkt het. “En dat zal gaan met vallen en opstaan”, 
voegt Patrick daaraan toe. “Ik ben al veel gevallen, al veel tegen de muur opgelo-
pen..”, zegt Jimmy, met gevoel voor zelfreflectie.

De volgende bewoner die binnenkomt is door Patrick ontboden, omdat deze 
vanochtend zijn medicatie niet is komen ophalen. De bewoner in kwestie heeft 
een zogeheten ‘depot’, wat inhoudt dat hij periodiek een spuit toegediend moet 
krijgen. Via deze spuit wordt hem medicatie toegediend, die langzaam door het 
lichaam op wordt genomen. Deze opnametijd ligt voor de meeste doseringen tus-
sen de twee en de drie weken. En bij deze bewoner had er vandaag een nieuwe 
spuit gezet moeten worden. Maar als Patrick de bewoner erop aanspreekt, blijkt 
dat deze van mening is, dat hij niet om de twee, maar juist om de drie weken voor 
deze spuit naar de dokter moet. Dat is de reden waarom hij er vanochtend niet 
was. Hierop pakt Patrick de klapper erbij om het op te zoeken. Tussendoor wil 
hij nog even weten hoe het met de bewoner gaat. “Ik zie u zo weinig, de laatste 
tijd…”. Ondertussen komt hij tot de conclusie dat hij de benodigde informatie 
over de medicatie niet kan vinden en belt hiervoor meteen met de betreffende 
instelling. De persoon die hierover uitsluitsel kan geven is echter niet bereikbaar 
en men belooft aan Patrick om hem terug te bellen. Ondertussen gaat Patrick 
door met zijn vragen: “Je bent er ook nooit bij op de dagopening, om acht uur”. 
De bewoner knikt, en belooft beterschap. Voor wat de spuit betreft concludeert 
Patrick: “Oké, we gaan het voor nu even zo laten als het is, ik laat het je weten 
als ik teruggebeld wordt, en als je toch vandaag nog een spuit moet gaan halen”. 
Hiermee is ook dit gesprek beëindigd.

Het middelengebruik van de bewoners wordt beschouwd als eigen verantwoor-
delijkheid. Patrick laat dit ook duidelijk bij de ander. Hij spiegelt het gedrag, geeft 
terug wat hij observeert, maar een eventuele conclusie en daaruit voortvloei-
ende beslissing is aan de bewoner in kwestie. Ook bij de tweede bewoner han-
teert hij deze strategie: hij vertelt dat hij de bewoner weinig ziet, maar niet direct 
wat hij hiervan vindt; hoewel de bewoner in kwestie belooft er vaker te zullen 
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zijn. Hier speelt ook een stuk ‘teruggeven’, zoals we dat ook in Eindhoven zagen: 
de  verantwoordelijkheid voor het eigen proces wordt (deels) teruggelegd bij de 
bewoner. Dit maakt het ‘meten’ van resultaten wel ingewikkeld: wanneer de hulp-
verlener het proces stevig in handen houdt is eventuele vooruitgang makkelijker 
te  constateren. Ook de eventuele kritische succesfactoren zijn op deze manier 
moeilijker aan te duiden. De professionals geven dus niet alleen de verantwoor-
delijkheid terug, maar geven daarmee ook de mogelijkheid om eventueel succes, 
en daarmee effectiviteit, te claimen. In een klimaat waar er verwacht wordt dat 
men effectief, evidence-based (Newman et al., 2005; Offringa et al., 2003; Sackett 
et al., 2000) werkt, kan dit problematisch zijn. Soms moet het proces, en daarmee 
de kapitaliseerbaarheid van dit proces, uit handen gegeven worden.

6.5 leicester: het dawn centre

Het Dawn Centre is een van de vijf hostels voor dak- en thuislozenzorg in 
Leicester, die rechtstreeks onder de gemeente vallen. Sommige van deze hostels 
richten zich op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld op vrouwelijke daklozen, 
jeugdige daklozen (in de leeftijd van 16-25) en op de opvang van gezinnen Ook 
zit er verschil in de mate van begeleiding die er wordt geboden. In het Dawn 
Centre, bijvoorbeeld, worden drie maaltijden per dag aangeboden, maar er zijn 
ook hostels waarin er zelf door de bewoners wordt gekookt. Het Dawn Centre 
is gevestigd in een relatief nieuw gebouw, dat dateert uit 2006. Het ligt vlak bij 
het centraal station van Leicester, dichtbij het spoor. Later zal ik horen dat dit 
een van de minder chique wijken van Leicester betreft. Voor de komst van het 
Dawn Centre was veel weerstand van buurtbewoners, omdat deze wijk al diverse 
 sociaalmaatschappelijke problemen kende, zoals drugshandel en prostitutie.

In het gebouw van het Dawn Centre zijn een aantal diensten gevestigd. Op de 
eerste plaats is er het eigenlijke hostel, met plek voor 44 bedden. Doorverwijzing 
naar het hostel vind plaats via ‘Housing Options’, het centrale bureau dat in 
Leicester de registratie en doorverwijzing van daklozen regelt. Elke dakloze die 
in aanmerking wil komen voor opvang in een hostel moet zich eerst richten tot 
Housing Options, dat als zodanig een spilfunctie heeft in de doorverwijzing van 
daklozen. Het kan gebeuren dat bewoners tijdelijk een kamer moeten delen, als 
er minder plaatsen zijn dan kandidaten. Dit wordt over het algemeen, zo vertelt 
Shakira, niet gewaardeerd door de bewoners.

Overdag is er ondersteuning van een toegewezen professional om aan de slag te 
gaan met de eigen problematiek en zijn er georganiseerde activiteiten Daarnaast 
is er een huisartsenpost en zijn er een aantal verpleegkundige diensten. Deze zijn 
in het leven geroepen toen men zich realiseerde dat daklozen in principe geen 
toegang hebben tot een huisarts en aanverwante zorg. Alleen wanneer iemand 
geregistreerd staat op een bepaald adres, komt men in aanmerking voor zorg 
van een huisarts. En de daklozen vielen daarom buiten de boot. Vandaar dat het 

Van_Lanen.indd   245 22-4-2013   12:35:24



246 hoofdstuk 6

Dawn Centre ook deze mogelijkheid aanbiedt. Ook hebben daklozen hier des-
gewenst toegang tot diverse specialistische verpleegkundige diensten, zoals een 
psychiatrisch verpleegkundige en ‘drugs and alcohol’ services.

Ten slotte is er in het gebouw een afdeling van het Y Advice and Support Centre 
(YASC) gevestigd. Het YASC (gerelateerd aan het YMCA) is een dagopvang voor 
daklozen of mensen, die anderszins een problematische woonsituatie hebben. 
Het centrum werkt met vrije inloop: iedereen die wil, kan hier binnenlopen. 
Hiervoor is geen afspraak of doorverwijzing nodig.

Ik loop mee met Shakira Monzack, assistent-manager van het hostel. Het eerste 
wat gedaan wordt als iemand wordt geplaatst, is het voeren van een gesprek met 
deze persoon; een zogeheten ‘needs assessment’. Dit gesprek dient om na te gaan 
“what kind of support they need”, zoals Shakira het omschrijft. Zaken die aan de 
orde komen tijdens dit gesprek zijn, onder andere, de oorzaken van het feit dat de 
betrokkene dakloos is geworden. Vervolgens wordt er gekeken waarmee tijdens 
het verblijf in het Dawn Centre aan de gang zal worden gegaan. Shakira vertelt 
dat het om een grote diversiteit aan problematiek kan gaan. Iemand kan uit huis 
gezet zijn wegens schulden, er kan sprake zijn van ‘substance use’ (middelenge-
bruik), werkloosheid kan een aanleiding zijn om dakloos te geraken en zo zijn er 
volgens Shakira diverse oorzaken te benoemen. Wat de verblijfsduur betreft, er 
wordt gestreefd om deze niet langer dan drie maanden te laten zijn. Dit is om te 
voorkomen, dat bewoners al te veel wennen aan bepaalde gemakken, maar ook 
vanwege eventuele negatieve invloed van andere bewoners. Ook hier geldt name-
lijk, volgens Shakira, dat bijvoorbeeld voor iemand die niet gebruikt of aan het 
afkicken is, een verblijf in het hostel tussen medebewoners waarvan er in ieder 
geval een aantal gebruiken, kan leiden tot terugval. Overigens mag er binnen 
de muren van het hostel absoluut niet worden gebruikt en betrapt worden leidt 
hier tot onmiddellijke verwijdering uit het hostel, zoals ook aangeven op diverse 
mededelingen aan de muur.

Hoewel het hostel veel zorg en ondersteuning biedt en als zodanig door veel 
bewoners wordt ervaren als een belangrijke stap terug richting het weer op de 
rails krijgen van het eigen leven, zijn er zeker ook daklozen voor wie het hostel 
niet geschikt is. Shakira: “We make it as homey as possible, but there are rules”. 
Hiermee bedoelt ze dat, hoewel er veel aan wordt gedaan om een (tijdelijk) thuis 
te creëren voor de daklozen, er zeker ook regels zijn in het hostel, zoals de tijden 
waarop de maaltijden kunnen worden genoten, maar ook gedrag– en omgangs-
regels. Er zijn veel daklozen, zeker diegenen die al een langere periode op straat 
leven, die zich niet of moeilijk kunnen verhouden tot deze regels. Hoewel Shakira 
ook graag zou zien dat sommige regels wat flexibeler zouden zijn. “It would be 
lovely if we could offer a ‘go and please’ service, to have a cafeteria, instead of 
serving meals only at scheduled times”. Hiermee bedoelt ze, dat ze graag zou 
zien dat de bewoners wat meer zelf zouden kunnen bepalen wanneer ze gebruik 
willen maken van de maaltijden. Maar er is te weinig geld om dit aan te bieden. 
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Shakira vindt dit jammer, omdat het hier een doelgroep betreft die over het alge-
meen, zoals ze zegt, een ‘low moral’ heeft en dan zouden juist de kleine dingen 
zoals het zelf kunnen bepalen wanneer je eet of tussendoor iets bestelt voor een 
betaalbare prijs, juist een bijdrage kunnen leveren aan het welbevinden van deze 
groep.

Ook hier zien we de voortdurende afweging tussen de regels en hoe er over deze 
regels gedacht kan worden. En ook hier wordt bijvoorbeeld het bevorderen van de 
zelfstandigheid van de bewoner in bepaalde gevallen gezien als een geldige reden 
om bestaande regels aan te passen, of andersoortige voorzieningen aan te bieden. 
De ‘messy business’ (G. Jacobs et al., 2008) van het professioneel handelen geldt 
ook hier; het werk is omgeven door regels, maar wordt er niet altijd door gestuurd 
(Maynard-Moody & Musheno, 2000).

We lopen door het hostel en Shakira laat me als eerste de eetzaal zien, waar de 
bewoners driemaal daags hun maaltijden kunnen nuttigen. De zaal is nu leeg. Er 
staan een stuk of zes tafels, met verschillende stoelen er omheen gegroepeerd. 
Meteen tegenover de eetzaal is een zogeheten ‘disabled room’. Dit is een kamer 
met speciale voorzieningen voor een bewoner die lichamelijk gehandicapt is. We 
lopen er even binnen. Hoewel de kamer op dit moment wordt bewoond, is die-
gene die er verblijft momenteel niet aanwezig. De kamer is summier gemeubi-
leerd, met een bed en een bureau. Meteen rechts is er een deur naar een ruimte 
met een douche en een invalidentoilet, voorzien van beugels. Het valt me op dat 
Shakira niet graag de deurklinken aanraakt met haar handen, ze doet dit conse-
quent met haar ellebogen. Ook opent ze een deur liever door te duwen op een plek 
die aannemelijk minder wordt aangeraakt en zeker niet op of rond de deurklink 
of knop.

We lopen verder de gang door en komen uit bij twee bijzondere kamers, die 
Shakira me wil laten zien. Via de keuken van het hostel, waar ik even kennis-
maak met de vriendelijke kokkin, komen we terecht op een achterplaats en daar 
blijkt dat deze twee kamers elk grenzen aan een hondenkennel. “A dog is a man’s 
best friend”, zegt Shakira en ze legt me uit dat bewoners die een hond hebben 
gebruik kunnen maken van deze twee kamers. Dit op basis van beschikbaarheid 
uiteraard. Er zit volgens Shakira ook een belangrijke psychologische factor aan 
deze voorziening. Ze vertelt dat ze eens een dakloze heeft meegemaakt, “full of 
mistrust towards society”, zoals ze het omschrijft. Deze dakloze had wel al jaren 
een hond en het was alleen omdat er de voorziening van een kamer met honden-
kennel was, dat men deze man in het hostel wist te krijgen.

We lopen de trap op naar de tweede verdieping. Het valt me op, dat de lino-
leum vloer hier een andere kleur heeft dan op de begane grond. Waar de vloer 
op de begane groen vaalgroen was, is de vloer hier lichtblauw. Shakira vertelt me 
dat hier bewust voor is gekozen. “Each floor is color-coded”, zegt ze, en dat is 
om de herkenbaarheid voor de bewoners te vergroten. Zeker bewoners die wat 
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 problemen hebben met hun geheugen, zijn erbij gebaat dat ‘hun’ gang herkenbaar 
is door middel van een kleur.

Halverwege de gang, op de eerste verdieping, is er een recreatiekamer met een 
tafelvoetbalspel, een groot flatscreen en enkele boeken, die op een tafel liggen. De 
televisie staat aan, hoewel de kamer leeg is. Terwijl we in de kamer zijn, vraag ik 
naar het verloop in het hostel, hoe hoog is dit? Shakira vertelt me, dat er eigenlijk 
voortdurend bewoners komen en gaan. Op dit moment zijn er drie ‘vacancies’. 
Twee bewoners zijn vandaag uit eigen beweging vertrokken en één is er wegge-
stuurd. Ze vertelt me niet waarom.

De volgende kamer die we bezoeken is ook een gemeenschappelijke ruimte, inge-
richt met zo te zien, en te ruiken, gloednieuwe meubels. Shakira vertelt dat het 
hostel onlangs een ‘pot of money’ heeft gekregen en dat daarmee onder andere 
deze kamer is ingericht. Het is de bedoeling dat deze kamer en het geld gebruikt 
gaan worden om speciale therapieën aan bewoners aan te bieden, zoals aroma-
therapie, massage en accupunctuur. De kamer aan de overkant van de gang heeft 
grote glazen ramen, die uitkomen op de gang en we zien hier drie mensen aan 
een tafel zitten. Hier worden cursussen in ‘life skills’ gegeven: sociale vaardig-
heden, familiebanden en sollicitatievaardigheden. Via het trappenhuis aan de 
andere kant van het gebouw, lopen we door naar de tweede verdieping. Hier is 
onder andere een vergaderzaal gevestigd, die wordt verhuurd, maar ook wordt 
gebruikt voor cursussen of presentaties aan de eigen doelgroep.

Pathway Plan
Hier vertelt Shakira me over het zogeheten ‘Pathway Plan’, een recentelijk door 
haar manager richting de bewoners geïntroduceerd stappenplan, om het leven 
terug op de rit te krijgen. Dit stappenplan hangt op een prikbord in de verga-
derzaal. Op de eerste plaats wordt de vraag gesteld: “Where do you want to be?”. 
Mogelijkheden die onder elkaar worden opgesomd zijn een eigen huis,  supported 
accommodation en specialist accommodation. Als vierde staat er een groot 
vraagteken, blijkbaar wordt hiermee de mogelijkheid opengehouden dat de per-
soon in kwestie nog niet weet wat hij of zij wil. Echter, het mag duidelijk zijn 
dat het verwezenlijken van dit soort doelen voor deze doelgroep makkelijker is 
gezegd dan gedaan. Er zijn namelijk altijd een aantal factoren, die dit in de weg 
kunnen staan. ‘Barriers’, worden deze in het Pathway Plan genoemd, en voor-
beelden die hiervan worden gegeven, zijn schulden (bijvoorbeeld door huurach-
terstand en ‘substance use’). Wat deze schulden betreft: Shakira vertelt me dat er 
hiervoor met daklozen afspraken worden gemaakt over budgettering, waarbij ze 
zelf met een plan moeten komen om deze schulden af te lossen. Hierbij moeten 
ze om te beginnen minimaal 3 pond per week aflossen. Op deze manier leren ze, 
volgens Shakira, om zelf verantwoording te nemen voor hun zaken.
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Deze eigen verantwoordelijkheid benadrukt Shakira door te vertellen, dat hun 
belangrijkste vraag als hulpverlener richting de cliënt is: “What are you going 
to do about it?”, nadrukkelijk met een vinger wijzend, “What are you going to 
do about it; to get from A to B to C, to get through these hoops”. Natuurlijk 
ligt er volgens haar zeker ook een rol bij de hulpverlener: “You have to empower 
them”. Ten slotte vertelt ze dat het een bewuste keus was om het Pathway Plan 
aan de doelgroep te presenteren in deze mooie ruimte, eigenlijk bedoeld voor 
vergaderingen en verhuur aan externen. Hiermee werd aan de introductie van 
de plan (en in het verlengde daarvan ook aan de cliënten als uitvoerders van hun 
eigen Pathway Plan) een zekere status meegegeven. En dit werd volgens haar ook 
gewaardeerd door de betrokkenen.

We komen hier opnieuw het begrip empowerment, en het teruggeven van ver-
antwoordelijkheden tegen. En hier in Leicester wordt zo te horen ook de fysieke 
ruimte gebruikt om de bewoners te ‘empoweren’. Wat het teruggeven van de ver-
antwoordelijkheden betreft, expliciet doel van het Pathway Plan is om de bewo-
ners verantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen proces, hen zelf doelen hiervoor 
te laten stellen, en hiermee aan de slag te gaan.

yasc
Twee dagen later ben ik opnieuw op het Dawn Centre. De ochtend kan ik aan-
schuiven bij de YASC; de inloop voor daklozen, of mensen die anderszins een 
problematische woonsituatie hebben. Als ik rond tien voor acht in de ochtend 
arriveer, staat er al een groepje mannen en vrouwen te wachten bij de deur, die 
nog niet open is. Ik ga erbij staan en ben benieuwd of ik op zal vallen tussen dit 
gezelschap en of men mij aan zal spreken. Dit gebeurt echter niet. Iets na achten 
gaat de deur open en dromt iedereen naar binnen. De voordeur van het Dawn 
Centre komt meteen uit op een balie. Links hiervan is het hostel gevestigd en 
rechts hiervan de deur richting de ruimtes van de YASC. De bezoekers lopen 
meteen door via deze deur. Meteen links van deze deur staat een tafel met daarop 
een formulier waarop iedere bezoeker van het centrum zich moet aanmelden.

Ondertussen maak ik kennis met Ian, een van de medewerkers. Ian, behept met 
een typisch cockney-accent, stelt me voor aan zijn collega, Michael, die net bin-
nenloopt. “He’s always late”, becommentarieert Ian. Verder vertelt hij kort over 
het doel van de YASC. Het is een open opvang voor daklozen, die laagdrempe-
lige diensten aanbiedt richting daklozen die om wat voor reden dan ook niet in 
aanmerking komen voor een verblijf in het hostel. Ondanks de missie van het 
Dawn Centre, waarin duidelijk wordt omschreven dat het hostel er voor iedereen 
wil zijn, kunnen lang niet alle daklozen zich vinden in een verblijf aldaar en de 
daarmee gepaard gaande regels. Bij de YASC is iedereen, mits men zich gedraagt, 
welkom is en er is hiervoor geen inschrijving of registratie vooraf nodig. Wel 
moet iedereen zijn of haar naam op de lijst zetten. Dit heeft volgens Ian te maken 
met de ‘funding’ van de opvang. De instelling moet namelijk aan kunnen tonen 
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hoeveel daklozen ze bereikt met hun dienstverlening. We spreken af, dat ik aan-
schuif aan één van de tafels, waar de daklozen hun ontbijt zullen gebruiken.

Het wordt steeds voller aan de verschillende tafels in de dagopvang. Links van 
mij komt een jongen te zitten, gehuld in een tsjapka, die hij hierbinnen ophoudt. 
Hij begint met smaak een kom cornflakes op te eten. Rechts van mij komt een 
wat oudere vrouw te zitten. Het wordt blijkbaar zo vol dat men in de keuken 
bestek tekort komt om mee te geven aan de daklozen die hun ontbijt nog moeten 
ophalen. En dus roept een van de dames die in de keuken staan of er iemand 
toevallig al klaar is: “Has anybody got a spoon!”. “No”, reageert mijn linkerbuur-
man onmiddellijk automatisch. Ondertussen valt mijn oog op één van de vele 
aanplakbiljetten, die hier aan de muren hangen: “You are who you choose to be”. 
En nog een uitspraak op de muur valt me op: “No matter how far you go on the 
wrong way, you can always turn back”.

Er zitten inmiddels ongeveer twintig daklozen aan de tafels te eten, de meeste 
zijn mannen. Sommigen zijn al klaar met eten en lezen in één van de kranten, 
die er op de tafels liggen. Er blijkt nog steeds een tekort te zijn aan lepels en het is 
deze keer Ian die door de ruimte roept: “Make sure, when you’re ready with your 
spoons, to take them back!”. “No”, reageert mijn linkerbuurman weer automa-
tisch. Eén van de aanwezige vrouwen ontpopt zich ondertussen als parttime ober 
en loopt de tafels langs om achtergebleven kommen, lepels en bekers op te halen. 
Ondertussen zijn de medewerkers vooral rond aan het rennen en beantwoorden 
ze korte vragen van de bezoekers. Een man, gehuld in trainingsbroek en racejack, 
vraagt aan Ian om een scheermes, waarop Ian even in het kantoortje verdwijnt 
om het gevraagde te pakken. “Do you need help with that”, vraagt hij aan de man. 
“No”, is het duidelijke antwoord.

“try to encourage them”
Ik zie dat Michael, één van de medewerkers, bij de ingang staat en loop er even 
naartoe om een praatje te maken. Wat in de eerste plaats van belang is, zo vertelt 
Michael me, is dat we hier te maken hebben met een zogeheten ‘direct acces hos-
tel’. Dit houdt in dat er geen inschrijving plaats hoeft te vinden, er geen wachtlijst 
is en mensen ook niet via Housing Options doorverwezen hoeven te worden. 
Naast een aantal basale zaken, zoals gratis eten en drinken, mogelijkheid tot dou-
chen en het wassen van de kleding en toiletartikelen, biedt de YASC ook een 
aantal specifieke voorzieningen voor de daklozen.

Zo kan men hier gebruikmaken van een telefoon als er bepaalde instanties moe-
ten worden gebeld. Ook, zo vertelt Michael me, kunnen die medewerkers hierin 
ondersteunen, “try to encourage them”, zoals hij het zegt. “Some don’t feel confi-
dent on the phone”. Daklozen hebben een zekere vrees voor de instanties en moe-
ten af en toe worden gestimuleerd en  ondersteund om toch telefonisch in ieder 
geval het gesprek hiermee aan te gaan. Daarnaast worden er diverse cursussen 
aangeboden, waaraan men vrij deel kan nemen. Zelf geeft Michael bijvoorbeeld 
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‘home economics’, elementaire huishoudelijk vaardigheden, zoals het koken van 
eenvoudige maaltijden, maar ook het doen van boodschappen om zo meer prijs-
bewust worden. Sommigen, zo vertelt Michael me, zijn al twintig jaar of langer 
dakloos en hebben geen idee wat er momenteel in supermarkten te koop is en wat 
hier de kosten van zijn. Door middel van de cursus worden ook deze daklozen 
op laagdrempelige wijze vertrouwd gemaakt met het kopen en bereiden van een-
voudige maaltijden.
Het verschaffen van de maaltijden en een plek om even binnen te kunnen zitten, 
zijn dus maar een deel van de services, die het hostel aanbiedt. Er worden nog 
meer cursussen aangeboden. Zo is er ‘stress therapy’, een ‘health promotion pro-
gram’ en ‘arts and crafts’, waar de daklozen zich voor kunnen inschrijven.

YASC vormt een laagdrempelige opvang, voor dak- en thuislozen die een grote 
afstand hebben tot de hulpverlening en in ieder geval, om wat voor reden dan 
ook, niet in aanmerking komen voor residentiele opvang. Op deze manier kun-
nen veel dak- en thuislozen toch gebruikmaken van bepaalde voorzieningen en 
zijn ze daarmee ook in beeld van de hulpverlening. Langzaam maar zeker kun-
nen ze op die manier wellicht instromen in de residentiele opvang; hoewel dit niet 
voor iedereen op zal gaan.

outreaching workers
Mijn volgende heb ik met Damian, die werkt als Outreachend Worker. Dit is een 
team, dat dagelijks (beter: nachtelijks) op straat is te vinden om de zogeheten 
Rough Sleepers te lokaliseren en aan te spreken. Damian vertelt: “Our main goal 
is to reduce the amount of rough sleepers in the city”. Dit doen ze door deze men-
sen aan te spreken en hen op laagdrempelige wijze (weer) vertrouwd te maken 
met de hulpverlening. In die zin kan worden gezegd dat de outreaching workers, 
de YASC en het hostel een keten vormen. De outreaching workers zijn er dan 
voor de rough sleepers, met de grootste afstand tot de hulpverlening, het hostel is 
er voor diegenen, die besloten hebben dat ze hun leven weer op willen pakken, en 
weer, binnen de mogelijkheden. terug willen groeien naar een vaste woonplaats 
en een baan. De YASC zit daar eigenlik een tussen: het richt zich op diegenen, die 
behoefte hebben aan een zekere mate van opvang, maar die hier (nog) niet een 
vaste vorm aan willen of kunnen geven.

Damian vertelt verder over Housing Options, het vaste doorverwijspunt (“single 
access and referral point”) van de daklozen in Leicester. Elke dakloze die toegang 
wil tot een hostel, moet worden doorverwezen via Housing Options en komt daar 
op een wachtlijst te staan. Damian is naar eigen zeggen niet gelukkig met dit sys-
teem. De bewuste cliënten, de rough sleepers, zijn overwegend chaotisch van aard 
en vinden het moeilijk om te wachten op een voor hen onoverzichtelijk bureau-
cratisch proces. Op het moment dat Damian iemand zover heeft, dat hij of zij 
hulpverlening wil, dan zou dat volgens hem ook onmiddellijk moeten gebeuren. 
En wanneer deze persoon op een wachtlijst komt, ook al is dit vaak maar voor 
enkele dagen, dan wordt het momentum gemist en zal de persoon in kwestie 
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volgens Damian vaak alsnog weigeren om een traject aan te gaan. Voorheen zat 
dit referral point bij de outreaching workers zelf en was dit een stuk eenvoudiger.

Maar Damian berust. “We have to play ball, do as we told”. En dit geldt volgens 
hem ook voor de vele bezuinigingen, waarmee ze te maken krijgen. Deze bezuini-
gingen zijn, volgens Damian, vooral gebaseerd op een politiek georiënteerd korte 
termijn denken. En volgens Damian is het ook lastig om preventief te werken. 
Door het centrale referral point en de hoge ‘ingangseisen’ die hier worden gehan-
teerd, komen alleen die cliënten in aanmerking voor hulpverlening waarmee al 
van alles aan de hand is, in termen van bijvoorbeeld psychiatrische problemen, 
verslaving en crimineel gedrag. Er is steeds minder geld om preventief te wer-
ken, om de doelgroep waarmee het mis dreigt te lopen aan te sturen. De “people 
with lesser needs”, zoals Damian het formuleert, worden niet meer geholpen. Dit 
levert op de korte termijn weliswaar een besparing op, maar de gevolgen ervan 
zijn op deze termijn zijn niet zichtbaar zijn, pas wanneer deze doelgroep seriezere 
problemen ontwikkelt. “Prevention is better than cure”. Damian is nu op dreef, 
want hij gaat nog even door. In het gevangeniswezen is namelijk volgens hem 
precies hetzelfde aan de hand: “There is no half-way house”. Hiermee verwijst hij 
naar het feit, dat ex-gedetineerden na het uitdienen van hun gevangenis straf geen 
opvang hebben. Ze worden meteen terug ‘gedropt’ in de maatschappij, waardoor 
de terugval naar het oude gedrag, bijvoorbeeld in termen van verslaving en cri-
mineel gedrag, zeer waarschijnlijk is.

Damian is een geëngageerde man, die veel praktijkervaring heeft en dagelijks de 
wrijving ervaart tussen die praktijk aan de ene kant, en de bureaucratie aan de 
andere kant. En ook bij hem valt er het nodige beroepszeer (Van den Brink et al., 
2005) te bespeuren. Voortdurend loopt hij, naar eigen zeggen, aan tegen regels 
die op kantoor bedacht worden, maar die in de praktijk vaak nadelig uitpakken 
voor de doelgroep. Er bestaat een kloof tussen verschillende sferen, verschillende 
perspectieven op een bepaalde zaak. In dit geval bijvoorbeeld het verschil tussen 
korte, en lange termijn denken. Jacobs (2008) beschrijft echter dat de waarden 
van professionals zich niet zomaar laten wegdrukken, en dat is ook hier het geval.

vertrouwen
Na dit uitstapje vertelt Damian verder over zijn werk. Een belangrijk aspect 
hiervan is het bouwen aan vertrouwen. Hij geeft het voorbeeld van een ‘rough 
sleeper’ die in eerste instantie, door twintig jaar van slechte ervaringen, niets 
met de hulpverlening te maken wilde hebben. Hij werd actief benaderd door het 
outreaching team dat hem geregeld kwam opzoeken op zijn overnachtingsplek-
ken, maar het duurde zeker drie jaar, voordat deze man Damian en zijn collega’s 
vertrouwde. Dit werk, zo vertelt Damian, kost tijd en je kan niet zomaar  cliënten 
‘binnenhalen’ en ze in een programma zetten. Een groot deel van het werk is dit 
ook niet te vangen in schema’s en plannen, zoals de (lokale) overheid dit graag 
zou willen. Het kost tijd en de uitkomst is niet altijd voorspelbaar. Maar, zo vindt 
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Damian, het is wel van groot belang. “We try to get them to link in”, ofwel, om 
deze doelgroep terug in de hulp verlening te krijgen.

En dat kost geld, maar het levert op termijn ook juist weer veel geld op. Damian 
vertelt over een dakloze man, afkomstig uit Pakistan, die in Leicester verzeild 
was geraakt. Na intensief contact met deze man bleek dat hij graag terug wilde 
naar Pakistan en Damian heeft dit, samen met een collega, geregeld. Ze heb-
ben contact gelegd met de I.O.M., de International Organization for Migration, 
een internationale organisatie die ondersteuning biedt aan mensen die vrijwillig 
naar hun land van herkomst terug willen keren. Ook zijn ze met deze man naar 
Londen geweest, om zijn paspoort in orde te maken, en ze hebben hem op het 
vliegtuig terug naar Pakistan gezet. Dit heeft natuurlijk aardig wat geld gekost; 
ze zijn er met tweeën enkele dagen mee bezig geweest, maar volgens Damian is 
hier op de langere termijn juist heel veel geld mee bespaard. Deze man liep een 
groot risico om, als hij niet terug zou keren, een verslaving te ontwikkelen en in 
de criminaliteit te verzeilen, met alle kosten voor de samenleving van dien.

De outreaching workers zijn, zo formuleert Damian, met enige ironie, de “gene-
ral dogsbody of society” en vormen de “main frontline for rough sleepers”. Maar, 
met het instellen van Housing Options als het ‘single access point’, worden de 
lijntjes met de doelgroep langer en de herkenbaarheid van de hulpverleners voor 
de doelgroep minder. “You need a good relation ship with the client, to get a good 
report. This takes time. You need to relate to people, gain their trust. And it’s not 
people sitting behind their desks that gain their trust; it is people like us, who are 
the eyes and ears of the street”.

Damian geeft hier nog een voorbeeld van. Hij leerde een rough sleeper met een 
hond kennen, die ook zeer wantrouwig was ten opzichte van de hulpverlening. 
Om zijn vertrouwen te winnen haalde Damian bij een supermarkt wat voer voor 
deze hond. En hij beloofde vervolgens aan deze man dat hij elke dag wat honden-
voer voor hem mee zou brengen wanneer deze man op de afgesproken tijd weer 
op die plek zou zijn. En dit gebeurde, waarmee Damian het vertrouwen van de 
man wist te winnen. Een volgende stap was een koffieafspraak bij een lokaal café, 
in de buurt waar deze man vandaan kwam. Bewust “on his turf”, zoals Damian 
het formuleert. Dit alles kost tijd, veel tijd, maar uiteindelijk is dit wel de enige 
manier om bepaalde cliënten te bereiken.

Dit is ook de reden dat Damian zo is gebeten op de aanstaande bezuinigingen op 
zijn team. “Don’t cut back on the outreaching teams. They are the ones that save 
you the fuckin’ money”, waarop hij nog een voorbeeld geeft van een groep van 
acht Polen, “all petty thieves”. Door middel van actieve begeleiding zijn alle acht 
nu terug naar Polen, wat ze zelf ook wilden. Maar “More and more, we’re being 
asked for statistics. Another white tie comes in, demanding hard numbers”, en de 
werkzaamheid op lange termijn van dit soort interventies laat zich lastig vangen 
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in harde cijfers. “It’s that persona that we need”, zegt Damian ter afsluiting van 
zijn verhaal.

We zien hier de botsing tussen straatlogica aan de ene kant, en ‘white tie’- logica 
aan de andere kant. Dit is uiteraard te vergelijken met de dynamiek tussen institu-
tionele en systeemlogica (zie bijvoorbeeld Tops, 2007a). Damian pleit daarbij ook 
voor een soort van ‘trage hulpverlening’ (in de positieve zin van het woord). Veel 
van de thema’s waar hij en zijn team mee te maken krijgen laten zich niet oplos-
sen op de korte termijn. Ook hier is, net zoals we dat op bepaalde plekken bij het 
thema overlast zagen, het thema duurzaamheid relevant. Er kan gekozen worden 
voor winst op de korte termijn en ‘hard numbers’, maar Damian beargumenteert 
dat het voor de doelgroep, en uiteindelijk ook financieel, veel beter is om voor een 
‘trage aanpak’ te kiezen. Dit duurt wellicht langer, maar levert uiteindelijk meer 
op.

Het doet ook denken aan de Blue Ocean Strategy, waarbij een bedrijf of instelling 
zich buiten de gebaande paden begeeft, om op die manier nieuwe markten en stra-
tegieën markten aan te boren (zie bijvoorbeeld Kim, Mauborgne, & Roozenboom, 
2005). Ook hierbij gaat het er dus om dat er niet (alleen) vanuit bestaande kaders 
en richtlijnen wordt gedacht. Ondernemend handelen dus, waarbij we niet alleen 
stil blijven staan bij de wrijving tussen instituut en straat. Deze bestaat, en is pro-
blematisch, maar er valt veel meer te leren wanneer we de nadruk leggen op de 
strategieën die ontwikkeld worden om hiermee om te gaan.

6.6 resultaten: hink – staP – sPringen te midden van sancties & 
kansen

Met de casus dak- en thuislozen is het empirische deel van dit onderzoek tot een 
einde gekomen. In deze laatste paragraaf presenteren we weer de analyse van 
deze casus aan de hand van de drie dimensies.

Persoonlijk
De ‘lack of operational clarity’ is in Eindhoven zichtbaar bij het gevoerde sanc-
tiebeleid en bij de regels richting cliënten in het algemeen. Er is een sanctiebeleid, 
maar daarnaast is er discussie en verschil in opvattingen over de effectuering 
hiervan. De regel is dat er op een bepaalde overtreding (bijvoorbeeld gebruiken 
in huis, of vechten) een waarschuwing staat. Wordt dezelfde overtreding door 
betreffende cliënt nogmaals gemaakt, dan volgt in principe een uithuisplaatsing. 
Maar, om velerlei redenen wordt hier in de praktijk anders, genuanceerder, mee 
omgegaan. Een cliënt moet bijvoorbeeld wel in staat zijn het sanctiebeleid, en de 
daaraan gekoppelde gevolgen van zijn gedrag, te begrijpen:
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“Sommigen van onze doelgroep begrijpen die regels gewoon niet, en dan heeft het 
ook geen zien om sancties uit te gaan delen. Je moet hier altijd per keer per cliënt 
naar kijken”

Ook is er op enig moment discussie over een cliënt, die onder invloed zich heeft 
misdragen:

“Het probleem is dat Bart [cliënt] ’s morgens niet meer weet, wat hij de avond 
ervoor in dronkenschap heeft gedaan. Hij lijkt dat echt niet meer te weten en gelooft 
zelfs niet dat hij zo vervelend kan zijn. Dit betekent dat hij volgens hemzelf wordt 
gestraft voor iets wat hij niet gedaan heeft”

Dit wordt onmiddellijk stevig tegengesproken door een andere collega (‘Gelul!’), 
maar het duidt er in ieder geval op, dat er een zekere interpretatieruimte of ondui-
delijkheid heerst over het hoe en wanneer inzake het toepassen van sancties.

Een ander aspect is de discussie over tijdschrijven en dan vooral de vraag wan-
neer en waarvoor er tijd mag worden geschreven. Mogen de ‘koffiemomenten’ 
en de ‘gangpraatjes’ ook worden opgenomen in het Regas, het registratiepro-
gramma? De meningen hierover zijn verdeeld

De normatieve thermostaat komt in Eindhoven onder andere naar voren als de 
visie van de instelling, ‘de cliënt aan het stuur’, ter sprake komt. Een medewerk-
ster geeft een eigen invulling aan deze visie, zo blijkt:

“De cliënt aan het stuur  oké  maar ik zit er dan als hulpverlener wel naast, met 
een aantal extra spiegels en een rem”.

Ook wordt er regelmatig benadrukt dat er inderdaad regels zijn, maar dat deze 
ook steeds per cliënt en per geval moeten worden bekeken:

“ je maakt hier nu eenmaal regelmatig uitzonderingen op de regels – in het belang 
van de cliënt”.

Ten slotte is ook hierbij het tijdschrijven een aspect waarbij de normatieve ther-
mostaat naar boven komt. Een medewerker vertelt mij bijvoorbeeld dat ze van 
mening is dat het tijdschrijven ongewenste effecten kan hebben voor de bevorde-
ring van de zelfstandigheid van de cliënten:

“Wanneer ik bijvoorbeeld met een bewoner naar het ziekenhuis ga, dan kan ik daar 
twee uur voor schrijven. (…) Maar een van onze doelen is ook het bevorderen van 
de zelfstandigheid van de cliënt, en juist daarvoor zou het soms beter zijn om niet 
mee te gaan. Maar dan kun je er geen uren voor schrijven”.
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In Antwerpen komen we de ‘lack of operational clarity’ onder meer tegen bij 
beslissingen, die gaan over de zelfstandigheid van bewoners. Zo zijn er voorbeel-
den van discussies over hoe bewoners met elkaar omgaan en of dit niet in een 
vorm kan worden gegoten:

“Geert heeft gisterenavond om elf uur nog eten gehaald voor een bewoner. Maar 
deze situa tie is lastig voor hem, hij kan niet goed ‘nee’ zeggen. Is het mogelijk om dit 
in een vorm te gieten? – dat ze niet meer om elf uur bij zijn deur staan.”.

Echter, men wil ook weer niet ‘de boeman’ zijn, een strikt handelingskader blijft 
in dit soort situaties achterwege. En, net als in Eindhoven, speelt de vraag in 
hoeverre (sommige) bewoners ontvankelijk zijn voor het zich laten aanspreken 
op hun gedrag.
Ook dit moet voordurend worden meegenomen. Dit leidt er toe dat er zelden 
pasklare antwoorden zijn op individuele casussen. Ook als het bijvoorbeeld gaat 
over de vraag of een bepaalde cliënt klaar is om een stap te maken naar meer 
zelfstandigheid:

“aan de ene kant weet ik dat het met het appartement fout gaat lopen, en wil ik het 
liefst tegenhouden. Maar aan de andere kant: ik heb nu anderhalf jaar met hem 
gewerkt, en ook wel wat bereikt. En je probeert hem steeds te stimuleren om zijn 
eigen verantwoordelijkheid te pakken, om zelfstandiger te worden. Dan ga je niet 
zeggen: ‘ jij mag dat appartement niet’”.

De normatieve thermostaat speelt in Antwerpen een rol bij de ruimte tussen 
opgelegde regels en sancties aan de ene kant en de ‘menselijke maat’ aan de andere 
kant. Zo is er het ochtendappèl, waar verschillend over kan worden gedacht:

“Van iedereen wordt verwacht dat ze op dit ochtendappèl zijn. Eigenlijk is het een 
ouderwetse regel (…) maar we hebben hier veertig mensen, en die willen we ook een 
beetje activeren, en structuur aanbieden”.

En ook in Antwerpen zijn de sancties en het sanctiebeleid een issue. Een van de 
medewerkers is in principe tegen sancties:

“Bij sancties”, vindt Ania, “heeft de instelling vat op alles, het kan een manier zijn 
om controle te houden. Gelukkig heb ik het hier in de afgelopen zes jaar zien veran
deren van de sanctiebeleid tot een kansenbeleid. Ook gooien we mensen niet meer 
zomaar buiten”.

Wel worden er tijdens de overdracht mogelijke sancties genoemd, maar het 
gaat dan vooral om situaties waarin bewoners elkaar het leven zuur maken. 
Bijvoorbeeld de cliënt in de Halm die zich onttrekt aan groepstaken, of de kok 
die lastig wordt gevallen door een medebewoner. In deze gevallen wordt er wel 
degelijk gesproken over maatregelen (sancties):
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“De sleutel van de koelkast een week afpakken”, stelt Koen voor. “Dat gaat niet”, 
reageert Piet rustig, “ je kunt hem niet zonder zijn eten naar zijn werk sturen”. “Of 
inhouden op z’n zakgeld”, vervolgt Koen, “dat pakt hem wel”.

In Leicester, ten slotte, komt de ‘lack of operational clarity’ niet expliciet voor 
in de data. Wat de normatieve thermostaat betreft, deze is zeer expliciet aan-
wezig bij Damian, de outreachend werker. Hij stelt nadrukkelijk dat een aantal 
regels waarmee hij te maken heeft, niet in orde zijn of gewoon niet praktisch zijn. 
Bijvoorbeeld het geval van de centrale doorverwijzing en de hiermee gepaard 
gaande wachtlijst, waardoor veel rough sleepers volgens hem uiteindelijk toch 
afhaken. Ook stelt hij zich nadrukkelijk te weer tegen wat hij beschouwt als het 
korte termijn denken van mensen die beslissen over de financiering van de out-
reaching teams:

“Don’t cut back on the outreaching teams. They’re the ones that save you the  fuckin’ 
money (…) More and more, we’re being asked for statistics. Another white tie comes 
in, demanding hard numbers (…) It’s that persona that we need”.

organisatorisch
De discussies die worden gevoerd over het doel van de maatschappelijke opvang 
en daaraan gekoppeld de vraag over het wel of niet in huis halen van specialis-
tische zorg, vormt een belangrijk deel van de interne organisatiecontext zoals 
die in Eindhoven is geobserveerd. En hier wordt verschillend over gedacht. De 
zorgmanager is in ieder geval wat ‘huiverig’ is voor het woord specialiseren. 
Specialiseren is volgens haar namelijk ook altijd uitsluiten:

“Ik vind de dat kracht van de maatschappelijke opvang er juist in zit dat we nie
mand uitsluiten, wij zijn er voor iedereen die om wat voor reden dan ook nergens 
terecht kan”.

Ook de geldende huisregels kunnen worden beschouwd als interne organisatie-
context. Zo doet men witte jassen aan bij het uitserveren van de broodmaaltijd; 
maar zijn er ook voor de cliënten allerlei regels, waaraan ze zich te houden heb-
ben.

Het tijdschrijven en de discussies hierover, zijn ook onderdeel van de interne 
organisatie context. Dit onderwerp komt echter op andere plekken in dit hoofd-
stuk uitgebreid aan de orde.

De externe organisatiecontext, de mate waarin men zich te heeft verhouden tot 
ketenpartners en andere relevante instellingen, komt in Eindhoven bijvoorbeeld 
naar voren via het zogeheten Stedelijk Kompas. Dit is (situatie maart 2010) en 
samenwerking tussen 25 instellingen in de regio die allemaal ‘iets’ te maken heb-
ben met de maatschappelijke opvang. Belangrijkste doelstelling van deze samen-
werking is aanzienlijke reductie van het aantal dak- en thuislozen. Dit betekent 
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bijvoorbeeld dat bewoners niet meer zomaar als sanctie op straat mogen worden 
gezet.

Verder heeft het Labrehuis volgens de medewerkers te maken met een doelgroep 
die in toenemende mate complexer wordt. Dit is volgens hen een maatschappe-
lijke ontwikkeling:

“Vroeger hadden we gewoon alcoholistische oude mannen met baarden, en kijk wat 
er nu allemaal bijzit”.

En dit heeft ook gevolgen voor het werk in de maatschappelijke opvang. Een com-
plexe doelgroep zorgt voor complex werk:

“Ik schat in: tachtig procent van de mensen die hier zit zal niet zelfstandig een 
woning kunnen krijgen, om wat voor reden dan ook. En dan is er nog het probleem 
van de buurt. En als ik eerlijk ben: ik zou ook niemand van hier als buren willen 
hebben. Maar, aan de andere kant weer, het kan iedereen overkomen om in de 
maatschappelijke opvang terecht te komen, maar het zal je maar overkomen”.

In Antwerpen komen we de discussie rondom het (beoogde) doel van de maat-
schappelijke opvang niet expliciet tegen. Thema’s die hier spelen zijn de op han-
den zijnde herstructurering en de samenwerking met enkele andere instellingen 
en de (ervaren) werkdruk.

Wat het eerste thema betreft, er spelen hierover een aantal vragen die de mede-
werkers van De Passant bezighouden. Zo wordt hen gevraagd een voorkeur aan 
te geven voor de functie en werkplek die men straks wil hebben. Een collega ant-
woordt hierop:

“Wat als je keus straks niet de juiste keuze blijkt te zijn? Je moet nu kiezen, maar 
je weet nog niet wat de keuze strak precies in gaat houden. En je weet nog niet of je 
wel op die keus ingedeeld gaat worden. Wat moet je doen als dit niet het geval is?”.

Piet, eindverantwoordelijke en voorzitter van deze vergadering, beaamt dit:

“Je geeft inderdaad je voorkeur aan, maar het is niet meer dan een voorkeur. 
Nogmaals: ik ga er hier niet om liegen; het is nog niet duidelijk of je op je voorkeur 
ingedeeld gaat worden”.

Wat de werkdruk betreft, op sommige plekken wordt aangegeven dat het jam-
mer is, dat er soms wat weinig persoonlijke aandacht kan worden gegeven aan de 
bewoners, zeker wanneer men “permanentie” heeft:

“Permanentie is druk (…) je hebt eigenlijk geen tijd om echt aandacht aan een cliënt 
te geven”.
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We komen echter ook een geval tegen, waarin een bewoner hier creatief mee 
omgaat, en dit zelf oplost als hij zijn zakgeld gaat halen bij de collega die op dat 
moment permanentie heeft:

“Patrick weet dat, weet dat hij langs zou komen, en heeft het geld, 31 euro, al klaar 
liggen en wil het meteen aan de man geven. Maar zo gemakkelijk komt Patrick er 
niet vanaf, de man wil ook graag even “een babbeltje” maken, zoals hij het zelf zegt; 
waarop Patrick en hij even voor koetjes en kalfje praten. Even later gaat echter de 
telefoon, waarop Patrick zich genoodzaakt ziet om het gesprek af te breken”.

Ook de manier waarop de dossierverantwoordelijkheid van een nieuwe bewoner 
wordt geregeld, duidt erop dat men regelmatig op of over de caseload zit:

“In ieder geval wordt Rashid toegewezen aan Brit, maar omdat Brit nog met verlof 
is, zal Patrick deze week de opstart maken met Rashid. “De opstart”, benadrukt 
Patrick nog even, hij wil dit blijkbaar goed duidelijk hebben dat er afgesproken is 
dat Brit het voer zal nemen wanneer ze weer terug is”.

Ook de externe organisatiecontext speelt in Antwerpen. Vooral het OCMW, dat 
onder andere de uitkeringen van de cliënten regelt, wordt regelmatig genoemd. 
Vaak wordt deze instantie als een soort van ‘stok achter de deur’ gebruikt. 
Bijvoorbeeld in het geval van Manuel. Hij weet via zijn vader een baantje, maar 
het najagen van dit baantje kan consequenties hebben voor zijn uitkering, zoals 
Ania hem vertelt:

“Je hebt een traject lopen bij het OCMW, dat moet je niet doorkruisen, want je 
krijgt sancties”.

Ook op andere momenten is het OCMW een belangrijke partner, waar de cliën-
ten, en ook de professionals, rekening mee moeten houden :

“Weet je ook waarom ze de steun op hebben gezegd?”, vraagt Patrick. “Omdat ik 
geen werk meer heb?”, aarzelt de man.” “Je moet je terug gaan aanmelden bij het 
OCMW, en terug op gesprek gaan”.

Een ander moment waarop externe organisaties ter sprake komen, is wanneer het 
gaat over de relatie met de psychiatrie, die volgens Patrick nog wel eens gespan-
nen was:

“Die verhouding was weleens wat gespannen. Dat kwam denk ik omdat zij aan ons 
wilden gaan vertellen hoe dat het met ‘hun’ cliënten ging De dossiers kwamen niet 
op tafel, die hielden ze terug”.

Dan Leicester, waar het zogeheten ‘pathway plan’ kan worden beschouwd als 
onderdeel van de interne organisatiecontext. Dit plan wordt als zeer belangrijk 
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geacht voor de bewoners, om ze te stimuleren om zelf met hun verhaal en met hun 
doelen aan de slag te gaan. Er werd dan ook bij de introductie van dit plan bewust 
voor gekozen om dit aan de doelgroep te presenteren in de ‘sjiekste’ ruimte van 
het gebouw, eigenlijk bedoeld voor vergaderingen en verhuur aan externen.

Uiteraard heeft men ook in Leicester te maken met een externe organisatie-
dynamiek. Een van de redenen hiervan is, dat het Dawn Centre relatief nieuw is 
en daarmee regelmatig in de spotlights staat. Dit kan zowel gunstige als ongun-
stige gevolgen hebben.

Verder vormt Housing Options een belangrijke externe partner voor het Dawn 
Centre, en heeft het beleid dat hier wordt gevoerd gevolgen voor de professionals 
op het Dawn Centre. De verwijzingen van dak- en thuislozen richting de hostels 
verlopen namelijk allemaal via het Housing Options. In het hostel van het Dawn 
Centre is men hier redelijk neutraal over, maar het is opnieuw Damian van het 
outreaching team die hier kanttekeningen bij stelt. Vroeger verliepen deze door-
verwijzingen namelijk via de eigen services en, in ieder geval vanuit het oogpunt 
van de dak- en thuislozen, veel directer.

Professioneel
In Eindhoven komt het thema ‘goede praktijken’ onder andere naar voren bij 
de vraag of en in hoeverre een cliënt een hulpvraag heeft en wat deze vraag dan 
inhoudt. Soms is hier discussie over:

“Zo op het oog gaat het prima met hem”, vertelt Rutger, “Hij gedraagt zich goed, 
lijkt het naar zijn zin te hebben. Maar aan de andere kant zou ik hem wel meer wil
len activeren, om zijn leven op te pakken. Hij doet namelijk helemaal niets, terwijl 
hij volgens mij best capaciteiten heeft. Zijn hulpvraag blijft onduidelijk”. “Nee”, rea
geert de collega, “Hij stelt zijn hulpvraag niet, dat is wat anders. Dat wil niet zeggen 
dat hij geen hulpvraag heeft”.

Een ander thema wat vaak naar voren komt is het stimuleren van de eigen ver-
antwoordelijkheid en de privacy van de bewoners. Het valt mij bijvoorbeeld op, 
dat een medewerker tijdens een gesprek met een bewoner dat plaatsvindt op zijn 
kamer, de televisie niet uitzet, hoewel dit toch afleidt. Wanneer ik haar hier op 
bevraag, geeft ze aan, dat ze dit niet wil doen om de privacy van de man niet aan 
te tasten. Het is zijn kamer, de enige ruimte die hij heeft die echt van hem is, en 
daarin wil ze niet ingrijpen. De discussie over de verantwoordelijkheid speelt 
bijvoorbeeld bij de vraag of iemand klaar is voor een traject richting een meer 
zelfstandiger woonruimte. Bijvoorbeeld over een bewoner, die dit traject al eens 
eerder heeft doorlopen waarbij het is misgegaan:

“Laat hem het maar proberen. Misschien klapt het, maar dan heeft hij in ieder 
geval een veilige plek om naar terug te keren”.
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Een laatste voorbeeld is het verhaal van de bewoner die herhaaldelijk aangeeft 
suïcidaal te zijn. De collega’s zijn het er unaniem over eens dat dit serieus geno-
men dient te worden. Een van hen geeft aan:

“Hij volhardt in het willen beëindigen van zijn leven. We moeten er goed dichtbij 
zijn. Niet dat als het gebeurt, dat we dan met elkaar constateren dat we hem 48 uur 
niet gezien hebben”.

Discussies en gesprekken over de effecten van het handelen komen we in 
Eindhoven zeker ook tegen. Bijvoorbeeld bij het beleid rondom de wachtlijst. 
Cliënten die op deze lijst staan en in aanmerking willen komen voor een plek 
op het Labrehuis, moeten zelf wekelijks bellen om op de wachtlijst te blijven. 
Hierdoor blijft de wachtlijst ‘schoon’ en staan er alleen cliënten op die redelijker-
wijs gemotiveerd zijn voor een plek op het Labrehuis.

Het veelbesproken tijdschrijven is uiteraard ook een aspect van de (meetbaar-
heid) van effecten. De professionals moeten de helft van hun uren kunnen ver-
antwoorden door middel van dit tijdschrijven. Een van de redenen hiervoor is 
dat men inzicht wil krijgen in de tijd, die er aan verschillende cliënten wordt 
besteedt. Dat men van mening is dat dit tijdschrijven ook tot perverse aspecten 
kan leiden hebben we hiervoor al gesproken.

In Antwerpen wordt er, in termen van goede praktijken, een verwijzing gemaakt 
naar empowerment en de daarmee verbonden cursus ‘bindkracht’. Volgens de 
betreffende medewerker is werken vanuit deze methodiek essentieel voor deze 
doelgroep. Op een ander moment zegt ze daarover:

“Eigenlijk (…) proberen wij zo min mogelijk een instelling te zijn, omdat we op dat 
van die gasten een oplossing aan willen bieden”.

Ook het activeren van de bewoners wordt als belangrijk gezien. Bijvoorbeeld door 
middel van het uitdelen van extra vergoedingen voor werk:

“dit systeem is ook belangrijk omdat het de bewoners leert om taken te doen, het 
activeert ze”.

Het thema van de effecten van interventies komt in Antwerpen bijvoorbeeld ter 
sprake als het gaat om het gedrag van de agressieve bewoner in De Halm. Er 
worden verschillende opties genoemd, maar van geen daarvan is het effect ervan 
zeker. En ook komt de meetbaarheid ter sprake bij het aanspreken van bewoners, 
en het eventueel sanctioneren. Een vraag daarbij bijvoorbeeld is dan of aanspre-
ken zinvol is:

“Aanspreken op het gedrag?”, oppert Piet. “Hij gaat het ontkennen”, is de tegen
reactie van Patrick”.
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Ook in Leicester komen we enkele verwijzingen naar ‘goede praktijken’ tegen. 
Bijvoorbeeld wanneer wordt verteld dat het beleid is om dak- en thuislozen nooit 
langer dan drie maanden in het hostel te laten verblijven. Dit om te voorkomen 
dat ze teveel ‘wennen’ aan het hostel en op die manier de stap terug naar meer 
zelfstandigheid moeilijker wordt. Bovendien acht men de kans groot dat ze, wan-
neer ze tussen (ex-)verslaafden zitten, zelf ook een verslaving ontwikkelen of in 
een bestaande verslaving verergeren.

Daarnaast is er het werk van het outreachend team, dat bewust tracht om dak- 
en thuislozen weer in contact te brengen met de services. Zij doen dit vanuit een 
overtuiging dat juist een laagdrempelig zorgaanbod deze doelgroep aanspreekt 
en hen het vertrouwen in de hulpverlening terug kan geven.

De discussie over effectiviteit speelt ook in Leicester bij het outreaching team, 
dat zich regelmatig geconfronteerd ziet met vragen naar de effectiviteit van hun 
werk. Helaas, zo is Damian van mening, wordt er hierbij alleen maar gekeken 
naar de effectiviteit en meetbaarheid hiervan op de korte termijn:

“If you start cutting on teams like this, it’s going to cost you a shitload of money 
later”.

6.7 besluit

In de laatste paragraaf zullen we weer kort de balans opmaken naar aanleiding 
van hetgeen we gezien en geanalyseerd hebben. In ieder geval heeft het thema 
‘opvoeden’, al-of-niet geflankeerd door het samenspel van sancties en kansen, een 
belangrijke plek in het werk. (In het volgende hoofdstuk zal nog uitgebreider in 
worden gegaan op dit thema). In Eindhoven wordt een bewoner aangeraden om 
vooral niet te gaan drinken als hij zich slecht voelt en ook in Antwerpen wordt 
gebruikersgedrag van bewoners teruggespeeld naar hen. Ook in Leicester kan 
er worden gezegd dat de doelgroep op gezette tijden enigszins stichtelijk wordt 
bejegend, bij via het “Pathway Plan’. Stichtelijk hier overigens in de neutrale zin 
van het woord. Het is hier geenszins de bedoeling om te suggereren, dat er wordt 
betutteld of dat men zich paternalistisch (of maternalistisch) opstelt richting de 
doelgroep. Maar, men heeft in alle drie de steden wel een zeker doel voor ogen 
met de cliënten. Dat doel zou over de drie steden kort kunnen worden omschre-
ven als een streven naar optimale zelfstandigheid en zelfredzaamheid binnen de 
mogelijkheden van de cliënt (en van het systeem). Er worden veel nuances aan-
gebracht en er wordt voortdurend ingezoomd op en rekening gehouden met de 
 cliënt in kwestie. Maar aan het algemene beeld, dat dakloosheid en verslaving niet 
heilzaam zijn, wordt meestal niet getornd. Als het ook maar enigszins kan, en als 
de cliënt hier ook maar enigszins ontvankelijk blijkt, wordt getracht de cliënt aan 
te leren en te stimuleren zijn/haar leven weer op de rit te zetten. Dat het goed 
is om dit leven op de rit te hebben. wordt in algemene zin niet  bediscussieerd. 
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Wel wordt er per cliënt gekeken in hoeverre en op welke manier dit voor hem of 
haar moet worden geëffectueerd.

Verder valt op dat de professionals voortdurend ingewikkelde afwegingen moe-
ten maken bij de benadering van hun cliënten. Ze moeten schipperen tussen 
het geven van sancties en het bieden van kansen, tussen individuele- en groeps-
belangen, tussen vrije keuze (waar onder ook de mogelijke keus tot zelfdestructief 
gedrag) en bescherming van de cliënt tegen zichzelf. Vaak gaat het hierbij om 
keuzes tussen twee (mogelijke) kwaden. Deze discussie speelt ook op het niveau 
van de organisatiecontext, als het gaat om in- en uitsluiting van bepaalde doel-
groepen. Concreet gaat het dan om de vragen als; ‘voor wie is de maatschap-
pelijke opvang bedoeld; moeten we ons specialiseren in bepaalde doelgroepen 
of juist niet, omdat we daarmee ook weer mensen uitsluiten?’. Een diverse een 
kleurrijke doelgroep, die vraagt om een diverse en kleurrijke benadering, waarbij 
er voortdurend complexe afwegingen moeten worden gemaakt.

De doelgroep is divers, en brengt daarmee diverse problematieken met zich mee. 
Dit leidt, zoals we zagen, tot organisatorische vragen (‘voor wie is de maatschap-
pelijke opvang bedoeld’), maar zeker ook vragen voortkomend uit de professio-
nele dimensie. De vraag bijvoorbeeld of een bepaalde cliënt een hulpvraag heeft, 
en zo ja, welke dan. Maar zeker ook de vraag naar de juistheid en effectiviteit van 
de interventies die gehanteerd worden. Wat is, in een gegeven geval, het ‘juiste’ 
om te doen? In alle drie de steden geldt daarbij in ieder geval dat deze vraag aan-
gevlogen wordt vanuit de ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt in kwestie. 
De discussie over wat een goede interventie is, of een goede praktijk, wordt in 
de meeste gevallen begonnen vanuit de vraag of en in hoeverre hierin ontwik-
kelingsperspectief voor de cliënt zit.
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7 oVer ‘professionele 
ongehoorzaamheid’ & 
‘uitgesteld opVoeden’

Het voordeel van het design van deze studie is dat we langs twee assen een verge-
lijking kunnen maken. We kunnen het thema huiselijk geweld over de drie steden 
vergelijken, maar we kunnen ook het tegenovergestelde doen, namelijk de aanpak 
van de drie thema’s in één stad vergelijken. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat 
het handelen van de professionals meer regio naal dan sectoraal bepaald wordt. 
Professionals in Eindhoven, die zich bezighouden met verschillende thema’s, 
zouden weleens meer overeenkomsten in hun werk kunnen vertonen, dan profes-
sionals die zich in verschillende steden bezighouden met dezelfde thematiek. In 
paragraaf 2 van dit hoofdstuk zullen we de resultaten van deze studie langs deze 
twee wegen samenvatten. In de daarop volgende paragrafen zullen we ingaan op 
een aantal specifieke thema’s die we door middel van beide analyse-varianten 
(zie hoofdstuk 2) geëxtrapoleerd hebben.

Dit hoofdstuk zal echter beginnen met een korte evaluatie van de gehanteerde 
onderzoeksmethode: thick description

7.1 thick descriPtion: kunst en kunde

Een belangrijke methodologische vraag, als het gaat om de evaluatie van dit 
onderzoek, is de vraag in hoeverre het is gelukt om een daadwerkelijke thick des
cription te construeren. In deze laatste paragraaf gaan we in op deze vraag. Een 
thick description zou moeten bestaan uit vijf elementen (Ponterotto, 2006). In 
deze paragraaf zullen we bij elk van deze vijf elementen kritisch nagaan hoe we 
dit hebben gerealiseerd.

1. Thick description houdt in het op accurate wijze beschrijven en interpreteren 
van sociale acties, binnen de context waarin deze acties plaats hebben;

We hebben de sociale acties beschreven, aan de hand van de participerende 
observaties. Voor de casestudies in Eindhoven en Antwerpen zijn de observa-
tieverslagen ter controle voorgelegd aan de geobserveerden. Voor Leicester is 
hiervoor niet gekozen, omdat dit een zeer arbeidsintensieve vertaling van de ver-
slagen zou behelzen; die een te grote druk op de tijdsbegroting zou leggen. Wel 
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kan worden gezegd, dat de observatieverslagen die in Eindhoven en Antwerpen 
terug kwamen, over het algemeen als rijk aan informatie en adequaat werden 
beschouwd.

Uiteraard hebben de observaties ook binnen de context van de acties plaatsge-
vonden: de professionals zijn in hun ‘natuurlijk habitat’ geobserveerd. En boven-
dien zijn bewust niet alleen de contactmomenten met de cliënten, maar ook de 
vergaderingen, telefoongesprekken, gangmomenten enzovoort meegenomen in 
de observaties. Dit alles met als doel om een zo groot mogelijk deel van deze 
context in kaart te brengen.

2. Thick description brengt de gedachten, emoties en sociale interacties van de 
geobserveerde participanten in kaart; en doet dit binnen de operationele con-
text hiervan;

Over de (operationele) context hebben we het hierboven al gehad. Thick descrip
tion gaat daarnaast om het in kaart brengen van gedachten, emoties en sociale 
interacties. Hiernaar zijn we ook op zoek gegaan. Dit kernmerk vormt zowel een 
sterke, als een methodologisch zwakke kant van thick description. De sterke kant 
zit in de rijkheid van de data. Er worden levensechte verslagen gemaakt aan de 
hand van de observaties, doordat juist ook de gedachten en emoties worden mee-
genomen. De onderzoeker, en daarmee ook de lezer, kruipt als het ware in de 
huid van de onderzochte en ervaart vanuit die positie wat er gebeurt, en hoe 
hieraan betekenis wordt verleend. De zwakke kant is de vraag: ‘hoe ‘meet’ je of de 
gedachten en emoties van de betrokkenen daadwerkelijk goed zijn weergeven?’ 
Uiteraard door verslag voor te leggen aan deze betrokken, zoals hier in tweederde 
van de gevallen is gebeurd. Maar daarnaast is de zogeheten ‘sense of verisimili-
tude’ hierbij van groot belang. De lezer moet bij het lezen van de observatieversla-
gen een idee krijgen van ‘erbij zijn’ en de zaak ‘beleven’. Op beide manieren, door 
de verslagen voor te leggen aan een aantal betrokkenen en door het oproepen van 
het daadwerkelijk ervaren van de beschreven gebeurtenissen bij de lezer, kunnen 
we redelijkerwijs waarborgen dat de gedachten, emoties en ook de sociale inter-
acties van de betrokkenen op adequate en betekenisvolle wijze zijn beschreven. 
Meer hierover bij punt vier.

3. Het toewijzen van motiveringen en intenties (het ‘waarom’ en het ‘waartoe’) 
bij de hierboven genoemde (inter)acties staat centraal;

Door middel van het analyseren van de observatieverslagen aan de hand van het 
concep tuele kader hebben we het waarom van het werk van de professionals in 
kaart gebracht. Het ‘waarom’ in termen van persoonlijke overwegingen, organi-
satorische contexten en professionele motivaties. Anders gezegd: het waarom en 
het waartoe. Thick description gaat over toekenning van betekenis. Door middel 
van het interpreteren en analyseren van de waarnemingen, middels een richting-
gevend en structurerend conceptueel kader, hebben we in termen van de drie 
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dimensies, de motiveringen en intenties van de professionals in kaart kunnen 
brengen.

4. Zowel de context als de details van de sociale acties worden op dusdanige wijze 
beschreven dat de lezer een ‘sense of verisimilitude’ (idee van waarschijnlijk-
heid) ervaart; waardoor deze het gevoel krijgt de beschreven gebeurtenissen 
te ervaren, of zou kunnen ervaren;

De observatieverslagen zijn gelezen door een tiental collega’s. Het gaat hierbij om 
zowel docenten met werkveldervaring, als om onderzoekers. Nadrukkelijk werd 
er hierbij de vraag gesteld in hoeverre de beschrijvingen inderdaad deze ‘sense of 
verisimilitude’ opriepen. Dat bleek het geval te zijn, de verslagen werden ervaren 
als ‘rijk en levendig’, ‘vol van saillante details’ en men vond, dat ze een zeer spre-
kend beeld schetsten van de gebeurtenissen, die onderwerp waren van studie.

5. Thick description zou via thick interpretation naar thick meaning moeten lei-
den. Wanneer we ons dit geheel voorstellen als een boom, dan worden de wor-
tels van deze boom gevormd door de thick description, de wortels zorgen voor 
de voeding van de stam (thick interpretation). Deze stam op zijn beurt voorziet 
de takken en bladeren (thick meaning) van voedsel en stevigheid. De aandacht 
van de lezer wordt, uiteraard, als eerste getrokken door de bladeren, door de 
betekenis, die de onderzoeker uit het object haalt, alsook dat deze bij de lezer 
de ‘sense of verisimilitude’ weet te bewerkstelligen. Maar thick  description en 
interpretation zijn hiervoor noodzakelijke voorwaarden.

Thick meaning, de ‘bladeren van de boom’ verwijst naar overkoepelende uitspra-
ken over de betekenis, die de onderzoeker heeft gevonden in de onderzochte 
praktijken. Via de motiveringen en intenties van de professionals en van het werk 
wat ze doen, hebben we de vragen van dit onderzoek beantwoord. Er is bewust 
voor gekozen om tijdens de empirische beschrijvingen, daar waar relevant, reeds 
theoretische beschouwing in te voegen (thick interpretation). De resultaten hier-
van zijn te beschouwen als integrale dwarsverbanden tussen (de interpretaties 
en analyses van) de negen casestudies en vormen vervolgens de zogeheten thick 
meaning. Hierbij gaat het om de aard en betekenis van het werk van de profes-
sionals. Het gaat om de manier waarop er wordt gewerkt en dan vooral hoe er 
betekenis wordt gegeven aan dit werk en welke aspecten er hierbij van belang zijn.

7.2 wat gebeurt er? – een overzicht

huiselijk geweld: de driehoek cliënt – collega’s - bureaucratie
De professionals die zich bezighouden met huiselijk geweld bevinden zich als 
het ware in een driehoek tussen de cliënt, hun collega’s en de bureaucratische 
structuur. Wat de cliënt betreft: veel belang wordt gehecht aan het horen van de 
cliënt, het in kaart brengen van het verhaal van de cliënt en het ondersteunen of 
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zelfs ‘empoweren’ van deze cliënt. Ook zijn de professionals veel bezig met de 
vraag wanneer ze een cliënt moeten ondersteunen, of wanneer het juist goed is 
om de confrontatie op te zoeken. Hierover wordt ook veel overleg gepleegd met 
collega’s; overwegend wordt het belang van de cliënt en/of eventuele kinderen 
hier als leid motief gehanteerd. De organisatie komt in beeld door middel van een 
aantal regels en procedures waaraan men is gehouden en die vaak de bandbreedte 
bepalen waarbinnen de professional kan opereren.

Professionals die zich bezighouden met huiselijk geweld, hebben zich in de drie 
steden allemaal te verhouden hebben tot deze driehoek. Echter, de impact van de 
drie punten van deze driehoek op het werk verschilt wel. Het grootste verschil 
is de nadruk, die in Engeland wordt gelegd op de formulieren en protocollen. In 
Antwerpen daarentegen ligt er een grote nadruk op het weekprogramma, met de 
daarin opgenomen activiteiten.

overlast: een ambigu probleem dat voortvarend aan wordt gepakt
Waar we bij huiselijk geweld een driehoek kunnen onderscheiden in termen van 
de cliënt, de collega’s en de bureaucratische structuur, is deze laatste bij het thema 
overlast in ieder geval grotendeels afwezig. Leicester vormt hierop enigszins een 
uitzondering, maar ook waar het in Leicester gaat om de street-based teams, ken-
nen deze een grote mate van discretie in hun handelen. Niet voor niets werden de 
observaties gekenmerkt door een afwezigheid van expliciete methoden. De pro-
fessionals houden zich in deze sector vooral bezig met netwerken (zowel richting 
doelgroep als richting ketenpartners) en met effectief en doelgericht zaken aan 
willen pakken en op mensen afstappen. Vooral in Eindhoven en Antwerpen zijn 
de professionals echte ‘weggetjesweters’ met veel kennis van stad, wijk, mensen 
en procedures. In Leicester geldt dit, in iets mindere mate, ook voor de street-
based teams.

Opvallend is ook bij het thema overlast, en dit is hiervoor al een aantal keer naar 
voren gekomen, dat de definitie ervan in hoge mate ambigue is. Werken aan over-
last is in die zin diep doordrongen van de methodiek van thick description, omdat 
er voortdurend door de actoren aan interpretatie en betekenisconstructie wordt 
gedaan. Er is geen sluitend antwoord op de vraag wat overlast is, of wanneer een 
bepaalde daad overlast veroorzaakt. Dit is contextgebonden, afhankelijk van plek, 
tijd, omstandigheden, et cetera. Wellicht dat dit de afwezigheid van expliciete 
methoden verklaart. Bij een thema waarvan de definitie ervan aan voortdurende 
verandering onderhevig is, is het natuurlijk ook lastig om met welomschreven 
methodieken te werken.

dak- en thuislozen: een socratische dialoog
We hebben het al eerder geconstateerd: dak- en thuislozenzorg is doordrongen 
van een vorm van ‘opvoeden’. We zagen het al bij de analyse, waar het confron-
teren, bevestigen en het stellen van regels richting de cliënten een erg grote rol 
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speelden. Opvoeden is altijd keuzes maken en dat leidt soms tot ‘keuzestress’ 
(zie ook paragraaf 9.2.3). Keuzes tussen autonomie versus ‘betutteling’, tussen 
verslaving versus gezondheid, tussen het individu versus de groep. Al deze keu-
zes hebben een brede middenweg, waaraan meestal de voorkeur werd gegeven 
en twee eenzijdige polen. Over het algemeen is er consensus over het feit dat de 
middenweg moet worden gezocht en dat men voortdurend moet proberen om uit 
de eenzijdigheid van deze keuzes te blijven. De vraag blijft echter waar deze mid-
denweg begint, en waar deze ophoudt. Het grijze gebied van de middenweg zit vol 
met tegenstellingen, en heeft vage grenzen.

Daarnaast is de dak- en thuislozenzorg in hoge mate instituutsgebonden. Het 
gaat bij de geobserveerde casussen overwegend om residentiële opvang, wat voor 
zowel de cliënten als voor de medewerkers betekent dat het instituut voortdu-
rend aanwezig is. De collega’s en de cliënten zijn veel meer aanwezig, letterlijk 
en figuurlijk, en dit uit zich onder andere in de vele overdrachten en overleg-
gen, gesprekken met cliënten, kamerbezoekjes en ‘gangmomenten’. Dit gegeven, 
gecombineerd met de ‘keuzestress’ zoals hierboven omschreven, maakt dat er 
voortdurend dialoog en overleggen plaatsvindt. Dit leidt echter zelden tot alge-
meen  geaccepteerde en praktisch toepasbare uitkomsten, die voor alle partijen 
acceptabel zijn. Deze dialogen zijn in hoge mate ‘socratisch’, in de zin dat ze 
vooral helder maken wat er niet helder is (cf. Duyndam, 1997; Nelson, 1994).

verschillen tussen steden
Kunnen we, naast de verschillen tussen de sectoren, ook verschillen tussen de ste-
den aanwijzen? Hoe bepalend is de cultuur in de verschillende steden? Leicester 
springt er in deze vergelijking in ieder geval uit als de stad waar, in alle drie 
de sectoren, veruit het meest met protocollen en formulieren wordt gewerkt. 
Verantwoording en indekking zijn cruciale issues in deze stad, zo blijkt uit 
diverse discussies, maar ook uit de vragen op de diverse formulieren. Dit leidt er 
soms toe dat de professionals meer bezig zijn met niet het verkeerde te doen, dan 
met het goede te doen. De discussies gaan soms namelijk meer over het vermijden 
van risico’s in termen van verantwoording, dan over wat het beste is voor de cli-
ent in kwestie. Dit zijn we in Eindhoven ook tegengekomen, bijvoorbeeld bij de 
huisverbodzaak, maar in veel mindere mate.

Aan de andere kant is het werk in Leicester wel het meest van de drie steden door-
drongen van theorievorming. LASBO heeft een tak, die zich volledig bezighoudt 
met theorievorming en – toepassing omtrent overlast en ook de vele formulieren 
die de IDVA’s gebruiken, worden regelmatig aangepast op basis van eventuele 
nieuwe landelijke inzichten. Deze directe doorvloeiing is in beide andere steden 
minder expliciet aanwezig. Een uitzondering hierop is De Stobbe, in Antwerpen, 
waar wel expliciet en systematisch met bepaalde methodieken wordt gewerkt.
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Als Leicester opvalt in termen van protocollen, dan valt Antwerpen op in termen 
van beroepstrots. De professionals in Antwerpen hebben in alle drie de sectoren 
een geloof in hun kunnen en in hun manier van werken. Dit blijkt uit subtiliteiten 
zoals een terloopse opmerking tijdens een vergadering, maar ook uit zeer bewuste 
acties, zoals de reactie van buurtregisseur Jef op de buurtmix. Dit laatste geldt 
overigens zeker ook voor de outreachend veiligheidsmedewerkers in Eindhoven.

Professionaliteit
Een hybride driehoek tussen cliënt, collega’s en bureaucratie. Ambiguïteit die 
wordt opgelost door voortvarendheid en socratische dialogen. Wat valt er te leren 
als we deze bevindingen combineren met de theoretisering van het thema pro-
fessionaliteit uit het eerste hoofdstuk? We beschreven dat de professional in staat 
moet zijn om te ‘spelen’ met het wel of niet deskundig zijn. De professional heeft 
geen deskundigheid ten aanzien van het specifieke probleem waarmee de cliënt 
naar hem komt. De professional is echter wel deskundig ten aanzien van het stel-
len van nuttige en relevante vragen, van mogelijke relevante oplossingen en heeft 
daarnaast kennis opgedaan tijdens eerdere ervaringen met wellicht vergelijkbare 
cliënten. (Parton et al., 2007; Van den Brink et al., 2005). ‘Tacit knowledge’ en de 
‘reflective professional’ sluiten nauw op aan op deze bevindingen. Veel van het-
geen we weten is niet of moeilijk in woorden uit te drukken (Polanyi, 1966; Ray, 
2009). We weten meer dan we kunnen vertellen, en sociale professionals hebben 
zich hiertoe te verhouden. Dit lossen ze op door hier op reflectieve wijze mee om 
te gaan, door een zeker klankbord om zich heen te organiseren.

De ‘reflective professional’ zoals Schön hem beschrijft is eigenlijk een invulling 
van het begrip ‘tacit knowledge’. Schön beargumenteert dat professionals na 
moeten denken over wat ze aan het doen zijn, terwijl ze dit aan het doen zijn. 
Dit noemt hij ‘Reflection-in-Action’ (Schön, 1983). We kunnen hier constateren 
dat dit in de tijdens dit onderzoek geobserveerde prakijken eigenlijk voortdurend 
gebeurt. De werkelijkheid is complex; oplossingen zijn zelden direct voorhanden, 
maar de professionals hanteren wegen om hiermee om te gaan. Vooral de socra-
tische dialogen sluiten goed aan de bij theorie van Schön, omdat ook bij deze 
dialogen het gaat om (handelings)kennis te vergaren over complexe zaken die 
zelden eenduidig of universeel zijn.

De manier waarop men daarmee omgaat getuigt van lef, en dat brengt ons ook 
weer terug bij het thema normatieve professionalisering. Sociaal werk is keuzes 
maken en hier – liefst voortvarend – mee aan de slag gaan. Voortvarend, maar 
daarnaast in voortdurende afstemming met de omgeving en voortdurend in het 
besef dat men te maken heeft met complexe en precaire zaken. Voorzichtig en 
voortvarend dus.
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7.3 ‘uitgesteld oPvoeden’

We hebben in de casusbeschrijvingen veel interventies gezien die de associatie 
met het begrip ‘opvoeden’ oproepen. Sociaal werkers zijn professionals die zich 
vaak bezighouden met ‘straffen en belonen’, met het aanspreken van cliënten op 
gedrag, maar ook met het belonen van goed gedrag. Zo wordt een dakloze gecon-
fronteerd met de eventuele gevolgen van ‘ongezond’ gedrag , en worden er (waar 
nodig) sancties uitgedeeld. Ook bij de andere twee thema’s speelt deze associatie. 
De buurtbewoners in Antwerpen wordt (door middel van ‘straffen en belonen’) 
geleerd om hun wijk schoon te houden en bij de slachtoffers van huiselijk geweld 
wordt de eigen zelfredzaamheid en onafhankelijkheid gestimuleerd.

Dit type interventie noemen we hier ‘uitgesteld opvoeden’, in de zin dat de cliën-
ten meestal volwassen personen zijn die om diverse redenen in een situatie zijn 
gekomen waarin ze (een deel van) hun leven niet meer geheel zelfstandig op de 
rit krijgen. De term ‘uitgesteld opvoeden’ zijn we overigens niet tegengekomen 
in de vakliteratuur over dit onderwerp. Wel kwamen we ze eenmaal tegen bij 
een heel andere discipline: de tandartsen, waarbij de term voorbijkomt in het 
kader van het mondiger worden van patiënten wanneer ze worden geconfron-
teerd met onbeschofte en/of onbekwame tandartsen: “Juist, tandarts, we gaan u 
burgermansfatsoen bijbrengen via het tuchtcollege. U noemt dat claimcultuur. 
Wij noemen het uitgestelde opvoeding van hen, die dat niet van huis uit hebben 
meegekregen” (Admiraal, 2007: 472).

In de jaren 70 van de vorige eeuw verwees men naar de wetenschap van het soci-
aal werk als de ‘agologie’ of ‘agogie’ (Ten Have, 1965; Van Stegeren, 1970). Deze 
twee verwezen dan overwegend naar de zorg voor volwassenen, waar de pedago-
giek vooral de connotatie had van het opvoeden van minderjarigen. ‘Opvoeden’ 
werd in vakliteratuur omschreven als een bijzonder soort omgang van mensen 
met elkaar. Natuurlijk vindt er voortdurend omgang plaats tussen verschillende 
mensen, maar om binnen dit algehele spectrum van omgaan met elkaar over 
opvoeden te kunnen spreken, moest er aan drie voorwaarden worden voldaan 
(Langeveld, 1979; in Kuipers, 2010):

– Er moet omgang zijn tussen volwassenen en kinderen;
– Daarbij moet invloed worden uitgeoefend;
– Die invloed moet uitgaan van de volwassenen op de kinderen.

Omgang tussen volwassenen onderling is, volgens Langveld, per definitie geen 
opvoeden. In deze context wordt opvoeden vooral vanuit macht en mondigheid 
benaderd. Kinderen zijn machteloos en daarmee op (opvoedkundige) hulp aan-
gewezen. Door middel van deze opvoeding wordt de mondigheid van het kind 
gestimuleerd, en naarmate het kind meer mondig wordt, wordt de opvoeding 
daarmee overbodig (Kuipers, 2010: 35 en verder).
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Dit is echter een eenzijdige kijk op opvoeden. Zowel de aanname dat opvoeden 
een proces is dat zich per definitie tussen ouderen en kinderen afspeelt, en het 
uitgangspunt dat het bij de uitgeoefende invloed om eenrichtingsverkeer gaat, 
worden door diverse bronnen tegengesproken. Kok (2009) beschrijft opvoeden 
bijvoorbeeld als een proces, een ontwikkeling die beide partijen door de tijd heen 
doormaken. Hierbij gaat het niet alleen om rationele, verstandelijk doordachte 
activiteiten. Er wordt gebruik gemaakt van ‘uitlokkende’ interventies, weliswaar 
binnen een adequaat klimaat dat de ontwikkeling van het kind kansen biedt. Ten 
slotte richt de opvoeder zich niet direct op het kind, maar veeleer op het proces, 
en op het optimaliseren hiervan. Opvoeden is dan ook meer dan “zo nu en dan 
‘pedagogisch’ ingrijpen” (2009: 25); de opvoeder dient te zorgen voor een goed 
verloop van het gehele proces. Burggraaf-Huiskens en Blokland (2011) voegen 
daaraan toe dat het bij opvoeden juist niet gaat over het rechtlijnig overdragen 
van kennis, inzichten en gewoontes, maar dat het kind juist vanaf het begin zelf 
mede vorm geeft aan zijn eigen ontwikkeling. Zij beschouwen opvoeden als een 
transactioneel proces, waarbij er voortdurend uitwisseling plaatsvindt tussen de 
verschillende partijen.

Zo is ook het idee dat opvoeden een proces is tussen ouders en kinderen inmid-
dels achterhaald. Bij opvoedingsondersteuning gaat het er bijvoorbeeld juist om 
dat ouders met opvoedingsvragen, of – problemen, hierin worden ondersteund 
en gecoached door professionals. Zo beschrijft Blokland dat opvoeden weliswaar 
een specifieke interactie is tussen ouders en kinderen, maar ze voegt hieraan toe 
dat er, hoewel de meeste ouders hier ‘met goede moed’ aan beginnen, gedurende 
dit proces toch vragen en problemen ontstaan.(2007: 28 en verder). Hierbij kan 
er een onderscheid worden gemaakt tussen ‘gewone’ en ‘problematische’ opvoe-
dingssituaties. Bij ‘gewone’ opvoedingssituaties zijn de ouders in staat om, even-
tueel met behulp van hun informele netwerk zoals familie en vrienden, de vragen 
die ze tijdens het opvoedproces tegenkomen adequaat te beantwoorden. Aan de 
andere kant kan het zo zijn, dat deze vragen van dermate ernst, omvang en hoe-
veelheid zijn, dat de ouders het met hun netwerk niet meer kunnen bolwerken; 
waardoor professionele en specialistische hulp hierbij noodzakelijk is. Deze twee 
situaties kunnen worden gezien als uitersten van een continuüm (Burggraaff-
Huiskes & Blokland, 2011).

Hiermee zijn we het uitgangspunt dat opvoeden een proces tussen ouders en kin-
deren is al aan het bijstellen. Als opvoeden een (leer)proces is, waarbij er weder-
zijdse invloed wordt uitgeoefend en waarbij wordt gewerkt aan een adequaat 
klimaat, dan kan de hulpverlening worden gezien als een vorm van opvoeden. 
Wanneer we het hebben over ‘opvoeden als beroep’ (Kok, 2009), of de ‘professio-
nele opvoeder’ (Verhage, 2005), dan lijkt het evident dat er consensus is over het 
feit dat opvoeden als term ook in beroepsmatige context kan worden gebruikt. 
We zagen bijvoorbeeld bij de daklozenzorg in Eindhoven dat een bewoonster 
een sanctie kreeg en ook goed moest beseffen dat dit een sanctie was. Maar ook 
in Antwerpen bij De Stobbe, wordt er aan ouders verteld (of: worden ze onder-
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steund) hoe ze hun kinderen (zouden) moeten opvoeden. Hierbij zit er nogal eens 
een stok achter de deur, in termen van een rechterlijke uitspraak. En weer een 
ander voorbeeld, ten slotte, speelt in Leicester bij de gesprekken die met overlast-
plegende kinderen worden gehouden. We zouden hier misschien eerder van ‘ver-
vangend’ of ‘aanvullend’ opvoeden spreken. Maar we hebben gekozen voor de 
term ‘uitgesteld opvoeden’ omat er voortdurend sprake is van situaties, waarbij 
er in de ‘oorspronkelijke’ opvoedingssituatie dusdanige problemen zijn ontstaan, 
dat dit ‘overgedaan’ of ‘ingehaald’ moet worden. In essentie zou dat kunnen wor-
den gezien als de taak van de sociale professionals. Of in ieder geval als de taak, 
zoals we die tijdens dit onderzoek regelmatig zijn tegengekomen.

Veel van wat er in het sociaal werk gebeurt, het aanspreken van overlastgevende 
junks, het voeren van gesprekken met plegers van huiselijk geweld en het ‘in de 
structuur zetten’ van een dak- en thuisloze heeft wellicht meer te maken met 
‘opvoeding’, dan met ‘behandeling’. Dit benoemt Feldbrugge ook in een inlei-
ding op de Nederlandse Tbs-klinieken, waarbij hij tevens aangeeft dat het bij die 
specifieke doelgroep niet zozeer gaat over heropvoeding, maar om het “abc van 
het dagelijks leven zoals in ‘normale’ omstandigheden peuters en kleuters dat al 
leren” (Feldbrugge, 2007: 93, aanhalingstekens door MvL). Om terug te keren in 
de maatschappij zal de persoon in kwestie een aantal vaardigheden en attitudes 
aangereikt moeten krijgen, die men in een ‘normale’ ontwikkeling al tijdens de 
kindertijd en/of de jonge adolescentie aangereikt krijgt. Uitgesteld opvoeden dus.

Daarmee wordt overigens ook onmiddellijk het algemeen nut en het belang van 
het sociaal werk onderschreven. Micha de Winter beargumenteert, terecht, dat 
het opvoeden van kinderen geen private aangelegenheid is, of dat in ieder geval 
niet zou moeten zijn, maar een zaak die het algemeen nut dient (De Winter, 2000, 
2007). Het collectief van de maatschappij profiteert, of lijdt, mee met de resulta-
ten van de opvoeding van een bepaald kind. Dat geldt dan ook voor het uitgesteld 
opvoeden, waar in de sociale sector sprake van is. Opvoeden heeft directe conse-
quenties voor de maatschappij, uitgesteld opvoeden daarmee ook. Wanneer dit 
voor kinderen die onderwerp zijn van opvoeding geldt, dan geldt dit ook voor de 
cliënten (in de meest brede zin van het woord) in de sociale sector. De sociale sec-
tor dient daarmee een omvangrijk en niet te onderschatten maatschappelijk nut. 
Daarnaast kan deze zelfde maatschappij zich ook nog eens spiegelen aan wat er 
in deze sector geschiedt. Dit zijn directe afgeleiden van het betitelen van het werk 
in de sociale sector als uitgesteld opvoeden.

7.4 de drie dimensies

Aan het eind van elk empirisch hoofdstuk hebben we steeds een overzicht gege-
ven van de bevindingen aan de hand van het theoretisch kader. In deze para-
graaf zullen we die bevindingen samenpakken en hieruit enkele overkoepelende 
thema’s destilleren.
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7.4.1 de persoonlijke dimensie: Professionele ongehoorzaamheid
De term ‘professionele ongehoorzaamheid’ duikt zo nu en dan op in de vaklitera-
tuur. Verhij omschrijft het begrip als ‘het met een professioneel doel opzettelijk 
breken van de wet en/of het negeren van opdrachten’ (2011: 2). Ook wordt het wel 
omschreven als het handelen buiten de taakomschrijving om (Van den Berg & 
Goot, 2010). We ontdekten in dit onderzoek dat er, met betrekking tot dit begrip, 
een verband is tussen de normatieve thermostaat aan de ene kant en de ‘lack of 
operational clarity’ aan de andere kant.

Wanneer de interne organisatiecontext stevig is, in termen van voorgeschreven 
richtlijn en werkwijzen, dan wordt er een lagere ‘lack of operational clarity’ waar-
genomen. Echter, alleen daar waar het gaat om instrumentele taken. Wanneer er 
personen, en verhalen achter de personen, in het geding zijn, dan zijn zowel de 
‘lack of operational clarity’ als de normatieve thermostaat zeer aanwezig. Anders 
gezegd: een organisatie kan instrumentele procedures en richtlijnen vaststellen 
en kan deze zeer expliciet uitdragen. Maar wanneer het gaat om de persoon ach-
ter de cliënt, dan blijken deze richtlijnen vaak minder eenduidig en voorschrij-
vend dan ze op papier zijn (‘lack of operational clarity’). De cliënten zijn, met 
andere woorden, meestal niet te vangen in papieren regels. Daarnaast willen de 
professionals hun cliënten ook niet altijd laten vangen door deze regels (norma-
tieve thermostaat). Er is daarmee sprake van professionele ongehoorzaamheid: 
professionals kiezen ervoor om niet (altijd) de regels van de organisatie op te 
volgen, maar om juist hun eigen afwegingen hierin te maken.

Los van het feit dus of een bepaalde situatie op te lossen is door middel van het 
hanteren van de van toepassing zijnde regels, kiezen de professionals ervoor om 
dit soms niet te doen, maar om hun eigen oordeel te prioriteren boven de voor-
geschreven regels.

Twee voorbeelden ter illustratie van deze dynamiek. Bij het thema huiselijk 
geweld zagen we in Leicester een organisatie die tot in detail voorschrijft hoe 
gesprekken moeten gaan en welke interventies er bij welke uitslag van het risk 
assessment moeten worden toegepast. Bovendien was de taakopvatting van de 
IDVA’s duidelijk omschreven. En toch kozen de IDVA’s er op bepaalde momenten 
voor om zich hier niet strikt aan te houden. Het veronderstelde belang van de 
cliënt was hierbij leidend; wanneer men vond dat een cliënt niet direct gebaat was 
bij ‘IDVA-work’, maar dat er bijvoorbeeld juist een vertrouwensband moest wor-
den bewerkstelligd of dat de cliënt in kwestie gewoon behoefte had aan een goed 
gesprek, dan werd hier door de IDVA op bepaalde momenten een eigen keuze in 
gemaakt. Een ander voorbeeld komen we tegen in Eindhoven, bij de daklozen-
opvang. Letterlijk wordt hier gezegd: “je maakt hier nu eenmaal regelmatig uit-
zonderingen op de regels, in het belang van de cliënt”. In dit geval gaat het om 
het toewijzen van noodbedden aan daklozen, die daar strikt genomen niet voor 
in aanmerking zouden komen. Maar ook met betrekking tot het sanctiebeleid 
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wordt het door de instelling geformuleerde beleid soms aangepast aan de situa tie 
en wordt hierbij het belang van de cliënt geprioriteerd boven de richtlijnen.

Een bijzondere plek in deze vergelijking wordt ingenomen door De Stobbe (hui-
selijk geweld in Antwerpen). Vanuit de organisatie wordt hier tot in detail voor-
geschreven hoe er moet worden gewerkt. En we zijn ook geen situaties tegenge-
komen waar dit door de professionals ter discussie werd gesteld. Een verklaring 
hiervoor zit waarschijnlijk in het feit dat de medewerkers van De Stobbe zich 
allen volledig achter de aanpak hebben geschaard en hierin geloven. Deze over-
tuiging leidt ertoe dat de frictie die we in andere casussen soms aantroffen tussen 
de interne organisatiecontext aan de ene kant en de persoonlijke dimensie aan de 
andere kant, in De Stobbe niet aanwezig is.

Lipsky (1980) beschrijft de copingstrategieën die professionals hanteren teneinde 
om te gaan met de situaties waarin ze door de aard van hun werk voortdurend 
in terechtkomen. We hebben gezien dat de professionals in de praktijk inderdaad 
voortdurend geconfronteerd worden met bureaucratische regels. We hebben 
daarnaast en vooral gezien dat de toepasbaarheid van deze regels op individuele 
cliënten lang niet altijd evident is. Dit levert voortdurend complexe keuzes op. 
Maar, hier lopen theorie en praktijk uiteen. De theorie over street-level bureau-
cracy beschrijft dat de professionals hun cliënten vaak voorsorteren of discipli-
neren om hen toch in bepaalde papieren categorieën te laten passen. Op deze 
manier houden ze controle over hun werk en over de caseloads (Prottas, 1979, zie 
ook hoofdstuk 3; Riccucci, 2005b). Kort gezegd: bij het structureren van het werk 
is de organisatielogica leidend. In de praktijk zagen we dit anders. Wanneer de 
organisatielogica aan de ene kant, en de hulpvraag van de cliënt (cliëntlogica) aan 
de andere kant conflicteerden, dan werd in veel gevallen de cliëntlogica gepriori-
teerd boven de organisatielogica. De normatieve thermostaat dus, die vervolgens 
kan leiden tot professionele ongehoorzaamheid.

7.4.2 de organisatorische dimensie: sociaal werken is netwerken
Een volgende constatering die we kunnen doen, is dat de externe organisatie-
context in de meeste gevallen van eminent belang is. Deze kan zich langs twee 
wegen manifesteren. Op de eerste plaats is er de plek die de onderzochte instelling 
inneemt in het netwerk van haar ketenpartners en hoe ze zich verhoudt tot deze 
ketenpartners. Overal wordt gewezen op het belang van een goede samenwerking 
en nergens is deze samenwerking ook ronduit slecht te noemen. De sociale sector 
is hiermee nadrukkelijk een netwerksector: geen enkele instelling kan het alleen 
af, zonder de netwerkpartners. Sociale professionals zijn netwerkers.

Ook zijn er hierbij geen duidelijke verschillen tussen de sectoren of tussen de ste-
den: overal moet er aan netwerken worden gedaan. En, overal zijn de relaties met 
de netwerkpartners belangrijk, maar veelal ongedefinieerd in termen van hiërar-
chie en definitiemacht. Formeel zijn deze wel vaak vastgelegd, maar in de praktijk 
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werkt dit meestal niet zo uit. Een voorbeeld hiervan is de discussie in Eindhoven, 
over de politiefunctionaris die in een bepaalde zaak een huisverbod wil. Formeel 
is keurig geregeld wie hierover mag beslissen, maar in de praktijk leidt dit toch tot 
veel discussie en onduidelijkheid. Het zijn onderhandelingen met een open eind.

Natuurlijk is netwerkvorming in bepaalde gevallen inherent aan de inhoud van 
het werk: de outreachend veiligheidsmedewerkers maar ook de IDVA’s wor-
den vanwege de inhoudelijke aspecten van hun werk geacht om een netwerk 
op te bouwen en dit in stand te houden. Maar naast deze eigenschappen, die 
maken dat voor de inhoud van het werk netwerkvorming tot een van de taken 
behoort, blijkt dat dit ook voor de sector in zijn geheel zo is. De outreachend vei-
ligheidsmedewerkers in Eindhoven werken nauw samen met lokale instellingen 
voor daklozen opvang en met de politie. In Leicester, bij huiselijk geweld, zijn er 
periodieke interdisciplinaire overleggen, waarin alle relevante ketenpartners bij-
eenkomen. (De ‘Multi-Agency Risk-Assessment Conferences’). En zo zijn er meer 
voorbeelden te noemen. De verschillende ketenpartners beïnvloeden elkaar en 
zijn deels ook afhankelijk van elkaar. Als de één niest, wordt de ander verkouden.

De andere weg waarlangs de externe organisatiecontext een belangrijke rol speelt, 
is door middel van de methoden en technieken die worden gehanteerd, welke 
overwegend buiten de organisatie zijn ontwikkeld. Met name valt hierbij op dat 
er in Leicester veel wordt gekeken naar landelijke theorievorming en methode-
ontwikkeling, maar ook dat heersende politieke klimaten hierbij een belangrijke 
rol spelen. Maar ook in Antwerpen, en zeker bij De Stobbe wordt er veel gewerkt 
met extern ontwikkelde methoden.

Greenhalgh et al. (2004) beschrijven het concept van de fuzzy boundaries. 
Innovaties hebben meestal een vaste kern, met daaromheen een ‘kneedbare’ 
periferie. De aanwezigheid van deze periferie is volgens hen noodzakelijk voor 
de communicatie in en tussen organisaties over bepaalde ideeën, initiatieven en 
methoden. We zouden hieraan toe kunnen voegen dat dit geldt voor het gehele 
werk van de professionals als zodanig. Het netwerken wat we hierboven omschre-
ven gaat zelden over zaken die vaststaan. Het eigene aan het werk en aan de sector 
is dat de professionals voortdurend, juist ook als het gaat om individuele dossiers, 
te maken hebben met deze fuzzy boundaries waarover ze moeten communiceren 
met anderen. De professionals moeten hun werk, hun ervaringen met cliënten, 
hun dossiers, voortdurend afstemmen met hun peers, met relevante netwerken. 
De onbepaaldheid en onduidelijkheid in het werk blijkt hier, geredeneerd vanuit 
de theorie, juist ook een aspect te zijn wat het werk faciliteert, wat het mogelijk 
maakt om af te stemmen, om complexe zaken over te dragen of beslissingen te 
nemen.

7.4.3 de professionele dimensie: de verschillende ‘assen’ van effectiviteit
Vanuit de theorie over evidence-based practice besloten we om twee elemen-
ten mee te nemen in de analyse: uitspraken over effecten van behandelingen en 
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methoden, en uitspraken over ‘goede praktijken’. Hierbij zijn er duidelijke ver-
schillen te zien tussen de drie thema’s. Bij overlast valt op dat er een zeer prag-
matische invulling van het begrip effectiviteit wordt gebruikt. Effectiviteit wordt 
vooral geïnterpreteerd in termen van ‘hoe werkt deze aanpak om vandaag mijn 
doel te bereiken; hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de doelgroep het best 
bereiken, dat we hen op effectieve wijze aan kunnen spreken om op die manier 
de overlast terug te dringen’. In Leicester wordt hierbij zoals gezegd veel gewerkt 
met landelijk ontwikkelde methodieken. In de andere twee steden is dit niet, of 
in veel mindere mate, het geval.

Bij het thema dak- en thuislozen wordt de discussie over effectiviteit ook gevoerd, 
waarbij het vooral gaat over de effecten en het nut van het aanspreken van de 
cliënten op hun gedrag en hoe dit te doen. Vanuit de empowerment-gedachte is 
men in ieder geval in Eindhoven en Antwerpen van mening dat ‘belonen’ zinvol-
ler werkt dan straffen; dat de cliënt er uit eindelijk meer van leert om alternatie-
ven voor bepaald gedrag aangereikt te krijgen en hierin positief te worden gesti-
muleerd, dan dat hij voortdurend wordt afgerekend op wat hij fout doet. Beide 
instellingen hanteren vormen van een sanctiebeleid, maar in beide instellingen 
wordt ook uitgesproken dat er hierbij vooral naar het belang en achtergrond van 
de cliënt wordt gekeken. Wanneer een cliënt bijvoorbeeld niet snapt waarom of 
waarvoor hij een sanctie krijgt, dan heeft deze sanctie geen zin. Het gaat om het 
effect van de interventie, de sanctie is geen doel op zich. Bij discussies over wat er 
in een bepaald geval zou moeten gebeuren, wordt er overwegend gekeken naar de 
effecten van een bepaalde maatregel op de cliënt in kwestie.

In termen van ‘goede praktijken’ valt op dat bij het thema huiselijk geweld in 
Leicester bovenal de veiligheid van het slachtoffer nadrukkelijk op de agenda 
wordt gezet. Dit is in de meeste casussen het eerste aspect waarop door de pro-
fessionals de nadruk wordt gelegd en dat vormt een verschil met Eindhoven en 
Antwerpen, waar er meer naar het systeem als geheel wordt gekeken en waar 
wordt ingezet op een aanpak, die als doel heeft om het systeem als geheel te ver-
beteren. Het tijdelijk huisverbod wordt dan ook niet per se ingezet om de man 
uit huis te krijgen, maar om een afkoelingsperiode te organiseren waarin alle 
partijen even de tijd hebben om de boel op een rijtje te zetten. Tijdelijke uit-
huisplaatsing wordt hierbij vooral gehanteerd als middel. Het dient ook om de 
onmiddellijke veiligheid te waarborgen, maar daarnaast wordt het systeem als 
geheel in kaart gebracht om op die manier, en in gesprek met alle partijen, tot een 
duurzame oplossing te komen.

Bij het thema overlast wordt de zichtbaarheid op straat en voor de netwerkpart-
ners in ieder geval in Eindhoven en Antwerpen nadrukkelijk als een goede prak-
tijk gezien. Deze zichtbaarheid staat hoog in het vaandel en veel van de acties zijn 
erop gericht om deze zichtbaarheid te vergroten. Ook in Leicester, in ieder geval 
bij de street-based teams, speelt dit thema. Ook hier is het de bedoeling dat men 
tijdens de dienst zichtbaar en aanspreekbaar is voor de mensen op straat.
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We hebben het hierboven al kort over de discussies over effecten van handelingen 
gehad. Een andere, hieraan verwante, discussie die in de sector als geheel speelt, 
gaat over de effectiviteit van interventies en over de meetbaarheid van deze effec-
tiviteit. Deze discussie was één van de ‘triggers’ van het debat over  evidence-based 
practice. De sociale sector zou niet effectief zijn, of haar effectiviteit was maar 
moeilijk te meten (zie hoofdstuk 1).

We kunnen in dit kader echter constateren dat effectiviteit een zeer complex 
begrip is, met meerdere assen. Op de eerste plaats is er de discrepantie tussen 
effecten op de lange en effecten op de korte termijn. Er kan bijvoorbeeld, zoals 
Damian in Leicester vertelt, worden gekozen om een aantal bezuinigingen in te 
voeren, die op korte termijn effectief zijn (de daklozenopvang kost minder geld) 
maar op lange termijn juist zullen leiden tot een toename van het aantal dak-
lozen. Ook bij het tijdelijk huisverbod in Eindhoven moet er onderscheid worden 
gemaakt tussen effecten op de lange en op de korte termijn. Het effect op de 
korte termijn is veiligheid, en het uit elkaar halen van de partijen. Op de lange 
termijn kan er worden gestuurd op duurzame oplossingen. Je kan niet zeggen of 
het huisverbod ‘effectief ’ is, zonder rekening te houden met deze verschillende 
typen effecten. In het algemeen kan hierover nog worden gezegd dat effecten 
op de korte termijn logischerwijs vaak beter meetbaar en voorspelbaar zijn dan 
effecten op de lange termijn en op die manier retorisch eenvoudiger te verkopen 
dan effecten op de lange termijn.

Daarnaast, en dit is al eerder (hoofdstuk 3) ter sprake gekomen, is het bij het meten 
van effectiviteit altijd de vraag wiens effectiviteit je nu precies meet (Steyaert et 
al., 2010; Tonkens, 2008b). In een systeem kan een bepaalde interventie voor het 
ene lid van dit systeem in termen van effectiviteit heel anders worden ervaren 
dan voor een ander lid. Een voorbeeld hiervan is het geval van de moeder van de 
verslaafde zoon in Eindhoven. Op het moment dat men erin slaagt voor elkaar 
te krijgen dat deze moeder niet meer lastig wordt gevallen door haar zoon, dan 
kan dit effectief worden genoemd, vanuit het perspectief van de moeder. Maar de 
zoon zal hier waarschijnlijk anders over denken. Zo ook in het geval van overlast-
bestrijding. In Eindhoven is men van mening dat het realiseren van gebruikers-
ruimten in de daklozenopvang leidt tot minder overlast van deze doelgroep op 
straat. In termen van overlast hebben we het dan over een effectieve maatregel, in 
termen van verslavingszorg misschien niet.

Nog twee voorbeelden. In Leicester kwamen we het voorbeeld tegen van een 
vrouw die naar een ‘safe house’ wilde, maar wel in Leicester zelf, omdat heel 
haar sociale netwerk zich in Leicester bevond. De standaard procedure is echter 
om iemand in een safe house te plaatsen, dat juist niet in de woonplaats van de 
betrokkene ligt. Dit is effectief in termen van veiligheid en standaardisatie van 
procedures, maar ineffectief in termen van het welbevinden en wellicht ook her-
stel van de persoon in kwestie. En in Eindhoven, bij de huisverbodzaak, speelde 
het dilemma of er moest worden aangestuurd op een (formele) scheiding tussen 
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de man en de vrouw. In termen van het niet meer hoeven ondergaan van geweld 
wellicht effectief voor de vrouw, maar de kans was ook aanwezig, dat ze hierdoor 
in een sociaal isolement zou raken. De relatie met haar man, hoe problematisch 
ook, was haar enige toegang tot de Nederlandse maatschappij.

Op de derde plaats, en deze as ligt deels in het verlengde van de vorige, speelt de 
discussie tussen autonomie en veiligheid, of tussen autonomie en gezondheid. 
Meet je effectiviteit af in termen van de mate van autonomie, die de hulpverlening 
voor haar cliënten waarborgt? Of meet je deze effectiviteit juist af in termen van 
in hoeverre de hulpverlening erin slaagt haar cliënten ‘gezonder’ te maken en/of 
de situatie ‘veiliger’ te maken? Zowel in Eindhoven als in Antwerpen kwamen 
we bij de daklozenzorg situaties tegen waarin cliënten werden overgeplaatst naar 
een zelfstandigere vorm van wonen. Er ontstaat dan wel eens discussie over de 
vraag of je dergelijke cliënten tegen henzelf moet beschermen en ervoor te kiezen 
om deze cliënt niet te laten doorstromen. Maar hiermee wordt er dan wel, zo 
werd ook ingebracht, een kans gemist om de cliënt zelfstandiger te laten worden. 
Een ‘effectieve’ interventie in termen van zelfstandigheid kan conflicteren met 
de gezondheid van een cliënt, wanneer deze de zelfstandigheid niet aan blijkt te 
kunnen, en (weer) gaat gebruiken of anderszins de zorg voor zichzelf verwaar-
loost.

Tijdschrijven en caseloads vormen een vierde as waarlangs effectiviteit kan wor-
den gemeten. Door middel van tijdschrijven kan er goed worden nagegaan waar 
de professionals zich mee bezig houden en kan ook in kaart worden gebracht 
hoeveel tijd er per cliënt wordt besteedt. Op die manier kan bijvoorbeeld worden 
nagegaan of de zorg voor een bepaalde cliënt effectief (de resultaten die er met een 
bewoner bereikt zijn gedeeld door de tijd die dit gekost heeft) is geweest. Dit heeft 
echter een aantal perverse effecten. Zo zagen we in Eindhoven dat tijdschrijven 
ook een strategie kan zijn om ‘makkelijk’ werk te doen, waarbij dit makkelijke 
werk de zelfstandigheid van bewoners kan belemmeren. Men is dan effectief 
bezig in termen van meetbaarheid en controleerbaarheid (hoeveel tijd is er aan 
welke cliënt besteed), maar niet in termen van maximale ontwikkelingsmogelijk-
heden van de cliënt.

Effectiviteit is daarmee een multi-dimensionaal begrip. Bij de vraag of een 
bepaalde behandeling effectief is zijn er onmiddellijk 4 wedervragen te stellen:

– Effectief op welke termijn?
– Effectief voor wie?
– Effectief in termen van autonomie of juist in termen van ‘weten wat goed is 

voor de cliënt’?
– Effectief in termen van meetbaarheid en beheersbaarheid, of in termen van 

ontwikkeling van een cliënt?
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Boven et al. maken onderscheid tussen ‘programmatisch’ en ‘politiek’ succes 
(Bovens et al., 2001). Hiermee bedoelen ze dat het succes van bepaalde maat-
regelen op twee manieren kan worden bekeken. Op de eerste plaats kan er wor-
den gekeken of een maatregel daadwerkelijk heeft ‘gewerkt’. Maar daarnaast kan 
er worden gekeken of er van een maatregel een algemeen beeld heerst, dat het 
heeft gewerkt, los van het feit of dit daadwerkelijk zo is. Deze twee hoeven niet 
noodzakelijkerwijs overeen te komen. Deze dynamiek is te vergelijken met het 
hoofdstuk over de theorie van Rogers, waarin we beschreven dat de kwaliteit van 
een bepaalde innovatie (programmatisch succes) geen voorwaarde is voor een 
succesvolle verspreiding van deze innovatie (politiek succes).

In aanvulling op Bovens et al. (2001) kunnen we hier constateren dat we bij 
de discussie over de effectiviteit van een bepaalde interventie of methode een 
onderscheid moeten maken tussen tijdsspanne, personen die met de interventie 
gemoeid zijn, de mate van autonomie, die de innovatie laat en in hoeverre effec-
tiviteit wordt geoperationaliseerd in termen van beheersbaarheid. Effectiviteit is 
dan een optelsom, of liever gezegd een compilatie van deze assen. Een te enge 
nadruk op evidence-based practice, die vooral stuurt op het ‘doen van hetgeen 
wat werkt’ (Newman et al., 2005; Offringa et al., 2003) heeft geen oog voor deze 
complexiteit. Van der Zwet et al. (2011) beargumenteren terecht dat deze veren-
ging van het begrip vaak ontstaat wanneer de vijf stappen van evidence-based 
practice (zie hoofdstuk 3) onvoldoende in ogenschouw worden genomen. Volgens 
hen moeten we evidence-based practice zien en benaderen als een proces, in 
plaats van een doctrine of keurmerk. En in dit proces moeten de diverse vor-
men van bewijs, en dus ook de verschillende assen van effectiviteit mee worden 
genomen. Sociaal werk vraagt nadrukkelijk om deze procesmatige benadering 
van evidence-based practice; welke recht doet aan de complexiteit van het vak, 
zonder de professionals te ontslaan van de verantwoordelijkheid om voortdurend 
op zoek te zijn naar ‘datgene wat werkt’.
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Dit onderzoek begon vanuit de vraag naar de professionaliteit van de sociale sec-
tor. De beschouwing hierover leidde tot de volgende onderzoeksvraag:

Wat doen sociaal werkers wanneer ze sociaal werk doen? Welke patronen 
 kunnen we hierin ontdekken, en wat leert ons dit over de professionaliteit van 
deze sector?

We zullen hier aanvoeren dat sociaal werk, in termen van Freidson, geen profes-
sie is. Maar, zo is gebleken, daarmee kunnen we niet volstaan. Sociaal werk is dan 
wellicht geen professie in de ‘Freidsoniaanse’ zin van het woord, maar we zagen 
reeds dat er meerdere visies op professionaliteit toepasbaar zijn op de sector. Aan 
de hand van dit onderzoek zullen we hier omschrijven hoe deze visies in elkaar 
vallen, en wat dit ons leert over (het werk van) de sociale professional.

8.1 freidson en Professionalisme

Op basis van Freidson (2001) formuleerden we eerder vijf kenmerken aan de hand 
waarvan het professionele gehalte van een beroepsgroep kan worden beoordeeld. 
Op de eerste plaats moet het bij een professie gaan om specialistisch werk, dat 
daarmee niet zonder meer door iedereen kan worden uitgevoerd. Dit werk moet 
gebaseerd zijn op een stevige kennisbasis en daaruit ontleende status. Deze ken-
nisbasis is in de sociale sector echter niet evident, of in ieder geval niet expliciet 
genoeg aanwezig om dat te zijn. Er wordt wel gesproken van  theorieën, en van op 
theorie gebaseerde methoden, maar deze theorieën creëren geen afstand tussen 
de ‘knowers’ en de ‘not knowers’. Anders gezegd: op het eerste gezicht kan (bijna) 
iedereen meepraten over wat er in de sociale sector gebeurt, omdat het (virtu-
ele)  kennisverschil tussen diegenen die er werken en diegenen die er niet wer-
ken gewoon te klein is. Bij het huidige onderzoek zal iedere geïnteresseerde leek 
de observatieverslagen kunnen volgen. Stel dat we een onderzoek als dit gedaan 
hadden met als vraag wat biochemici in hun laboratoria doen? Dan was dit vrij-
wel zeker niet het geval geweest.
Moeten we daarmee constateren dat sociaal werk niet op kennis, niet op een 
 kennisvoorsprong tussen sociaal werkers en ‘leken’ gebaseerd is? Dit lijkt 
 overtrokken. Het feit dat we kunnen begrijpen en duiden wat er gebeurt, en wat 
de professionals doen, betekent nog niet dat we dit zelf zouden kunnen.

Van_Lanen.indd   281 22-4-2013   12:35:25



282 hoofdstuk 8

Een tweede punt was de jurisdictie die een professional over zijn vak zou moeten 
hebben. Met andere woorden: heeft de beroepsgroep een zekere definitiemacht 
ten opzichte van haar werk? En wordt dit ook door zowel cliënten als door supe-
rieuren en netwerkpartners als zodanig erkend? Dit alles hangt uiteraard voor 
een deel samen met de hierboven besproken kennisbasis. Zonder (herkenbare en 
afgebakende) kennisbasis zijn ook jurisdictie en definitiemacht problematisch. 
Wat er niet is, kunnen we ook niet beschermen of definiëren. Hetzelfde probleem 
wat de sector heeft bij de kennisbasis, heeft ze ook bij de erkenning als kennis-
eigenaar. Wanneer we kijken naar de resultaten van dit onderzoek, dan moeten 
we constateren dat de definitiemacht, het kennismonopolie van de professionals 
ten opzichte van de cliënten meestal niet ter discussie gesteld wordt. Natuurlijk 
zijn er uitzonderingen, zoals het geval van John in Antwerpen, die niets aan wil 
nemen van de medewerksters van De Stobbe, en de dader van de huisverbodzaak 
in Eindhoven. Over het algemeen echter, wordt in de situaties die we geobser-
veerd hebben het kennismonopolie van de professionals niet ter discussie gesteld. 
Opvallend is overigens wel dat het bij de twee voorbeelden die we hier noemen in 
beide gevallen in zekere zin over daders gaat.
Aan de andere kant is het mogelijk dat de professionals de kennisvoorsprong, 
bewust of onbewust, verbergen. Dit om niet in een ‘rangtrekkerij’ met de cliënt te 
komen. De beste truc van de duivel was om de wereld ervan te overtuigen dat hij 
niet bestaat, wellicht is in navolging hiervan dit ook wel de beste manier om een 
cliënt te begeleiden. Door net te doen alsof je dit niet aan het doen bent; in ieder 
geval alsof je geen professionele kennisvoorsprong hebt ten opzichte van je cliënt.
De hier beschreven jurisdictie en definitiemacht zou ook moeten gelden rich-
ting superieuren en netwerkpartners. Het derde kenmerk van een professie, 
het bestaan van een beschermde positie in de zin dat het vak niet zomaar door 
anderen uitgeoefend kan worden, hangt hier nauw mee samen. Deze positie zou 
gebaseerd moeten zijn op het krediet dat de bewuste beroepsgroep geniet naar 
aanleiding van haar professionele, en daarmee gedefinieerde en voor de beroeps-
groep unieke kennis. Beschikken de professionals die we geobserveerd hebben 
over dergelijke kennis, die maakt dat hun beroep beschermd is? Het antwoord is 
nee, in het algemeen kunnen we uit de observaties niet concluderen dat de profes-
sionals een unieke en niet ter discussie staande professionele kennisbasis hebben 
ten opzichte van derden.
Over het vierde punt, het bestaan van een formeel opleidingsprogramma dat 
een gecertificeerd en specifiek curriculum biedt waarmee de professionals zich 
onderscheiden, kunnen we hier niet veel zeggen, omdat dit geen onderwerp was 
van de studie. Desgevraagd is wel gebleken dat veel van de professionals die in 
hetzelfde vak werkzaam zijn vaak verschillende vooropleidingen hebben, die niet 
altijd directe inhoudelijke relevantie hebben met het werkveld waarin ze opere-
ren. Zo werkt er in Eindhoven in de daklozenopvang iemand met een master 
in de Wijsbegeerte, en heeft één van de IDVA’s in Leicester naar eigen zeggen 
een graad van de ‘University of Life’. De vraag betreffende een geaccrediteerde 
beroepsopleiding wordt daarmee enigszins irrelevant: het werk is namelijk in 
ieder geval ook toegankelijk voor mensen die geen relevante opleiding genoten 
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hebben. Voor zover de opleiding bestaat, vormt ze niet de enige toegang tot het 
werkveld; en heeft daarmee ook een differentiërend vermogen dat beperkt is.

Het vijfde en laatste kenmerk beschrijft dat het werk in kwestie uit moet gaan van 
een achterliggende filosofie. Deze filosofie moet in ieder geval de kwaliteit van het 
werk hoger in het vaandel hebben staan dan eventueel winstbejag en andere strikt 
economische motieven. We kunnen hierbij constateren dat dit in ieder geval geldt 
voor de professionals, in de zin dat het belang van de cliënt in de meeste geval-
len nadrukkelijker aanwezig is dan eventuele financiële motieven. De vraag die 
zich echter hierbij onmiddellijk opdringt is in hoeverre de professionals ook de 
ruimte hebben om deze prioriteit te effectueren. Maar ook de vraag of dat wen-
selijk is. Sociale professionals werken in netwerken die van elkaar afhankelijk 
zijn, en als het ene netwerk gebruik maakt van financiële middelen, dan heeft dit 
consequenties voor de omringende netwerken. In ieder geval is geld een factor 
die niet uitgesloten kan worden, en waartoe de professional zichzelf te verhouden 
heeft, of hij wil of niet.

8.2 de sPagaat van de sociale Professionals

We hebben het hierboven een aantal keer over het (waarneembare) kennisverschil 
tussen de professional en de omgeving gehad. Professionals hebben een zekere 
kennisbasis, maar beschikken niet over het monopolie hierover. Dit monopolie 
wordt in ieder geval niet algemeen erkend door de omliggende partijen. In de 
Freidsoniaanse zin van het woord leidt dit ertoe dat de beroepsgroep een lage 
status heeft. Er wordt van professionals verwacht dat ze werken met bewezen en 
expliciete methodieken. Maar, om de effectiviteit en zeker ook de toegevoegde 
waarde van een methodiek te bewijzen, om deze vast te stellen, moet er een 
zekere afstand gecreëerd worden tussen de personen die deze methodiek kennen 
en hanteren, en tussen de personen die dat niet doen.

Een methodiek hanteren, en daarbij claimen dat deze methodiek specifieke werk-
zame elementen bevat, houdt in dat er een afstand gecreëerd wordt tussen de 
professionals en de niet-professionals. “Wij werken volgens deze methodiek”, 
hiermee worden altijd onmiddellijk een aantal aanverwante onuitgesproken 
beweringen gedaan:

– De methodiek is te omschrijven;
– De methodiek werkt;
– De methodiek is kenbaar, en dat betekent dat de wereld onder te verdelen is in 

diegenen die de methodiek niet kennen, en diegenen die hem wel kennen;
– Het hanteren van de methodiek werkt onderscheidend.

De ‘kennisvoorsprong’ die op deze manier voortkomt uit het hanteren van 
een bepaalde methode is alleen effectief als deze door anderen ook als zodanig 
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 ervaren wordt. Een kennisvoorsprong leidt tot een unique selling point, alleen 
hartchirurgen hebben bijvoorbeeld de kennis en kunde om een hartoperatie uit 
te voeren. Daar bestaat ook geen maatschappelijke discussie over, zoals dat in het 
geval van de sociale sector wel het geval is Vanwege het gebrekkige en moeilijk 
definieerbare kennisverschil mag iedereen erover meepraten, mag iedereen mee-
doen, en hoeft het ook geen geld te kosten. Waarom zouden we als maatschappij 
betalen voor iets wat iedereen kan doen?

In de discussie over de effectiviteit van methoden wordt regelmatig verwezen naar 
de zogeheten ‘common factors’; en het ‘dodo-verdict’ (De Vries, 2007; Luborsky 
et al., 2002; Rosenzweig, 1936; Wampold, 2005; Wampold, Imel, & Minami, 
2007). Rosenzweig ontdekte in 1936 al dat er met betrekking tot de effectiviteit 
van verschillende methoden van  psychotherapie eigenlijk weinig verschillen te 
ontdekken waren. Er was geen ‘beste’ methode. Dit deed hem denken aan de 
Dodo in het verhaal van Alice in Wonderland die een loopwedstrijd organiseerde 
en, toen men hem vroeg wie er nu gewonnen had, uiteindelijk zei: “Everybody 
has won, and all must have prices”. Dat bracht hem tot de volgende redenering: 
als al deze methoden werken, dan moeten er werkzame factoren zijn die in alle 
methoden hetzelfde zijn; de zogeheten common factors (Rosenzweig, 1936: 413, 
zie ook De Vries, 2007) Deze, vaak impliciete, factoren wegen blijkbaar zwaarder 
dan de specifieke aspecten van de verschillende methoden (Luborsky et al., 2002).

Rosenzweig beschreef in deze context factoren als de therapeutische relatie en de 
persoonlijkheid van de therapeut. In de loop der jaren zijn er hier een aantal aan 
toegevoegd, zoals het placebo-effect van de behandeling, de persoonlijkheid van 
de cliënt en het vertrouwen dat beiden in elkaar hebben (Asay & Lambert, 1999; 
De Vries, 2007; Lambert, 1992; Wampold, 2005). Het gaat daarmee om dikwijls 
impliciete elementen van de hulpverlening, welke moeilijk te omschrijven zijn in 
termen van effectieve methodiek. De common factors omvatten aspecten van de 
relatie tussen cliënt en hulpverlener, en het vertrouwen wat beiden in elkaar heb-
ben. Dit impliceert dat de afstand tussen beiden, wat we hierboven beschreven 
als bijwerking van een expliciet gehanteerde methodiek, contraproductief is. Het 
(ogenschijnlijke) gebrek aan professionele kennisvoorsprong is daarmee wellicht 
noodzakelijk in de sociale sector en de vraag is dan of het wenselijk is om deze 
kennisvoorsprong steviger neer te zetten. Hiermee bedoelen we het volgende. 
Het karakter van de sector is doordrongen van ‘onbepaaldheden’. We hebben het 
gehad over de instituutslogica versus de eigenheid van de cliënt, over het feit de 
sociaal werkers zich voortdurend in netwerken bevinden, dat hierin voortdurend 
onderhandelingen plaatsvinden en over het feit dat de effectiviteit en de resulta-
ten lastig te bepalen en te meten zijn.

De sociale professional lijkt daardoor in een spagaat te zitten. Aan de ene kant 
wordt hem verteld om te professionaliseren, om volgens bewezen methoden 
te werken en om aan te tonen dat het werk wat er gedaan wordt effectief is. 
Professioneel werken in deze (deels Freidsoniaanse) zin van het woord behelst 
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echter ook het creëren van een afstand tussen ‘knowers’ en ‘not-knowers’; tussen 
de professional en de ‘rest’. Maar, methoden die in het sociaal werk gebruikt wor-
den, hebben bijna altijd overlap met dagelijks gedrag. Als voorbeeld: rouwver-
werking is een omschreven methode in het sociaal werk (zie bijvoorbeeld Bruin, 
2010). Maar wanneer iemand in onze directe omgeving een verlieservaring heeft, 
dan zullen we allemaal deze persoon op de een of andere manier bijstaan. Zo 
ook bij een methode als rehabilitatie. Hierbij staat de werkrelatie, geformuleerd 
als ‘bondgenootschap tussen  cliënt en werker’ centraal (Bassant & Roos, 2010). 
Ook hiervan kan worden gezegd dat we dit in het dagelijks leven eigenlijk voort-
durend doen. We plegen ‘interventies’, zoals het gesprek aangaan, of een uitweg 
proberen te bieden, die een sociaal werker ook zal doen. Echter, bij deze laatste 
gaan we ervan uit dat dit op methodische wijze gebeurt, zoals omschreven in 
voorgenoemde boeken.

Echter, wanneer de sociaal werker zichzelf hierbij neerzet als eigenaar van een 
kennismonopolie dan zal de relatie verloren gaan, en kan het werk niet uitge-
voerd worden. Het zou de relatie van de sociaal werker met de cliënt, en dus ook 
de kwaliteit van het werk belemmeren wanneer hij of zij een monopolie zou wil-
len bestendigen om daardoor een professionele status te verkrijgen. Sociaal wer-
kers moeten doen alsof ze geen professional zijn; ze moeten zich bewust ‘onpro-
fessioneel’ gedragen’. Ze mogen geen witte jas of zwarte toga aan. De openheid 
van het werk, de overlap met dagelijks gedrag, deze ‘fuzzy boundaries’ en het 
onderhandelingskarakter van het werk doen inderdaad afvragen of de sociale 
sector wel gebaat is bij een robuust verschil tussen de ‘knowers’ en de ‘not kno-
wers’. Het is in ieder geval contraproductief voor sociaal werkers om dit verschil 
tijdens het werk richting de cliënt te benadrukken. Men doet alsof dit verschil er 
niet is. Uit de theorie van Freidson volgt dat een beroepsgroep die niet in staat is 
om een stevig kennismonopolie te effectueren, een lage status geniet.

8.3 maar gaat het wel om ‘kennisvoorsProng’?...

Feitelijk gaat het in deze discussie voortdurend over zichtbare en definieerbare 
beroeps kennis, en over de gevolgen van het eventuele gebrek hieraan voor het 
professionele imago van de sector. Daarnaast gaat het om het (veronderstelde) 
verschil tussen de ‘knowers’ en de ‘not knowers’. We moeten daarmee evenwel 
concluderen dat sociaal werk geen professie is in de zin zoals Freidson de term 
bedoeld heeft. Echter, we beschreven in hoofdstuk 1 al dat deze nadruk op zicht-
bare kennis en kennisvoorsprong juist een van de zwakke plekken in de rede-
nering van Freidson is. Professionalisme, professioneel werken is in de sociale 
sector niet alleen af te meten op basis van de vraag of er wel of geen kenbare en 
effectieve (opnieuw: ‘effectief voor wie?’) methoden gehanteerd worden. Op basis 
van dit onderzoek constateren we dat professionaliteit in de sociale sector langs 
andere wegen gestalte krijgt; en dus ook gezocht moet worden.
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geen ‘systematisch ontwikkelde praktijkdiscipline’
We hebben gezien dat er in de casussen die we onderzochten lang niet altijd 
sprake is van een ‘systematisch ontwikkelde praktijkdiscipline’ (Van Ewijk, 
2010). Hiermee bedoelen we dat er zelden ‘klip en klaar’ omschreven is wat de 
professionals moeten doen in een gegeven situatie (Ellis, 2011). De professionals 
hanteren andere strategieën om toch tot de noodzakelijke besluiten te komen en 
te doen wat er gedaan moet worden. Voorbeelden hiervan zijn de vele overleg-
momenten en het ‘sparren’ met collega’s, eigen reflectie op voorliggende zaken en 
ervaringskennis opgedaan naar aanleiding van eerdere cliënten. De professionals 
staan eigenlijk voortdurend in een ‘lerende modus’, waarbij ze lang niet altijd 
terug kunnen vallen op vuistregels. De protocollen zijn er wel, vooral in Leicester, 
maar zijn slechts zelden volledig toepasbaar op de cliënt in kwestie. We zagen dat 
het ‘wat’ van de professionals meestal goed omschreven is. Hetgeen wat er moet 
gebeuren, bijvoorbeeld gesprekken aangaan met betrokkenen in het geval van 
een huisverbodzaak, of ervoor zorgen dat de overlast die een puber veroorzaakt 
vermindert, is helder. Het ‘hoe’ echter, hoe de professional dit aan kan pakken, 
hoe een bepaald individu te benaderen en op basis waarvan er precies beslis-
singen genomen moeten worden; is veel minder duidelijk en uitgekristalliseerd.
Deze dynamiek kwam bijvoorbeeld sterk naar voren bij het thema ‘teruggeven’, 
dat we waarnamen bij de casussen over huiselijk geweld en dak- en thuislozen. 
Aan het begin van het hulpverleningsproces is er een zekere mate van autonomie, 
van verantwoordelijkheid van de cliënt ‘afgenomen’. Gedurende het proces is het 
meestal de bedoeling dat dit weer ‘ teruggegeven’ wordt aan de cliënt. Van belang 
daarbij is evenwel het begrip ‘rentmeesterschap’ (zie ook hoofdstuk 4). Het terug-
geven van de verantwoordelijkheid is niet vrijblijvend; de cliënt wordt geacht om 
hier zorgvuldig mee om te gaan en zich op adequate wijze hiertoe te verhou-
den. De professional, aan de andere kant, wordt daarom geacht in te kunnen 
schatten wanneer de cliënt zover is dat de verantwoordelijkheden (deels) terug-
gegeven kunnen worden. Het zijn namelijk de professionals die aangesproken 
worden wanneer dit te laat, of juist te vroeg gebeurt, en zij moeten dus kunnen 
verantwoorden waarom er voor welk moment gekozen wordt (Herpen, 2008). In 
het eerste geval (wanneer dit teruggeven te laat plaatsvindt) zal men wellicht van 
mening zijn dat de zorg teveel geld kost, of dat de cliënt afhankelijk wordt gemaakt 
(zie bijvoorbeeld Achterhuis, 1980; Dalrymple, 2003). Het tweede geval kan lei-
den tot de aantijging dat er slecht werk geleverd wordt, dat de hulpverlener zaken 
maar half afhandelt, of dat de ernst van een bepaalde situatie verkeerd wordt 
ingeschat. In het ergste geval zou dit kunnen leiden tot een nieuwe ‘Savanna’. 
In Leicester wordt getracht deze ambiguïteit in te dammen, onder andere door 
middel van de ‘Risk Assessements’ aldaar. We zagen echter dat hierbij nog steeds 
interpretatie en persoonlijke inschatting van de situatie door de professional 
nodig is. En daarnaast kunnen de Risk Assessements (en vooral de verantwoor-
dingscultuur die erachter lijkt te zitten) ertoe leiden dat de professionals op een 
gegeven moment méér bezig zijn met ‘niet het verkeerde’ te doen, dan met ‘het 
goede’. Met ‘niet het verkeerde doen’ bedoelen we dat professionals vooral druk 
bezig zijn met verantwoorden dat ze niet verzaken, dat ze geen  ongefundeerde 
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en slecht  gedocumenteerde beslissingen nemen en dat er niets wordt gedaan dat 
de veiligheid van de cliënt in gevaar brengt. En dat is wat anders dan ‘het goede 
doen’: de cliënt ondersteunen bij het zoeken naar een duurzame oplossing voor 
zijn probleem.
Daarnaast is het van belang om te realiseren dat ‘teruggeven’ ook altijd ‘afgeven’ 
is. Door het proces terug te geven aan de cliënt doet de hulpverlener afstand van 
de eventuele credits die in het verschiet liggen bij een succesvolle ‘oplossing’ van 
het probleem. (Ironisch genoeg geldt andersom niet: wanneer een hulpverlener 
loslaat, ‘teruggeeft’; en de cliënt blijkt niet met deze verworven verantwoordelijk-
heid om te kunnen gaan, dan bestaat er een gerede kans dat dit de hulpverlening 
aangerekend wordt. Een actueel, weliswaar extreem voorbeeld hiervan betreft de 
proefverloven bij TBS. Wanneer een TBSer op proefverlof over de schreef gaat, 
dan wordt dit de betreffende TBS-kliniek aangerekend; de hulpverlening dus). 
Daarnaast leidt teruggeven ook tot controleverlies. Op het moment dat het proces 
teruggegeven wordt, onttrekt het zich (deels) aan de controle van de professional. 
Daarmee wordt de meetbaarheid van het proces, het beantwoorden van de vraag 
of er effectief gewerkt wordt, ook problematisch. Het lijkt daarmee onmogelijk 
om èn te meten of er effectieve wijze van hulpverlening plaatsvindt, èn de zelf-
standigheid van de cliënt te bevorderen. Beide zijn zaken waar de maatschappij 
om vraagt, maar zoals we hier zien spreken ze elkaar deels tegen. Het tijdschrij-
ven bij de dak- en thuislozenzorg in Eindhoven illustreert dit treffend. We zagen 
een geval waarbij er tijd kon worden geschreven voor het vergezellen van een 
bewoner bij een ziekenhuisbezoek. Dit bevordert de ‘meetbaarheid’ van het werk: 
er kan na worden gegaan wat de professional gedaan heeft. Wanneer de professio-
nal echter verkiest om niet mee te gaan, om op die manier de zelfstandigheid van 
de bewoner te stimuleren, dan maakt de professional zijn werk daarmee ‘minder 
meetbaar’. We zullen hier verderop in deze paragraaf nog op terugkomen.

leren & lef
De professionals moeten precaire beslissingen nemen, die lang niet altijd eendui-
dig en logisch voortvloeien uit de informatie die ze hebben. We zagen dan ook in 
de casusbeschrijvingen dat de professionals eigenlijk in een voortdurend leerpro-
ces zitten. Hiermee bedoelen we dat er veel reflectie plaatsvindt naar aanleiding 
van de dingen die ze meemaken en de ervaringen die ze hebben tijdens hun werk. 
In deze context beschreven we ook het zoge heten ‘problem setting’; het zorgvul-
dig in kaart brengen van het probleem van de cliënt (Van Ewijk, 2010). Op welke 
leefgebieden speelt het probleem? Welke andere factoren spelen mee? Wat is de 
betrokkenheid van het systeem – of juist het gebrek daaraan? Op deze manier 
wordt het ‘moeras’ (Schön, 1983, 1987) door de professional in kaart gebracht. 
En, dit kan alleen maar door het moeras daadwerkelijk te betreden; de professio-
nal staat ‘met zijn voeten in de modder’ en kan zich hieraan niet onttrekken. De 
kracht van het werk, zoals we dat geobserveerd hebben, is juist dat dit voortdu
rend gebeurt. De weerbarstige praktijk dwingt de professionals om voortdurend 
af te stemmen en te leren, maar ze staan daar over het algemeen ook open voor 
en gaan hier ook in bepaalde gevallen nadrukkelijk naar op zoek; bijvoorbeeld 
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 wanneer er bij collega’s om advies gevraagd wordt. ‘Heilzame mislukkingen’ zijn 
hier een cruciaal onderdeel van: de ruimte om fouten te kunnen maken is essen-
tieel in een leerproces. De ‘werkplaats’ van enkele eeuwen geleden, in zekere zin 
een learning community waarbij meester, gezellen en leerjongens in eenzelfde 
ruimte hun werk deden, en waarbij er voortdurende uitwisseling van kennis 
plaatsvond (Sennett, 2010), zien we ook in het hedendaagse sociaal werk terug.

In deze context wordt ook wel over ‘Communities of Practice’(CoP) gesproken 
(Hara & Schwen, 2006; Moore, 2008; Wenger, McDermott, & Snyder, 2002). 
CoP kunnen omschreven worden als ‘groups of people who share a concern, a 
set of problems, or a passion about a topic, and who deepen their knowledge 
and expertise by interacting on an ongoing basis’ (Wenger et al., 2002: 4). Hara 
en Schwen (2006) omschrijven een aantal zaken die fundamenteel zijn voor het 
ontwikkelen van een CoP. Dat zijn: de aanwezigheid van een groep professio-
nals, het besef van een gezamenlijke doelstelling die betekenis geeft aan het werk, 
de beschikbaarheid van informele sociale netwerken, een ondersteunde cultuur 
die vertrouwen biedt en de professionele ontwikkeling van de deelnemers aan de 
CoP. Voortdurend kunnen en willen leren (de ‘lerende modus’ die we hierboven 
al beschreven), vormt hierin de rode draad, maar tevens wordt er benadrukt dat 
de autonomie van de betrokken professionals van essentieel belang is. Zonder 
(relatieve) autonomie geen CoP.

Zonder lef, kunnen we hieraan toevoegen, ook geen CoP. De lerende modus die 
zo essentieel is voor het werk van de professional kan alleen ontstaan wanneer 
de professionals daadwerkelijk ook getriggerd worden om te leren, maar daar-
naast ook zelf de moed op kunnen en willen brengen om zich buiten de gebaande 
paden in het moeras te begeven. Van thuiszitten, van achter je bureau zitten leer 
je niets, de professionals moeten ‘de keien op’, en de praktijk in. De (bijna altijd 
normatief getinte) vraagstukken die op hen afkomen worden niet opgelost via 
algebra of differentiaalvergelijkingen, maar moeten voortdurend aan de praktijk 
getoetst worden. Zaken als het ‘niet pluis gevoel’ (huiselijk geweld, Eindhoven) 
en de vraag of een bewoner in staat is om richting een (meer) zelfstandige woon-
ruimte te verhuizen (dak- en thuislozen) moeten in de praktijk getoetst worden 
en kunnen vaak alleen ‘gecheckt’ worden door het uit te proberen. De essentie 
van dit alles is dat de professional regelmatig ‘met de billen bloot’ moet. Om te 
leren, om de cliënt te ondersteunen en autonomie te bieden, om ‘terug te geven’ 
moet de professional keuzes maken die bijna altijd een mate van onzekerheid met 
zich meedragen. Dit kan goed gaan, maar het kan ook leiden tot pijnlijke situaties 
en afwijzing (G. Jacobs, 2008; Kunneman, 2007). De professional steekt voort-
durend zijn nek uit, en begeeft zich voortdurend, noodzakelijkerwijs, op onge-
baande paden.

En langs deze weg komen we ook weer terug op het thema ‘ondernemend han-
delen’. Ondernemen, zoals we het hier bedoelen, is ook je nek uitsteken, afwijken 
van gebaande paden, en voortdurend leren en innoveren. Ondernemingen die 
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dit niet doen, zijn over het algemeen binnen een generatie veroordeeld tot een 
bestaan in de marges (Kim et al., 2005). We omschreven (normatieve) profes-
sionaliteit in hoofdstuk 1 als ‘het doen van waarden’. Wellicht kunnen we deze 
omschrijving nog wat verder verfijnen: Sociaal werk is het ondernemen van waar-
den. Sociale professionals werken vanuit waarden, maar doen dit op actieve en 
vaak zelf enigszins ‘speelse’ manier. Actief en speels als in voortdurend op zoek 
zijn naar kansen en uitdagingen, naar ‘best practices’ om de over het algemeen 
schaarse middelen op juiste wijze in te zetten. Maar daarbij hoort ook het tonen 
van lef, beslissingen durven nemen en daarvoor te gaan staan, en voortdurend in 
de praktijk uitproberen en aan diezelfde praktijk toetsen van de eigen (professio-
nele) waarden in relatie tot die van de cliënten en de collega’s.

8.4 ‘teruggeven’ en ‘ondernemend handelen’

Aan het begrip ondernemen kleeft, zeker in het huidige economische klimaat, 
wellicht een wat nare smaak. Het feit dat we dit begrip hanteren vraagt dan ook 
enige toelichting, temeer omdat het ook vaak de associatie oproept met kreten als 
‘de burger als klant’ en met een eenzijdige nadruk op vraaggericht werken waar-
tegen bijvoorbeeld Tonkens (2008b) ageert. Ondernemerschap wordt daarnaast 
ook vaak begrepen als het introduceren van meer zakelijkheid en marktwerking 
in de sector. We willen het begrip hier echter los zien van deze interpretaties. 
Sociaal werkt vraagt om ondernemend handelen in termen van pro-activiteit, 
in termen van kunnen spelen met regels en met situaties en in termen van een 
creatieve invulling van het werk. Dit in tegenstelling tot afwachten, op de auto-
matische piloot toepassen van regels en handelingen vanuit een in beton gegoten 
kader.

We zullen ons betoog hier echter nog een stap verder voeren en argumenteren dat 
sociaal werk niet alleen vraagt om ondernemend handelen maar, zoals ook uit de 
casusbeschrijvingen naar voren kwam, om ondernemend handelen gericht op 
duurzame resultaten. Maar eerst moeten we de discussie die we hierboven begon-
nen, over het ‘teruggeven’ van de verantwoordelijkheid en het daarmee loslaten 
van de controle en meetbaarheid, nog afronden. We zullen daarbij echter vooral 
zien dat deze twee onderwerpen; ondernemend handelen en het loslaten van de 
meetbaarheid nauw met elkaar samenhangen.

We hebben geconstateerd dat de professionals bezig zijn met activiteiten die we 
onder de noemer ‘duurzaam ondernemen’ zouden kunnen plaatsen. Deze consta-
tering deden we mede naar aanleiding van Van den Brink (2008), die het belang 
van het op de langere termijn ontwikkelen en verbeteren van het ‘sociaal weefsel’ 
in de zogeheten Prachtwijken benadrukt. Feitelijk hebben we het dan over het 
creëren en cultiveren van een psychosociale humuslaag. Het gaat dan niet over 
ondernemen in de zin van op korte termijn snelle winsten behalen, waarbij er 
niet wordt nagedacht over eventuele gevolgen op de langere termijn. We hebben 
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het hier veeleer over ondernemend handelen waarbij een lange adem nodig is; 
en waarbij de directe gevolgen van acties van vandaag niet meteen morgen al 
zichtbaar zullen zijn. En precies dat is de samenhang tussen ondernemend han-
delen en ‘teruggeven’. Teruggeven is ondernemend handelen op duurzame wijze: 
door het proces terug te geven aan de cliënt zet de professional iets neer voor de 
lange termijn. Het directe effect van teruggeven is morgen nog niet terug te zien. 
Sterker nog: dat effect is, zoals we reeds zagen, eerder negatief. De professional 
verliest de controle en daarmee een deel van de eventuele credits. Maar, op de 
langere termijn zullen sociale professionals die ‘teruggeven’ daarmee betekenis-
volle resultaten boeken. Ze dragen daarmee bij aan de ‘psychosociale humuslaag’ 
van hun cliënten.

Om dit duidelijker te maken schetsen we hier een (hypothetisch) beeld van 
het tegenovergestelde: sociale professionals die niet ‘teruggeven’. Dit zou leiden 
tot een enorme groep van burgers die afhankelijk is van de hulpverlening. De 
kosten (zowel financieel als sociaal-maatschappelijk) zijn dan niet te overzien. 
Opmerkelijk genoeg is dit wel de situatie waarin de professionals een grote mate 
van controle bezitten. Ze houden de cliënten dichtbij, en worden niet gecon-
fronteerd met de vraag wanneer er wat meer losgelaten kan of moet worden ten 
behoeve van de proces van de cliënt. In een bepaald opzicht zou het werk hiermee 
‘makkelijker’ worden, maar sociaal-maatschappelijk gezien is dit een onwense-
lijke situatie.

‘Teruggeven’, daarentegen, is je eigen nek uitsteken. De professionals lopen hier-
mee een risico dat het misgaat, dat ze de situatie verkeerd inschatten, en dat ze 
inleveren op hun mogelijkheden tot verantwoorden. Teruggeven behelst het 
maken van ingewikkelde keuzes, het durven nemen van beslissingen, waarbij de 
uitkomsten ervan niet van tevoren vaststaan. De beslissingen die genomen wor-
den zijn bedoeld om het welzijn van de cliënt op de langere termijn te stimuleren. 
Juist deze tijd, waarin steeds meer nadruk ligt op extramuralisering, en op het 
inzetten van het netwerk van de cliënt (Linders, 2010; Steyaert & Kwekkeboom, 
2010), vraagt om professionals die op ondernemende wijze invulling geven aan 
hun werk, die actief op zoek zijn naar kansen en mogelijkheden, die creatief 
omgaan met beperkte middelen. Bovenal gaat het dan om professionals die dur-
ven te kiezen voor oplossingen die op de korte termijn gewaagd zijn, tot contro-
leverlies leiden en die altijd omgeven worden door (morele) discussies en ver-
antwoordingsvraagstukken. Echter, het zijn juist deze beslissingen die duurzame 
kansen bieden voor de cliënt op de langere termijn. Sociale professionals hebben 
zich uiteraard te verhouden tot regels, maar we concludeerden in paragraaf 7.4 
juist dat ze er bewust voor kiezen om de cliëntlogica in veel gevallen te laten pre-
valeren boven deze regels. Ze laveren tussen conflicterende waarden; ze bemidde-
len, ondersteunen en sturen; ze corrigeren en confronteren. Dit alles naar gelang 
waar de situatie om vraagt. Maar we moeten vooral concluderen dat ze in dit 
alles met durf en moed aan de slag gaan, ‘moral toughness’ tonen en op onder-
nemende wijze aan de slag gaan met de voorliggende problematiek.
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epiloog: Verbloemde 
Vakkundigheid & karakter

Kennis is macht...
Persoonlijk heb ik altijd belangstelling gehad voor het concept macht. Wat is 
macht, en wat doet het met mensen? Waaruit bestaat macht, hoe ontstaat het, en 
hoe wordt het verkregen en verloren? Terugkijkend denk ik dat deze fascinatie 
begonnen is tijdens de middelbare school, waar ik voor het vak Engels in de derde 
klas het boek Animal Farm (George Orwell) moest lezen. Een tragisch sprookje, 
maar vooral ook een briljante antiutopie die ons leert dat ook de meest nobele 
ideeën uiteindelijk gecorrumpeerd worden wanneer de bedenkers en uitvoerders 
van deze ideeën teveel macht krijgen. Macht, zo leert Orwell ons, zal altijd cor-
rumperend werken, en zeker als ze in overvloedige mate in bezit komt van één of 
enkele personen. Macht (en het consolideren en uitbreiden ervan) wordt dan een 
doel op zich, en de oorspronkelijke, vaak nobele doelen zijn dan reeds lang onder-
gesneeuwd en vergeten. Orwell werkte dit idee nog verder uit in zijn boek 1984.

Tijdens mijn studie humanistiek viel mij op dat veel medestudenten, maar ook veel 
docenten, zich eigenlijk niet wilden branden aan het begrip macht. Afgestuurde 
humanistici werken echter, net als iedereen, met en tussen mensen en hebben 
daarmee altijd met macht te maken, maar men wilde hier liever uitblijven. ‘Macht 
hoort bij managers, teamleiders, [enzovoort], laat ons gewoon ons werk doen’, zo 
leek het credo. Hetgeen mij overigens motiveerde tot het schrijven van een essay 
voor het vak organisatiekunde, dat de licht provocerende titel: ‘Macht is geen vies 
woord’ meekreeg.

Dit proefschrift gaat in zekere zin ook over macht (hoewel het enige jaren duurde 
voordat ik dat zelf doorhad). Het gaat over de sociale sector, met als aanleiding de 
uitdagingen die op deze sector afkomen; de vragen vanuit politiek, beleidsmakers 
en samenleving om ‘beter’, ‘efficiënter’ en ‘inzichtelijker’ te werken (zie hoofd-
stuk 1). Ik was op zoek naar strategieën hoe de sociale sector zichzelf beter kan 
‘verkopen’ en minder vaak het slachtoffer wordt van ‘bad press’. Er zou gezegd 
kunnen worden dat ik op zoek was naar bronnen van macht voor de sociale sec-
tor en in eerste instantie zocht ik deze in kennis, in overdraagbare methoden en 
interventies: in de zoge heten ‘body of knowledge’. De kennis en kunde van sociale 
professionals is regelmatig onderwerp van discussie en jaloers keek ik naar secto-
ren waarin de kennis van de betreffende professionals niet (of in ieder geval min-
der) ter discussie stond in de maatschappij; bijvoorbeeld artsen, of de advocatuur.

Van_Lanen.indd   291 22-4-2013   12:35:25



292 epiloog: Verbloemde Vakkundigheid & karakter

…Karakter is meer
Kennis als macht dus. Kennis is echter een gecompliceerd begrip: kennis alleen is 
in de sociale sector niet voldoende om ‘goed werk’ te doen. Methoden zijn altijd 
afhankelijk van de persoon die ze uitvoert, van de relatie tussen de verschillende 
betrokkenen, van de context waarbinnen deze methode gehanteerd wordt – en 
van vele andere factoren. Sociale professionals moeten kennis hebben (en heb-
ben deze ook!), maar hiermee alleen redden ze het niet. Sociaal werk gaat over 
intermenselijke processen, over botsende belangen en professionele dilemma’s, 
over ‘tussen de regels door’ luisteren en horen, over kansen zien en pakken. Het 
eigene aan sociale professionals is niet zozeer dat ze wel of geen methodieken 
hanteren, of dat ze wel of niet effectief zijn. Het eigene aan sociale professionals 
is dat ze, naast hun kennis, over karakter moeten beschikken. Hiermee bedoel ik 
dat de professionals in staat moeten zijn om oordeelkundig en zorgvuldig om te 
gaan met de beschikbare informatie, dat ze beslissingen moeten durven nemen 
en hiervoor gaan staan. Sociale professionals, zo blijkt uit dit onderzoek, steken 
voortdurend hun nek uit: ze moeten keuzes maken in situaties waarbij niet alle 
informatie altijd beschikbaar is en ze moeten boodschappen bezorgen die men 
niet altijd wil horen.

Dit onderzoek gaat dan ook , in zekere zin, over het karakter van sociaal werk, 
wellicht zelfs over karaktervol sociaal werk. Ik wilde het werk van de professio-
nals doorvorsen, in kaart brengen wat er gebeurt, waarom er bepaalde keuzes 
gemaakt worden, en wat ons dat vertelt over deze sector. Freidson stelt dat het 
voor het professionele aanzien (macht) van een bepaalde beroepsgroep van cru-
ciaal belang is om een zichtbaar en duidelijk afgebakend kennismonopolie te 
hanteren. In de sociale sector moeten we constateren dat dit problematisch is; de 
sociale professional kan geen witte jas of zwarte toga aandoen, en zich op afstand 
van de cliënt positioneren.

verbloemde vakkundigheid
Een mooi fictief voorbeeld van een beroepsgroep die uitstekend in staat was om 
een dergelijk monopolie te bewerkstelligen waren de Tara’s, uit het boek Koning 
van Katoren (Jan Terlouw). Het verhaal speelt zich af in het stadje Afzette-Rije dat 
al sinds mensenheugenis geteisterd wordt door een speciaal soort muggen. Deze 
muggen hebben de vervelende gewoonte om mensen in de neus te steken, waar-
door er een zogeheten ‘knobbelneus’ ontstaat: een enorme zwelling in de vorm 
van (afhankelijk van het type mug) een paddenstoel, een slak of een rode kool. De 
enige remedie hiertegen is zijn de zogeheten Tara’s: een groep van geleerden die 
zich voortdurend bezighouden met het ontwikkelen van medicijnen tegen deze 
‘knobbelneuzen’. Echter, de diensten van de Tara’s zijn zo duur dat heel Afzette-
Rije, met uitzondering van de Tara’s zelf, op de rand van de armoedegrens leeft.

De Tara’s benadrukken dit verschil op alle mogelijke manieren. Ze lopen rond 
in chique zwarte kleding, wonen in grote huizen en benadrukken voortdurend 
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hun status. Zo komt één van hen op bezoek bij de burgemeester van het stadje 
(Terlouw, 1971, 2000: 103):

“‘Dag Tara, wat fijn dat u gekomen bent.’
‘Goedemiddag’
‘Het is mijn vrouw, Tara. Vanmorgen hebben we de lichte zwelling voor het eerst 
waargenomen. Ik vrees dat dit een geval is van…’
‘Dat zal ik wel uitmaken.’
‘Natuurlijk, Tara. Neem me niet kwalijk.’”

Ook doen de Tara’s er alles aan om hun kennismonopolie te bestendigen. Zo 
hebben ze de uitgave van boeken over de kwaal verboden, en organiseren ze 
regelmatig besloten wetenschappelijke bijeenkomsten waarbij niet-Tara’s worden 
geweerd. De hoofdpersoon van het boek, Stach, ontdekt dat er achter deze façade 
een groteske bedriegerij schuilgaat. Hij verkleedt zich als Tara, en woont één van 
de wetenschappelijke bijeenkomsten bij. Aldaar merkt hij dat het niet gaat om 
een wetenschappelijke bijeenkomst, maar om een drinkgelag. Ook ontdekt hij 
dat er voor de vele verschillende ‘knobbelneuzen’ maar één type zalf is. Voor 
alle kwalen, die de Tara’s met ingewikkeld klinkende termen omschrijven, wordt 
dezelfde zalf gebruikt. Er wordt een kleurstofje aan toegevoegd om het verschil 
te suggereren. Deze zalf, die peperduur is, bestaat uit een mengsel van gezeefde 
tuinaarde, pannenkoekenmix, slaolie, mosterd en azijn. Uiteindelijk worden de 
Tara’s ontmaskerd door Stach, en wordt dit recept openbaar gemaakt zodat alle 
inwoners van Afzette-Rije voortaan zelf de knobbelneuzen kunnen bestrijden.

De Tara’s hadden een duidelijke en zorgvuldig in stand gehouden kennisvoor-
sprong. Sociaal werkers ‘moeten’ echter doen alsof ze geen professional zijn; ze 
moeten zich regelmatig bewust ‘onprofessioneel’ gedragen’. Ze hebben geen ‘witte 
jas’ aan en zijn daarmee ‘anti-Tara’s’. De Tara’s leken kundig maar waren het niet. 
Ze waren verbloemd onvakkundig. Sociale professionals zijn kundig, maar laten 
dit niet altijd zien, omdat dit de effectiviteit van hun werk nadelig zou beïnvloe-
den. Ze zijn verbloemd vakkundig.

De term ‘verbloemen’ heeft een negatieve connotatie, in termen van iets mooier 
voor stellen dan het is, of iets goed te praten. Bij de verbloemde onvakkundig-
heid van de Tara’s was hier zeker ook sprake van. We kiezen echter nadrukkelijk 
voor deze term, omdat het feit dat sociale professionals verbloemd vakkundig zijn 
negatieve gevolgen heeft voor het imago van de sector. In deze context wordt er 
niet iets goedgepraat, of mooier voorgesteld dan het is, maar juist andersom. Iets 
wat er wel is (de kennis en kunde van de hulpverleners) wordt noodgedwongen 
anders, negatiever voorgesteld dan het is. De negatieve connotatie van het woord 
verbloemen verwijst in dit geval dan ook niet zozeer daar het goedpraten van iets 
dat niet deugt, maar naar het ‘wegmoffelen’, het verhullen van iets wat juist wel 
deugt.
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De hier gedane constateringen en conclusies hebben gevolgen voor hoe er naar de 
professionaliteit van de sector gekeken zou moeten worden. De discussie daarbij 
gaat nogal eens over het gebruik van bewezen methodieken; of liever over het feit 
dat men hiervan in het sociaal werk juist onvoldoende gebruik van maakt. Maar, 
om de effectiviteit van een methodiek te bewijzen moet je afstand creëren tussen 
het onderwerp en het leidend voorwerp van deze methodiek. Anders gezegd: tus-
sen diegene die de methodiek hanteert en de ene kant, en tussen diegene die de 
methodiek ondergaat aan de andere kant. De Tara’s hanteerden dit onderscheid 
vakkundig, en deden er ook alles aan om dit in stand te houden. Echter, bij de 
Tara’s diende deze afstand als verbloeming van het feit dat ze geen professionals 
waren; dat ze kwakzalvers waren. Niet in de zin dat hun methoden niet werken, 
want die werkten wel. Maar in de zin dat ze zich een wetenschappelijk imago 
aanmaten wat niet strookte met hetgeen ze werkelijk deden.

Bij hulpverleners geldt precies omgekeerd, ze meten zich een ‘onprofessioneel’ 
imago aan, terwijl het wel degelijk om professionals gaat. Bij elk gesprek, bij elke 
ontmoeting met cliënten moet de professional een deel van zijn eigen kennis, 
ideeën en wensen loslaten, om op die manier in contact met de cliënt te kunnen 
komen, in te kunnen schatten wanneer er bijvoorbeeld ‘gesensibiliseerd’, of juist 
gehandhaafd moet worden; wanneer (uitgesteld) opvoeden aan de orde is, of juist 
‘teruggegeven’. Sociaal werk is in die zin een onzeker beroep; waarin weinig plek 
is voor vooringenomenheden en klip-en-klare oplossingen.

Verbloemde vakkundigheid is bij nader inzien zeker ook een uiting van karakter; 
het vraagt karakter om jezelf ‘onprofessioneel’ voor te doen, om je vakkundig-
heid te verbloemen. Hierbij hoort dat je jezelf kwetsbaar op moet stellen, en dat 
je het risico loopt gemarginaliseerd te worden. Je moet sterk genoeg zijn om los te 
kunnen laten, en voldoende kennis hebben om af en toe wat te ‘vergeten’. Dit alles 
echter ten behoeve van de ontwikkeling van de cliënt, van het proces en daarmee 
ook de ontwikkeling van de professional. Precies dat is ‘verbloemde vakkundig-
heid’ ten volle, en daarmee het karakter van de sociale professional.
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Modern social workers and social professionals are confronted with on-going 
questions and assessments in terms of the legitimacy and accountability of 
their work (see e.g. Bergmark & Lundstrom, 2010). There appears to be a trend 
whereby social professionals are ‘scapegoated’ by the media. Moreover, writers 
such as Dalrymple (2003) argue that social work is inadequate and even facili-
tates the welfare dependency of people in poverty (see also Achterhuis, 1980). 
Increasingly problematic is that in response to this critique, social professionals, 
when accounting for their work, often seem unable to rely on anything other 
than a ‘rhetoric of good intentions’ (Freidson, 2001).

The status of social professionals is further challenged by the ambiguity in the 
(international) exchange of social work methods and strategies. Social work-
ers are increasingly urged to do ‘evidence-based’ work (Dillenburger, Fargas, & 
Akhonzada, 2008; Morego, 2007; Potting, Sniekers, Lamers, & Reverda, 2010; 
Steyaert, Biggelaar, & Peels, 2010). This tendency suggests an international ‘body 
of knowledge’ upon which social workers in various countries and regions base 
their methods and approaches. In other words (Reamer 1994, in  Quartaro, 
2007), ‘the existence of an identifiable and specialized body of knowledge that is 
transmitted systematically through formal education.’ This body of knowledge 
would then, more or less, result in these methods being used uniformly. That is, 
if research suggests that method ‘x’ is more successful than method ‘y’, this sug-
gestion would lead to ‘more x instead of y’.

However, this shift has not taken place. Several cases can be observed in which 
a certain approach labelled as ‘effective’ was not disseminated to other regions 
or countries. These considerations may evoke the suggestion that social profes-
sionals base their actions primarily on habits and preferences (legitimised only 
by the aforementioned ‘rhetoric of good intentions’), rather than on evidence-
based methods. This lack of proper legitimisation begs the question as to whether 
this principle, i.e. an evidence-based body of knowledge, actually exists. One can 
argue (and one does!) that social work fails to present itself as a genuine profes-
sion. The term ‘profession’ here is derived from Freidson’s theory on profession-
alism. In his magnum opus Professionalism, the Third Logic: On the Practice of 
Knowledge, he develops three ideal types of institutional circumstances related to 
work organisation in society: ‘market’, ‘bureaucracy’ and ‘professionalism’ (2001). 
To begin with ‘market’; this would be the situation in which consumers are free 
to select and purchase goods (including care and welfare) of their own choice. 
There are no limitations in prices or skills in this ideal-type; the well-informed 
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consumer is considered clever enough to rationally argue what products and 
from which institutions are acceptable at what prices. ‘Bureaucracy’ then, refers 
to the situation in which entire organisations, both private firms and public agen-
cies, are managed according to a set of rules and restrictions formulated and 
implemented by a relatively few number of high-ranked officials within these 
organisations. Planning here is based on efficiency, aiming at predictability and 
transparency. ‘Professionalism’ finally, refers to the situation in which the work-
ers themselves are in possession of the specialised knowledge that is required for 
their work and the discretionary power (see also Lipsky, 1980) to organise their 
own conditions of work, as opposed to merely being puppets subjected to the will 
of consumers or managers (Van Lanen, 2008).

Professionalism in social work

We argue that when discussing and assessing the work of social professionals, and 
the quality of this work, one should start with a clear and inclusive clarification 
of the very nature of this work. Furthermore, we will stress that Freidson’s con-
cept of professionalism is biased, because it is based primarily on conventional 
ideas of professionalism and knowledge. Freidson concerns himself primarily on 
‘textbook’ knowledge and on discussions about the effectiveness thereof. There 
are, however, other forms of knowledge and therefore other forms of profession-
alism based on this knowledge, for example tacit knowledge, a concept developed 
by Polanyi (1966). The central idea of ‘tacit knowledge’ is the assumption that 
‘we  know more than we can tell’, which also applies to certain skills we have 
(Ray,  2009). Words alone are often insufficient in transferring the underlying 
meaning, especially that of complicated topics. For instance, we can tell someone 
how to drive a car. However, to actually understand and appreciate the full mean-
ing of the concept of driving, one has to undergo the experience of personally 
driving a car (Osmond, 2006).

Another distinction is that between ‘instrumental professionalism’ and ‘norma-
tive professionalism’. This distinction is focused on the question of whether we 
should understand the idea of ‘professionalism’ primarily in terms of the rational 
and technical aspects of this idea, or more in terms of the practical and moral 
aspects thereof (Parton, O’Byrne, & Nĳnatten, 2007). The concept of normative 
professionalism was partly motivated by the struggle of professionals to cope 
with organisational rules on the one hand, and individual wishes, motivations 
and moral considerations when relating to clients on the other hand. Jacobs 
et al. describe normative professionalism as the “execution of values” (2008). 
These values cannot simply be set aside by the organisation because morality is, 
according to them, “inherently linked to professional practice” (2008: 11). The 
conflicts between professionals and their managers or other stakeholders often 
arise as a result of different perspectives, different interests and different goals. 
Normative professionalism can be described as a continuous learning process, 
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which  precisely takes place in these gaps; in the space between the interests of 
managers and professionals (Jacobs, Meij, Tenwolde, & Zomer, 2008; Kunneman, 
1995, 2007).
This learning process brings us to the so-called ‘reflective practitioner’, a concept 
popularised by Schön (1983). Schön uses the metaphor of a swamp to describe 
the day-to-day work of (in this case) social professionals. The swamp (a metaphor 
for the problems that social professionals are confronted with during their work) 
consists of two parts: the ‘higher grounds’ and the ‘wetlands’. The problems of the 
‘higher grounds’ present themselves as controllable and manageable. In the wet-
lands, however, the problems often present themselves as complex, ambiguous 
and often ‘sticky’ in nature. According to Schön, the problems of the ‘wetlands’ 
are of the greatest human concern. In the wetlands, the professional deals with 
the ‘real’ problems of individuals, which cannot be addressed by using instru-
mental methods alone. The ‘reflective professional’ concept can thus be inter-
preted as an implementation of the concept of ‘tacit knowledge’. Schön argues 
that professionals should continuously overthink and reflect on what they are 
doing while they are doing it. This is called ‘reflection-in-action’ (Schön, 1983). 
This knowledge, developed through interviews with clients and sparring with 
relevant peers, enriches the theoretical knowledge, thus integrating theory and 
practice: integrating the higher grounds and the wetlands (Parton et al., 2007).

research questions and emPirical choices 

A meaningful analysis of the work of social professionals should start with a clear 
and inclusive clarification of the very nature of this work. What is it that social 
workers do when they do social work? To do so, it is prudent to start with a defi-
nition of the term ‘social professional’. In this study, we apply the Dutch defini-
tion, rather than the English one. The Dutch definition is broader and applies to 
all professionals that are active in social and community work in a broad sense. 
Furthermore, the terms ‘social worker’ and ‘social professional’ are considered 
interchangeable in the Netherlands.

The research question of this paper is: What is it that social workers do when 
they do social work? What patterns can be found herein, and what can be learned 
thereof about the nature of professionalism in this sector in the light of Sennett’s 
analysis of craftsmanship? (Sennett, 2008).

The design of this research has similarities with the study Success and Failure 
in Public Governance (Bovens, Hart, & Peters, 2001). The authors of this book 
observed that different contemporary national governments are confronted with 
similar problems, and they were interested in comparing the various ways in 
which these problems were addressed in these countries. The question that drove 
them was whether governments, as we know them, serve well or not, and whether 
any kind of prediction can be made about their success. The research design was 
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a cross-national comparison, which interweaves four challenges to governments 
(the decline of the steel industry, the reform of health care systems, financial 
regulation and the crisis of the HIV-epidemic) across six countries (France, The 
Netherlands, Germany, Spain, Sweden and the United Kingdom). This design 
was chosen to answer questions such as ‘why are certain policies successful, while 
others in the same sector or same countries fail?’ and ‘is it possible to formulate 
certain dynamics behind these differences?’

These questions provide the link between Success and Failure in Public Governance 
and the research reported upon here, since the latter scrutinises social workers in 
different countries who are confronted with similar social problems. The design 
of this study is then to interweave a selection of social problems throughout the 
cities of Eindhoven (The Netherlands), Antwerp (Belgium) and Leicester (United 
Kingdom). Bovens et al. were interested in the relevant dynamics concerning 
public governance whereas we are interested in the relevant dynamics concern-
ing social work and social professionals. In each of these cities, three themes were 
selected for examination: the approach taken by social workers towards anti-
social behaviour, domestic violence, and the care of the homeless in these three 
cities. In doing so, a broad design was created, so as to thoroughly examine the 
very nature of social work, to achieve an in-depth understanding of this nature 
and answer the research questions as mentioned above.

thick descriPtion and data analysis 

Thick description is a term popularised by the Canadian anthropologist Clifford 
Geertz (1973 [2000]). By contrast, a so-called thin description superficially 
describes the activities and habits of a certain population. A thick description, 
however, scrutinises the patterns of meaning behind these daily activities. The 
relevant circumstances, the context, the strategies and motivations of actors are 
observed and interpreted, so as to establish an in-depth understanding of the 
object under study (Ponterotto, 2006). The principal underlying consideration 
of this approach is that in order to systematically describe and interpret a cul-
ture, and the diverse dynamics behind the day-to-day expressions of this culture, 
one should intensively and thoroughly observe the very people in this culture. 
(Cromdal, Osvaldsson, & Persson-Thunqvist, 2008; Geertz, 1973 [2000]; Van 
Hulst, 2005, 2008).

When we are seeking a comprehensive understanding about the ‘what’ and the 
‘why’ of social professionals, we should begin by observing these professionals 
during their day-to-day activities. In short: scrutinising the people, and not the 
methods (Van Lanen, 2011). Or, in the words of Van Hulst el al. ‘the study of 
individual practitioners might inspire (…) more than abstract rules-of-thumb’ 
(Van Hulst, De Graaf, & Van den Brink, 2011). This study aims to scrutinise the 
very nature of social work, and when one seeks to understand that nature, when 
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one seeks to understand what social work is, one has to study what social workers 
do. In doing so, one can unfold the ‘stratified hierarchy of meaningful structures 
behind day-to-day actions’ (Geertz, 1973 [2000]). Thick description, in other 
words, seeks an effective balance between both description and understanding of 
the object under study (Bryman, 2004).

The day-to-day actions of social professionals were thus the main focus of the 
data collection. This data was collected by means of participant observations. 
Each theme in each city was observed for one week, resulting in nine thick ethno-
graphies. These observations were descriptive in nature, and the main focus dur-
ing these observations was the question: ‘what is it that social professionals do, 
and why?’ (see, e,g, Spradley, 1980). During these observations, field notes were 
made which resulted in the nine reports. These reports formed the basis of the 
data analysis. 

is social work as a Profession based on methods? 

Is social work a ‘profession’? Freidson (2001) argues that the term profession 
implies specialised work that cannot be performed by lay people. The status of the 
profession can be derived from the manner in which this work can be regarded 
as a specialism. In other words, there has to be a clear and explicit distinction 
between those who are able to apply the methods associated with a certain profes-
sion, based on proper and preferably credentialed education, and those who are 
not. It follows from these premises that the question ‘is social work a profession?’ 
is directly related to the question ‘is there an apparent and explicit difference in 
methodical knowledge between those who ‘do’ social work, and those who ‘do 
not’?’ Do social workers possess a surplus in their knowledge when compared 
with the rest of society? We argue here that these are the fundamental questions 
when discussing the (absence of the) status of social professionals.
Applying a certain method, and thus establishing and perpetuating one’s own 
status as a professional, implies four presuppositions:

•	 The	method	is	describable;
•	 The	method	actually	works;
•	 The	method	is	cognisable.	That	is:	the	world	can	be	divided	into	those	who	

know the method, and those who do not;
•	 Applying	the	method	distinguishes	professionals	from	lay	people.

In the discourse on the effectiveness of methods, one often refers to the so-called 
‘common factors’ and the ‘dodo-verdict’ (De Vries, 2007; Luborsky et al., 2002; 
Rosenzweig, 1936; Wampold, 2005; Wampold, Imel, & Minami, 2007). Back in 
1936, Rosenzweig had already suggested, based on research into various meth-
ods of psychotherapy, that there were few differences between the effectiveness 
of these methods. There was no ‘best’ method. This reminded him of the Dodo 
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in Alice in Wonderland, who organised a running competition. At the end he 
exclaimed, “everybody has won, and all must have prizes”. Rosenzweig and vari-
ous other authors since have argued that when all methods are equally effective, 
there must be common factors in all these methods that can attribute for this 
effectiveness. These common factors often refer to the relationship between the 
client and the professional, the confidence and trust that they have in each other. 
Professionals however, when limiting themselves to certain methods as described 
in the bullets above, risk creating unwanted distance between themselves and the 
client. This distance can be counterproductive for the work of social profession-
als.

This suggests that the (apparent) lack of advantage in the methodical knowl-
edge base of social professionals, as observed during this study, may actually be 
imperative for this work. It further raises the question as to whether it is actually 
desirable and effective for social professionals to firmly stress their methodical 
knowledge base. The nature of social work is saturated by indeterminacies, by 
‘fuzzy boundaries’.  Examples of these indeterminacies, as observed during this 
study, are the institutional logic versus the situational logic, the constant need for 
negotiating between the interests of various stakeholders (clients, family, super-
visors, financers) and the fact that it is hardly possible to exactly measure and 
define the results of the work.

As a result of these circumstances, these professionals are in a quandary. On the 
one hand, they are instructed to ‘professionalise’, to arrange their work accord-
ing to a methodical knowledge base and to account for the effectiveness of their 
work. On the other hand, strictly upholding this methodical knowledge base 
and working as a ‘professional’ (in terms of Freidson), creates a distance between 
themselves and their clients. This distance is counterproductive for the work of 
these professionals. Therefore, social professionals need to behave in a manner 
that can be regarded by others as ‘unprofessional’, because their professionalism 
is, when compared to other professions, less based on a methodical knowledge 
base. Furthermore, social professionals don’t wear attributes such as white coats 
or black robes; attributes that often contribute to the perceived professionalism 
of a certain group.

At first glance, these circumstances challenge the professional status of social 
work. Freidson is right when he argues that the term ‘profession’ implies spe-
cialised work that cannot be performed by lay people. However, when interpret-
ing Freidson by arguing that a ‘profession’ thus needs a methodical knowledge 
base, one does not account for the more reflective, normative and interdependent 
aspects of the work of social professionals.
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‘returning’ and senett’s ‘workshoP’

We argue here, however, that Freidson’s concept of professionalism is too narrow 
and that there are other possible ways in which professionalism in the social sec-
tor takes places. In fact: it is the very nature of the sector itself that is not suitable 
for a type of professionalism strictly based on the effectiveness of methods and 
the body of knowledge alone. 

In particular, we observed during this study that one of the key aspects of the 
work could be described as ‘returning’ (‘teruggeven’). At the beginning of the 
process between the professional and the client, a certain part of the client’s 
responsibility is transferred to the professional. During the process however, 
both the  professional and the client aim to return this responsibility to the client. 
When and how this responsibility is returned, is subject to continuous considera-
tion by the professional. There are no exact rules as to when in the process, and 
which part of the responsibility, can or should be returned. It cannot be objec-
tively measured. Furthermore, ‘returning’ always mean ‘giving away’. When the 
professional returns the responsibility, he or she also gives away potential credits 
that can be derived from the progress of the client. Doing ‘good work’ as a social 
professional (in terms of effectively reinstating the responsibility of the client for 
his/her own life) implies that the professional cannot ‘cash’ the revenues of their 
work. It is therefore problematic, if not impossible, to simultaneously measure 
both the effectiveness of the work of social professionals, and the manner in 
which they succeed in returning responsibility to their clients.

An essential part of the work of the professional is that they continuously face 
precarious decisions, in ‘blurry’ situations in which there is often no logical 
answer. We combined these findings with insight from Sennett’s book on crafts-
manship (Sennett, 2008). We start with a concept that we will label here as the 
‘helpful failure’. This concept implies that the process of making mistakes and 
altering earlier decisions can be very instructive indeed, when there is the (organ-
isational) space to reflect on these mistakes. Failures can thus provide knowledge 
and insight, although at times these insights will come with a price. In a situation 
determined by rules and regulations, where each decision is structured by means 
of protocols, this space is absent.

Social professionals often deal with situations in which they have to make deci-
sions concerning the independence of their clients. Can a client cope with an 
increased level of independence? Is a young man who has been living in a hostel 
for homeless people for eight months, ready to make the step to move into his 
own apartment? Often in social work, these questions can only be answered by 
actually trying this out. A client can only develop when certain (well-considered) 
risks are deliberately taken. This may go wrong however, and that is exactly both 
the potential and the risk of ‘helpful failures’.
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The professionals continuously face decisions that they cannot unambiguously 
make on the information they have. We observed that the professionals are actu-
ally engaged in an on-going learning process. Van Ewijk (2010) describes the con-
cept of ‘problem setting’: What is the problem? What other factors are involved? 
What is the role of the client’s system - or lack thereof? This enables the profes-
sional to map the ‘swamp’ (Schön, 1983, 1987) and the only way to effectively and 
accurately map the ‘swamp’, is to enter it. The strength of social work, as we have 
observed, is exactly that this ‘map-making’ takes place all the time. The unruly 
practice forces professionals to constantly ‘tune’ and learn, but this necessity also 
leads to an ‘open’ attitude by these professionals. ‘Helpful failures’ are a crucial 
part of these complex dynamics: the space to make mistakes is essential for the 
continuous learning process that is social work.

Another concept derived from Sennett that is most relevant for this study, is 
that of ‘social’ and ‘antisocial expertise’. To illustrate this concept, Sennett cites 
a study on the expertise of physicians, in which young doctors were compared 
with experienced doctors. The result of this study was that the experienced doc-
tors were better diagnosticians, because they were more sensitive towards the 
– often implicit – signals provided by the patient on his or her medical condition, 
whereas the novice doctors simply apply textbook diagnosis. Moreover, experi-
enced doctors think and act from a more holistic point of view. Because they 
can rely on their experience, they can anticipate the various possible outcomes 
and progression of the illness of the patient. The novice doctors lack this expe-
rience. This holistic approach, in which the other person ‘as a whole’ is taken into 
consideration, is an important feature of social expertise. We suggest here that 
the principles of Freidson (see above) lead to ‘antisocial expertise’ because these 
principles, by promoting a ‘knowledge gap’, create distance between profession-
als and laymen.

The relevance of this concept was observed in practice many times during our 
study. The professionals cannot merely rely on textbook knowledge, they often 
engage in discussions with their peers about their clients and about their work. 
At times these discussions are planned, e.g. during team meetings. At other 
times, these discussions occur ad hoc, during lunch or between two phone calls 
or appointments.

This brings us to the third and final concept of Sennett that is applicable to social 
professions: the ‘workshop’. With the concept of the ‘workshop’, Sennett refers 
to an actual physical ’room’ in which different professionals with varying levels 
of expertise work together on the same craft or profession, and where knowl-
edge is shared with each other. The essence here lies in what he calls ‘personal-
ised knowledge’ which is thus created, instead of a lifeless static code of practice 
(Sennett, 2008).
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We observed many situations in which the concept of the ‘workshop’ can be 
applied. Social professionals continuously benefit from the experiences of col-
leagues, transferred during personal interactions (and not via reports or the like). 
These interactions allow the professionals to understand the situation, and thus 
make informed and cautionary judgments. The ‘workshop’ of a few centuries ago, 
a ‘learning community’ in which masters and apprentices worked together in the 
same room which allowed for a continuous exchange of knowledge, can also be 
observed in contemporary social work.

Social work then is not a profession in terms of Freidson’s definition, in terms a 
methodical knowledge base. However, social workers strongly benefit from work-
ing in peer groups, from practicing ‘social expertise’ and from ‘helpful failures’. 
Freidson argues for a type of professionalism based on ‘high ground’ rules that 
does not account for these types of interactions. We argue here that this type of 
professionalism lacks the human factor that is essential in social work.

entrePreneurshiP and ‘guts’

Social professionals engage in activities that can be described as ‘sustainable 
entrepreneurship’. This observation was made partly in response to Van den 
Brink (2008), who stressed the importance of long-term social development of 
districts, thus improving the ‘social texture’ of these districts. This process can 
also be described as the creation of a psychosocial ‘humus layer’. When we label 
social work as entrepreneurship here, we are therefore not referring to ‘quick wins’ 
and short-term interests. On the contrary, we are referring to a sense of entrepre-
neurship that calls for patience, and in which the consequences of todays’ actions 
will not be immediately apparent tomorrow. And that is exactly the connection 
between entrepreneurship and ‘returning’. ‘Returning’ is entrepreneurship; by 
‘returning’, the professional instates something for the long term. The effect for 
the client of ‘returning’ will only be visible in due time. However, by ‘returning’, 
professionals do put something in place for the long term; therefore adding to the 
‘psychosocial humus layer’ of the clients.

‘Returning’ also means to stick one’s neck out. The professionals face the risk of 
misjudging a certain situation. ‘Returning’ means making difficult and complex 
decisions, of which the outcomes cannot be determined beforehand. However, 
these decisions need to be taken to stimulate and to benefit the long-term well-
being of the client. These circumstances call for professionals who do their work 
in a proactive and entrepreneurial manner; who actively search for opportunities 
and possibilities for, and with, their clients; who creatively apply their limited 
financial resources. 
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304 summary 

What is needed, above all, are professionals who dare to make decisions and 
solutions that are ‘edgy’ in the short term, that lead to loss of control and that 
are consciously surrounded by (moral) arguments and questions concerning 
accountability. However, it is precisely these decisions that offer opportunities 
for the clients in the long run, in terms of their wellbeing, the reinstatement of 
their autonomy and the possibility of (again) being in control of their own life. 
Professionals navigate between conflicting values, they mediate between various 
stakeholders, they support and direct, they correct and confront their clients. All 
of this is in response to what the situation at hand demands. But above all, we 
must conclude that the professionals engage in all of these challenges with ‘guts’ 
and courage, displaying ‘moral toughness’ and address the underlying problems 
and issues in an entrepreneurial manner.
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