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‘Goed werk’ in sociale wijkteams
Marc Hoijtink, Marja Jager-Vreugdenhil en Ed de Jonge 

 Introductie

Sociale wijkteams staan voor tal van vraagstukken en uitdagingen op het gebied van organisatie, positionering 

en werkwijze. De organisatorische vraagstukken alleen al zijn zeer divers: hoe zijn de teams samengesteld, wie 

krijgt welke rol, blijven de teamleden in dienst bij de ‘moederorganisaties’, gaan ook vrijwilligers deel uitmaken 

van het team en in welk rol dan, hoeveel overlegmomenten zijn er? Ook de positionering is een heet hangijzer: 

wat is de positie van het team ten opzichte van andere zorg- en hulpverleners, op welke beleidsvelden heeft het 

werk van het team betrekking (maatschappelijke ondersteuning, jeugd, wijkverpleging, arbeidsparticipatie), 

welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft het team, wanneer en naar wie worden wijkbewoners 

doorverwezen? Naast deze bestuurlijke onderwerpen die veel tijd vergen, zijn er op uitvoerend praktijkniveau ook 

allerlei op het eerste oog wat minder zichtbare vraagstukken over wat ‘goed werk’ is. Professionals krijgen de 

opdracht om de mensen te bewegen veel meer ‘zelf oplossingen te vinden en het eigen sociale netwerk in te 

schakelen’ en de ‘zelfredzaamheid’ van mensen en hun netwerken te vergroten. Hoe professionals dat doen, is 

aan hen zelf. Zij dienen eigen inschattingen te maken over wat mensen en hun omgeving wel en niet kunnen. 

In dit artikel zoomen we op basis van onze bevindingen in de Werkplaatsen in op de ethische dimensie van het 

praktijkwerk in wijkteams. We laten zien hoe professionals omgaan met hun nieuwe opdracht en maken enkele 

spanningen zichtbaar die daarbij aan de orde zijn. Op basis van onze beschouwing bepleiten we het belang van 

ethisch actorschap in het sociale domein. 

 1. Ethische vraagstukken

In contacten met de sociale teams, die in de praktijk deze complexe opgave uitvoeren, valt op dat in het eerste 

jaar na de overgangsdatum van de decentralisering (1 januari 2015) veel tijd en energie van de nieuwe teams is 

geïnvesteerd in de genoemde bestuurlijke en organisatorische vraagstukken (Teekman e.a., 2015). Ook wijkteams 

die al enige jaren operationeel zijn, hebben te maken met een bestuurlijke heroriëntatie en als gevolg daarvan 

een herschikking van middelen en mensen. Pas in tweede instantie komen de teams toe aan het werk waar het 

om gaat: samen met mensen die hulp nodig hebben de juiste ondersteuning zoeken en realiseren. Een belangrijk 

onderdeel daarin, althans voor teams die zelf ook de taak hebben om te indiceren of voorzieningen toe te wijzen, 

vormt het voeren van intakegesprekken (de zogeheten keukentafelgesprekken) met bestaande en nieuwe hulp-

vragers om vast te stellen welke ondersteuning ze gaan ontvangen en van wie. En juist in dat ‘echte werk’ komen 

ethische vragen aan de orde. Het gaat in die gesprekken namelijk om de vraag welke nieuwe normen er gelden 

voor het toewijzen van professionele ondersteuning. 

Voorbeelden van dergelijke vragen worden volop gesteld door professionals. Die vragen gaan over het vermogen 

van mensen om ‘zelf’ hun vragen en problemen op te lossen en over de netwerken van hun cliënten. Op het eerste 

gezicht lijkt het misschien om praktische vragen te gaan: Hoe doen we dat nu echt, mensen in hun ‘eigen kracht’ 

zetten en het informele netwerk inschakelen? Wat te doen wanneer iemand zegt dat hij geen netwerk heeft? Of 

dat hij zijn hulpvraag liever niet naar buiten brengt in zijn sociale netwerk (Jager-Vreugdenhil, 2014; Teekman e.a., 

2015)? Maar achter deze praktische vragen doemen ethische vraagstukken op. Welke norm moet gehanteerd wor-

den? En welke achterliggende waarden zijn hierbij leidend of in het geding?

De algemene boodschap bij de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is helder: mensen 

en hun informele netwerken moeten meer doen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoeveel mag er van mensen 

en hun netwerken gevraagd worden? Wanneer sluit je professionele ondersteuning af en laat je het aan mensen 

verder zelf over? Wie kan er als lid van het netwerk aangesproken worden en wie niet? Als bijvoorbeeld buren 

in een straat weinig met elkaar hebben, moeten ze dan toch naar elkaar verwezen worden voor hulp? Bepaalt 
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iemand zelf wie zijn netwerk is of kunnen mensen ook verplicht worden voor elkaar te zorgen? Als iemand liever 

niet afhankelijk is van de buurman, maar de buurman vindt dat zelf prima, kan iemand dan verplicht worden 

te accepteren dat de buurman hem helpt? Hoeveel kan er bijvoorbeeld gevraagd worden van kinderen in een 

huishouden? Een ander type vraag is wie bepaalt welke ondersteuning nodig is. Wanneer is echt professionele 

hulp nodig: als de leden van een gezin zelf vinden dat ze het wel ‘redden’, of pas als het net zo netjes en schoon is 

als bij hun buren? Wat betekent het appel op meer zelf doen voor mensen met meerdere problemen?

Misschien wel het spannends van al deze vragen is, wíe ze mag beantwoorden. Waar eerder centrale 

indicatieorganen op basis van centraal en voor iedereen gelijke criteria vaststelden op welke voorziening iemand 

recht had, is het nu de opdracht voor lokale professionals in wijkteams om de noodzaak voor professionele 

voorzieningen vast te stellen in een concrete situatie. Er worden weliswaar vanuit gemeenten op verschillende 

gebieden criteria geformuleerd, maar professionals hebben veel ruimte voor het maken van een eigen inschatting 

van het probleem en van het draagvermogen van de hulpvrager en diens netwerk.

 2. Overheidsbeleid

De geschetste vraagstukken vloeien voort uit twee principiële keuzes in het overheidsbeleid. In de eerste plaats 

dat er verschil gemaakt mag worden tussen de ene persoon en de andere in het toekennen van voorzieningen. In 

de tweede plaats dat dit verschil niet wordt bepaald op basis van vastgestelde regels, maar op basis van de pro-

fessionele inschatting van – vaak – een lid van een wijkteam. Dat is het gevolg van de beslissing in de landelijke 

politiek dat op een andere manier omgegaan moet worden met de inzet van professionele ondersteuning ten 

behoeve van zelfredzaamheid en participatie van mensen.

Deze beslissing heeft gevolgen voor de norm die wordt gehanteerd voor zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid 

betekende eerder namelijk: voor je eigen oplossingen zorgen, inclusief het inschakelen van de voorhanden 

professionele voorzieningen, en alleen wanneer en zolang dat niet lukt een beroep doen op familie, vrienden en 

buren (Jager-Vreugdenhil, 2012; Grootengoed, 2013). Zelfredzaamheid moet echter volgens de landelijke richtlijnen 

gaan betekenen: voor je eigen oplossingen zorgen, inclusief het inschakelen van familie, vrienden en buren, en 

alleen wanneer dat niet lukt een beroep doen op professionele voorzieningen. Was het eerder zo dat het sociale 

netwerk enkel werd ingeschakeld wanneer professionele hulp tekortschoot, nu is het omgekeerde het geval: 

professionele hulp wordt enkel ingeroepen wanneer het sociale netwerk het laat afweten. Deze omslag grijpt in 

in de sociale regels die mensen hanteren voor hun onderlinge omgang (Jager-Vreugdenhil, 2012). Met name in 

de Wmo wordt ervan uitgegaan dat mensen een beroep op familie, vrienden en buren kunnen en willen doen. In 

de oude Wmo, ingevoerd in 2007, stond dit alleen in de Memorie van Toelichting bij de wet zo te lezen, als een 

vanzelfsprekendheid. In de nieuwe Wmo is het zelfs vastgelegd in de gehanteerde definitie van maatschappelijke 

ondersteuning. Het is echter de vraag of met deze verandering mensen ook anders naar zelfredzaamheid gaan 

kijken, of ze daadwerkelijk hun familie en vrienden kunnen en willen inschakelen. Het gesprek daarover, en de 

beïnvloeding van hoe mensen in de praktijk omgaan met het inschakelen van hulp in eigen kring, is onderwerp 

in de praktijken van professionals in de sociale wijkteams en van het keukentafelgesprek. In feite is daarmee de 

beantwoording van een belangrijke ethische vraag verschoven van het domein van de nationale politiek naar de 

uitvoering in lokale gemeenten. 

De aangestipte ethische vragen zijn op landelijk niveau wel aan de orde geweest. Zo zijn bijvoorbeeld in het 

debat rond de invoering van de eerste Wmo op 1 januari 2007 vragen gesteld of mensen wel zeker konden zijn van 

ondersteuning wanneer gemeenten geen wettelijke zorgplicht zouden krijgen. Verder zijn vragen gesteld over de 

mate waarin er een beroep gedaan zou kunnen worden op familie, vrienden en buren (Tweede Kamer, 2004). Ook 

in de aanloop naar de invoering van de nieuwe Wmo op 1 januari 2015 zijn deze vragen aan de orde geweest. Zo is 

bijvoorbeeld in de Eerste Kamer gevraagd of gemeenten eisen konden stellen aan familie, vrienden en buren van 

zorgvragers. Onder andere D66-senator Scholten en PvdA-senator Barth plaatsten daar vraagtekens bij, terwijl 

bijvoorbeeld senator Kuiper aangaf dat het ‘normaler’ moet worden dat mensen elkaar helpen en ondersteunen. 
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In de antwoorden op deze vragen werd steeds verwezen naar de lokale praktijk, waar voortaan de oplossingen 

voor deze vragen vorm moesten krijgen (Eerste Kamer, 2014).

Er zijn op landelijk niveau wel algemene antwoorden geformuleerd. Zo is voor de vraag wie de burger zou gaan 

voorlichten over de veranderingen in het ‘recht op zorg’ in het Tweede Kamerdebat aangegeven dat niet het Kabinet, 

maar gemeenten dit zouden communiceren (Tweede Kamer, 2004). En in het algemeen heeft staatssecretaris Van 

Rijn gesteld dat mantelzorg (zorg die ‘gebruikelijke zorg’ te boven gaat) nooit verplicht gesteld kan worden, maar 

hooguit aangemoedigd zal worden. Hoe dat ‘aanmoedigen’ eruit moet zien en wanneer sprake is van ‘verplicht 

stellen’ is niet concreet gemaakt (Eerste Kamer, 2014). Het patroon is daarmee: op nationaal niveau is vastgesteld 

dat de normen voor zelfredzaamheid en zorg voor elkaar moesten veranderen. Maar de daadwerkelijke beoogde 

verandering die de overheid nastreeft moet op lokaal niveau plaatsvinden.

 3. Lokale beroepspraktijken

Gemeenten op hun beurt hebben nu vaak de taak om verandering in de sociale regels tussen mensen te realiseren 

uitbesteed aan Wmo-consulenten en/of sociale wijkteams. Het gesprek over de ethische consequenties van de 

uitkomsten van het nationale politieke debat moet daarmee plaatsvinden in de ondersteuning van mensen uit de 

sociale wijkteams en de gesprekken waarin de voorzieningen al dan niet toegekend worden. Professionals worden 

op verschillende manieren aangespoord om in hun contacten in te zetten op de nieuwe norm.

In het Utrechtse valt gedurende de transitie op dat met name ervaren professionals zich zorgen maken of niet 

juist de mensen die ondersteuning het hardst nodig hebben uit het zicht van de wijkteams raken en meer nog dan 

voorheen tussen wal en schip gaan vallen. Daarnaast komen binnen de teams professionals met uiteenlopende 

achtergronden samen, en dat leidt tot verschillen van inzicht over met name bemoeizorg. Opvallend is bovendien 

dat een deel van de professionals moeite heeft de rol van indicatiesteller te verenigen met hun professionele 

motivatie en zelfbeeld. Vooral bij her-indicaties worstelen werkers soms met de spanning tussen het opbouwen 

van een vertrouwensrelatie en het verzamelen van informatie die tot een voor de hulpvragers onwelgevallige 

beslissing kan leiden. Deze en dergelijke ethische vraagstukken werden door de professionals wel als urgent 

ervaren, maar kregen aanvankelijk toch geen prioriteit binnen de wijkteams vanwege de vele praktische 

vraagstukken die alle aandacht opeisten. Inmiddels wordt daar wel ruimte voor gecreëerd. Daarbij wordt 

ook duidelijk dat de werkers zich in eerste instantie niet altijd voldoende toegerust achten om verantwoorde 

beslissingen te nemen in complexe situaties.

In lopend onderzoek en contacten van de Amsterdamse Wmo-werkplaats met wijkteams wordt duidelijk dat 

professionals ambivalent zijn over de nieuwe norm. Enerzijds ervaren professionals de roep om ‘zelfredzaamheid’, 

‘eigen kracht’ en het aanboren van hulp in netwerken van mensen als een passend appel op hun expertise. 

Zij beschouwen dat als onderdeel van hun taak en professionele identiteit. Daarin hanteren professionals 

verschillende strategieën, zowel meer formeel methodische, zoals het werken met ecogrammen, als creatief 

persoonlijke, zoals mensen ter plekke aansporen om de adressenlijst uit hun mobiele telefoon te gebruiken om 

potentiele steunbronnen op te sporen. Anderzijds stelt de nadruk op de nieuwe norm hen ook voor dilemma’s en 

vragen, zeker sinds de positie van de betreffende teams verschoven is naar een algemene tweedelijnsvoorziening 

gericht op mensen met meervoudige problemen en een beperkte zelfredzaamheid. Veiligheid is voor de 

professionals hierdoor bijvoorbeeld nog nadrukkelijker een thema geworden dan het al was, zeker als er kinderen 

bij hun ondersteuning betrokken zijn. Zij ervaren dat er vaker sprake is van crisissituaties, waarbij het werken aan 

zelfredzaamheid uitgesteld wordt of aan urgentie en betekenis verliest. 

Zij ervaren bovendien dat informele netwerken lang niet altijd voorhanden zijn of beoordelen deze als broos of 

destructief (zie ook het artikel van Jansen, Veldboer en Verharen). Mensen en gezinnen willen hun netwerk daarbij 

niet altijd belasten, of schamen zich en houden het netwerk daarom buiten de deur. Inzetten op de nieuwe norm 

gaat in zulke situaties tegen de ethiek van professionals in. Mensen moeten soms beschermd worden tegen familie 
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of juist meer losgemaakt worden van hun informele netwerk, zo redeneren zij. Inzetten op zelfredzaamheid kan 

voor professionals bovendien heel goed samengaan met steun van de overheid. Vanuit het beleid geredeneerd 

lijkt dat paradoxaal; in de professionele praktijk van alledag is dat geenszins het geval. Professionals motiveren 

mensen bijvoorbeeld om het beheer van hun financiën over te dragen aan een door de overheid gesubsidieerde 

instantie, als zij bijvoorbeeld op straat dreigen te belanden vanwege een huurschuld of wanneer financiële 

kopzorgen voor veel stress in een gezin zorgen. Zelfredzaamheid op het ene levensgebied (financiën) wordt dan 

als ideaal losgelaten, om afhankelijkheid op een ander levensgebied (wonen) van het eigen netwerk of formele 

noodopvang te voorkomen. Wat goed is om na te streven is contextafhankelijk en wordt telkens opnieuw bepaald, 

bijgesteld en veranderd. Zelfredzaamheid is een van de waarden waarnaar professionals streven, maar daarnaast 

richten zij zich ook op het realiseren van hele andere waarden zoals veiligheid, rechtvaardigheid of zorgzaamheid. 

Goed werk betekent voor professionals in de praktijk anders gezegd veel meer dan de inzet op en het realiseren 

van de nieuwe norm. De ruimte die professionals daarin hebben, maakt dat oplossingen en aanpakken divers zijn. 

De ethische vraagstukken die daarmee gemoeid gaan, worden als urgent ervaren. Professionals benadrukken in 

dat licht het belang van stabiele randvoorwaarden vanuit de opdrachtgever, voldoende mandaat en structuren 

waarin zulke vraagstukken met elkaar gedeeld kunnen worden. 

In contacten vanuit de Wmo-werkplaats Zwolle werd duidelijk dat verschillende oplossingen worden gekozen 

door sociale teams en andere professionals die de keukentafelgesprekken voeren, bijvoorbeeld:

 − Professionals bekwamen zich in motiverende gespreksvoering en het maken van socio- en genogrammen om 

beter in staat te zijn de mogelijkheden van het inschakelen van een sociaal netwerk te bespreken;

 − Professionals gaan frontaal de discussie aan met burgers die volgens hun inschatting best zelf oplossingen 

zouden kunnen betalen of in hun netwerk organiseren, maar toch een beroep doen op voorzieningen;

 − Professionals houden onderling casus-overleggen om elkaar te helpen de juiste inschatting te maken, en om 

onderling af te stemmen in welk soort gevallen welke beslissingen worden genomen (dit zou kunnen leiden 

tot een alternatief systeem in plaats van de eerdere indicatiestellingen);

 − Professionals in de wijkteams zoeken creatieve wegen om alternatieven voor voorzieningen te bedenken, bij-

voorbeeld de aanschaf van een elektrische driewieler via Marktplaats in plaats van via de gebruikelijke leve-

ranciers;

 − Sociale teams zetten instrumenten (bijvoorbeeld de Effectencalculator) in om de kosten van de oplossingen 

die ze kiezen met hun hulpvrager in beeld te brengen, om zo een meer kostenbewuste afweging te kunnen 

maken;

 − Professionals zorgen dat ze goed op de hoogte zijn van niet alleen hulpvragen maar ook potentieel hulpaan-

bod in hun werkgebied, zodat ze mensen met een hulpvraag daar goed naar kunnen doorverwijzen;

 − Professionals kennen naar eigen inzicht voorzieningen toe zonder daarin echt andere keuzes te maken dan in 

het eerdere systeem, en wachten wel af of de budgetten daarmee overschreden worden.

Met name de eerste twee genoemde oplossingsroutes betreffen het echt laten plaatsvinden van het gesprek 

over de nieuwe normen. Daarbij hangt het af van de gekozen methodieken en de vaardigheid van de betreffende 

professionals daarmee, in hoeverre hier daadwerkelijk nieuwe normen worden gehanteerd en gehandhaafd. Zij 

merken daarbij dat ze uiteindelijk geen wettelijke basis hebben voor het morele appel op mensen om meer een 

beroep op hun sociale netwerk te doen. Als iemand pertinent weigert mee te werken aan oplossingen in de soci-

ale omgeving, kan een professional dit niet opleggen. 

Daarmee kunnen er dus verschillen ontstaan tussen de toegewezen voorzieningen op basis van een verschil in 

opstelling van de aanvrager ervan: is hij wel of niet bereid mee te gaan in de nieuwe norm? De derde genoemde 

oplossing van de onderlinge afstemming tussen de toewijzende professionals kan daarin iets verzachten, 

maar toch zonder een (nieuwe) juridische basis. Met de vierde en vijfde oplossing proberen de professionals 

bezuinigingen te realiseren via een andere route dan de inzet van informele netwerken.
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De zesde oplossing is gebaseerd op de gedachte dat er rek zit in het aanbod van onderlinge zorg en dat het de 

kunst is daarop aan te sluiten. Ethische vragen komen naar voren op het moment dat een hulpvrager de geboden 

hulp niet voldoende aantrekkelijk en toereikend vindt. Ook kan het gebeuren dat, wanneer een bepaald burge-

rinitiatief heel goed blijkt te passen bij allerlei hulpvragen, dit initiatief overbelast raakt óf dat ze de vraag gaan 

stellen of ze zelf iets van de gerealiseerde kostenbesparing terug kunnen zien in de vorm van een ondersteu-

nende subsidie. De ethische vraag wie verantwoordelijk kan worden gesteld voor zorg en op basis waarvan dat 

gebeurt, kan dan alsnog later aan de orde komen. In de laatste ‘oplossing’ wordt in feite de discussie uitgesteld, 

of wordt de discussie teruggelegd bij de budgethouder.

Er zijn overigens ook gemeenten die vragen over de verantwoordelijkheid voor de zorg uit de weg gaan door het 

toepassen van een generieke korting zonder het gesprek over nieuwe normen rechtstreeks aan te gaan. Zij schaf-

fen voorzieningen af voor grote groepen mensen die daar eerder recht op hadden, en voeren alleen het gesprek 

met de mensen die vervolgens in de problemen komen en daarvoor aan de bel trekken, of die hun casus aanvech-

ten via een bezwaar, een rechtszaak of in de media. Voorbeelden van gemeenten die op deze manier in de media 

of voor de rechter kwamen zijn Montferland, Dantumadeel (Zorgvisie, 2015) en Veenendaal (Nederlands Dagblad, 

2015). Maar deze route wordt inmiddels door rechters niet meer geaccepteerd (Zorgvisie, 2015).

De actuele stand van zaken kan daarmee samengevat worden als een nog niet afgerond en bovendien nog niet 

duidelijk belegde ethische discussie over een op nationaal niveau vastgestelde nieuwe norm voor onderlinge zorg 

en ondersteuning. De spanning is nu volop zichtbaar in het gesprek tussen professionals die met aanvragers van 

ondersteuning gesprekken voeren. Oplossingen zijn heel divers en ongelijk. En alleen daar waar de rechter wordt 

ingeschakeld, wordt het debat publiek gemaakt. In afwachting van meer richtlijnen en jurisprudentie kiezen pro-

fessionals voor hun eigen invulling, hetzij individueel hetzij in teamverband. 

 4. Perspectieven

De ethische uitdagingen waarmee professionals in de wijkteams worden geconfronteerd zijn deels nieuw. Maar 

het is al langer duidelijk dat de dilemmadichtheid in de ‘frontlinie’ van het sociaal werk toeneemt, terwijl een 

richtinggevend en gemeenschappelijk ethisch referentiekader steeds verder uit het zicht is geraakt, met name 

vanwege uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals marktwerking, ontzuiling, democratisering, glo-

balisering en diversifiëring (Van Doorn, 2008, Tonkens, Hoijtink en Gulikers, 2013). Tegelijkertijd neemt de roep toe 

om publieke professionals die waarden overdragen en normen handhaven (WRR, 2003). Ethische vraagstukken 

zijn in de wijkteams met de transities voor professionals in het sociale domein nadrukkelijk dan ooit aan de orde 

en betreffen complexe vraagstukken die niet eenvoudig kunnen worden opgelost. Professionals in het sociale 

domein zijn doorgaans zeer gedreven om goed werk te leveren, werk dat deugt en dat deugd doet. Een belang-

rijke uitdaging voor werkers is dan ook de aan het werk inherente spanningen te dragen en de complexiteit te 

verdragen (Kunneman, 1996, 2013). Dat is lang niet altijd eenvoudig. Professionals bevinden zich vaak in ‘moeras-

sige’ situaties, waarin sprake is van beperkte informatie en lang niet altijd helder is wat goed is om na te streven 

(Schön, 1983, 1987). Wel is het mogelijk enkele perspectieven te bieden voor professionals, voor organisaties en 

voor de beroepsgroep als geheel.

Versterking van de positie van professionals als ethisch actor en van hun ethische identiteit kunnen professio-

nals helpen om de geschetste uitdagingen het hoofd te bieden, complexiteit te managen, op verantwoorde wijze 

beslissingen te nemen en daarnaar te handelen. Dit vraagt onder meer ontwikkeling van een robuuste professio-

nele identiteit, ethische sensibiliteit en vertrouwd zijn met voor hun praktijk relevante ethische referentiekaders 

(Keinemans, De Jonge & Kloppenburg, 2014). Ethisch actorschap wordt ontwikkeld door ethiekwerk, dat wil zeg-

gen door ethische professionalisering in de vorm van bijvoorbeeld emotiewerk en identiteitswerk (Banks, 2012). 

Hier ligt een belangrijke uitdaging voor professionals, maar ook een belangrijke taak voor beroepsopleidingen en 

organisaties. Ethisch overleg bevordert een professionele aanpak en vermindert de morele stress bij werknemers, 

ook omdat de professionele verantwoordelijkheid zo op teamniveau wordt gedeeld. Teams kunnen hierbij gebruik 
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maken van uiteenlopende ethische hulpmiddelen (Van Dartel & Molewijk, 2014; www.ethiekwerk.hu.nl). ‘Goed 

werk’ moet ook georganiseerd, gefaciliteerd en daarmee mogelijk worden. Het Centrum voor ethiek en gezond-

heid (CEG) onderzocht de ethische aspecten van de nieuwe samenwerkingsrelaties die in de sociale wijkteams 

zijn ontstaan. Daaruit kwam naar voren dat de ethische dimensie van die samenwerking vaak onderbelicht blijft 

en dat de nadruk op professionele samenwerking te koste kan gaan van andere waarden zoals het zorgvuldig 

omgaan met het beroepsgeheim en de bescherming van privacy van cliënten. Samenwerking met vrijwilligers en 

mantelzorgers die niet aan een beroepsgeheim gebonden zijn levert soms problemen op. Vaak kwam naar voren 

dat er te weinig tijd is om deze en andere ethische kwesties goed te doordenken en te bespreken (CEG, 2016). 

Regelmatig overleg over ethische uitgangspunten en ethische vraagstukken draagt bij aan de ontwikkeling van 

een gedragen visie op en een meer gedeelde praktijk van ‘goed werk’, juist in een omgeving waarin professionals 

op subtiele, dan wel expliciete, manieren aangespoord worden om in te zetten op de nieuwe norm. 

Herbezinning op de taak en identiteit van sociaal werk is bovendien van belang. Professionals beschouwen de 

nadruk om mensen te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en het zoeken van hulpbronnen in hun ‘eigen’ net-

werken als passend bij hun taken en hun beroepsidentiteit. Voor veel professionals is dit niet nieuw. Tegelijk zorgt 

de hedendaagse nadruk in sociaal beleid en het bredere discours in het sociale domein bij sommige professionals 

voor het gevoel dat zij geen ‘goed werk’ meer leveren als zij dit niet doen. De hedendaagse preoccupatie met het 

zelfredzaamheidsideaal miskent zo niet alleen de complexiteit van sociale problemen, maar leidt ook tot een ver-

smalling van wat doorgaat voor ‘goed’ sociaal werk (Hoijtink, 2016, Kampen en Duyvendak, 2016). Professionals 

richten zich in hun denken en doen op het realiseren van een scala aan verschillende waarden, zoals bijvoorbeeld 

veiligheid, rechtvaardigheid of zorgzaamheid. Bovendien ervaren sommigen professionals dat er in het realiseren 

van hun opdracht nauwelijks meer publieke waardering bestaat voor de professionele expertise die ze in de loop 

der jaren hebben opgebouwd. Waar eerder binnen de hulpverlening een spanningsveld werd ervaren tussen de 

universalistische en rationele rechtenethiek en de situationele en empathische zorgethiek (De Savornin Lohman 

& Raaff, 2001), is nu de vraag of rechtsgelijkheid en goede zorg als leidende principes in de praktijk onder druk 

komen te staan door een burgerschapsmodel dat de nadruk legt op zelfredzaamheid en sociale netwerken. De 

praktijk laat zien dat de transitie kan inspireren tot vernieuwing en verbetering van bestaande praktijken, maar 

tegelijkertijd is het een ideaal waar juist veel mensen die de ondersteuning het hardst nodig hebben het minst 

aan kunnen voldoen. Problemen van mensen in kwetsbare posities zijn complex en worden beïnvloed door tal van 

omstandigheden, zoals recent de economische crisis. Er zijn in het verleden al veel lokale en centrale aanpakken 

voorgesteld (vgl. Uitermark, 2014), maar de problematiek van ‘precariteit’ is vaak hardnekkig, complex en boven-

dien lokaal overstijgend. Grote idealen als emancipatie en zelfredzaamheid zijn dan moeilijk te realiseren. Auteurs 

zoals Hans van Ewijk (2012) pleiten voor terughoudendheid van het ambitieniveau rondom ‘sociale complexiteit’. 

Erkenning van kwetsbaarheid, het leefbaar houden van situaties, het bevorderen van sociaal functioneren zijn 

nastrevenswaardige, belangrijke, reële en waardevolle doelstellingen die in de praktijken van professionals in de 

WMO werkplaatsen aan de orde van de dag zijn. 

Tenslotte lijken twee punten in het bijzonder van belang in deze herbezinning op de taak en de identiteit van 

sociaal werk. Enerzijds is bezinning op de ethische basis van sociaal werk van belang. Hierbij kan de internationale 

definitie van de IFSW als vertrekpunt dienen, want hierin staan kernwaarden als sociale rechtvaardigheid en 

sociale cohesie centraal. De kernwaarden zoals gevat in beroepscodes kunnen als vertrekpunt dienen voor een 

professionele standpuntbepaling in ethische kwesties en zo bijdragen aan ‘goed werk’ in het sociale domein. 

Zoals de gezondheidszorg haar oriëntatie ontleent aan gezondheid en rechtspraktijken aan het recht, zo 

kan sociaal werk haar houvast ontlenen aan haar kernwaarden. Anderzijds verdient reflectie op de politieke 

positionering van sociaal werk aandacht. De beroepsgroep zou op grond van haar positie in de samenleving en de 

daaruit voortvloeiende praktijkervaringen een signalerende functie kunnen vervullen, ook in het publieke debat 

over de toekomst van onze samenleving. Bovendien zien sociale professionals, net zoals bijvoorbeeld huisartsen, 

verpleegkundigen en politieagenten, snel de gevolgen van beleidsveranderingen, in het bijzonder voor mensen in 

kwetsbare omstandigheden. Sociaal werk rekent signalering ook expliciet tot haar taak, zoals geïllustreerd wordt 

in het Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker. De vraag dringt zich daarbij echter wel op welke condities 

http://www.ethiekwerk.hu.nl
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ertoe bijdragen dat professionals in het sociaal werk deze publieke rol ook zullen praktiseren (Hoijtink, 2015). 

Vooral binnen de Europese context valt immers op dat sociaal werk in Nederland in politiek opzicht tamelijk 

kleurloos is, terwijl de decentralisaties diep ingrijpen in de sociale en institutionele structuur van de samenleving. 

Beide punten zouden door de beroepsgroep stevig kunnen worden opgepakt. Een krachtige bepaling van de 

identiteit en de positie van sociaal werk kan bijdragen aan een sterk fundament dat helpt om op verantwoorde en 

zelfbewuste wijze ethische uitdagingen in de hedendaagse transities het hoofd te bieden en ‘goed’ werk leveren.

Literatuur

 p Banks, S. (2012). Negotiating personal engagement and professional accountability:  professional wisdom and 

ethics work. European Journal of Social Work, 1-18.

 p Centrum voor Ethiek en Gezondheid. (2016). Samen zorgen in de wijk. Den Haag: CEG. 

 p Dartel, van H. & Molewijk, B. (2014). In gesprek blijven over goede zorg: Overlegmethoden voor ethiek in de 

praktijk. Amsterdam: Boom.

 p Doorn, L. van (2008). Sociale professionals en morele oordeelsvorming: Openbare les lectoraat Innovatieve 

maatschappelijke dienstverlening. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

 p Eerste Kamer (2014). Stenogram van de plenaire vergadering van maandag 7 juli 2014.

 p Ewijk, H. van (2013). Omgaan met sociale complexiteit. Professionals in het sociale domein. Amsterdam: SWP. 

 p Grootengoed, E. (2013). Dignity of Dependence. Welfare State Reform and the Struggle for Respect. GVO / P&L. 

 p Hoijtink, M. (2015). Thermometers van pijn. Signalering en de energie van sociale rechtvaardigheid. Maatwerk, 

vakblad Sociaal Werk, nr. 1, 2-5. 

 p Hoijtink, M. (2016) De januskop van het responsabiliseringsideaal. De samenleving in de sociaal werker en de 

sociaal werker in de samenleving. Amsterdam Hogeschool van Amsterdam. 

 p Jager-Vreugdenhil (2012) Nederland participatieland? De ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken. Amsterdam: Vossiuspers UvA

 p Jager-Vreugdenhil, M. (2014). Hoe kantelen we samen verder? Verslag van de kantelbijeenkomsten in 

mei en juni 2014 in de vijf stadsdelen van Zwolle en aanbevelingen voor vervolg. Zwolle: Centrum voor 

Samenlevingsvraagstukken.

 p Kampen, T. & J.W. Duyvendak. (2016) Betwist het doorgeschoten ideaal van zelfredzaamheid, niet zorgzame 

professionals. www.socialevraagstukken.nl/betwist-het-doorgeschoten-ideaal-van-zelfredzaamheid-niet-de-

zorgzame-professional/

 p Keinemans, S., Jonge, E. de & Kloppenburg, R. (2014). Ethisch Actorschap. Delft: Eburon.

 p Kunneman, H. (1996). Van theemutscultuur naar walkman-ego: Contouren van postmoderne individualiteit. 

Amsterdam: Boom.

 p Kunneman, H. (2013). Kleine waarden en grote waarden: Normatieve professionalisering als politiek perspectief. 

Amsterdam: SWP/HUP.

 p Nederlands Dagblad (2015) Gemeente beslist zonder overleg. Nieuwsbericht van 18 juni 2015: https://www.

nd.nl/nieuws/binnenland/gemeente-beslist-zonder-overleg.799251.lynkx?s=SyPyyNukC6g27PPJ5YsMxg

 p Savornin Lohman, S. de & Raaff, H. (2001). In de frontlinie tussen hulp en recht. Bussum: Coutinho.

 p Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books.

 p Schön, D. (1987). Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Design for Teaching and Learning in the 

Professions. San Francisco: Jossey-Bass.

 p Teekman, C., Slendebroek-Meints, J., Pruim, E. & M. Jager-Vreugdenhil, M. (2015). Uit de startblokken… de eerste 

maanden van de sociale wijkteams in Zwolle en Elburg. Zwolle: Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.

 p Tonkens, E., Hoijtink, M. & Gulikers, H. (2013) Democratizing Social Work. From New Public Management 

to democratic Professionalism, In: M. Noordegraaf & B. Steijn (red.) Professionals under Pressure. The 

Reconfiguration of Professional Work in Changing Public Services. Amsterdam: Amsterdam University Press, 

pp.161-179.

http://www.socialevraagstukken.nl/betwist-het-doorgeschoten-ideaal-van-zelfredzaamheid-niet-de-zorgzame-professional/
http://www.socialevraagstukken.nl/betwist-het-doorgeschoten-ideaal-van-zelfredzaamheid-niet-de-zorgzame-professional/


Kwesties en keuzes in wijkgericht werken 37

 p Tweede Kamer (2004). Brief staatssecretaris met antwoorden op kamervragen inzake de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning - Zorg en maatschappelijke ondersteuning. Kamerstuk 29538 nr. 8, 2 december 2004.

 p Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (2003). Waarden, normen en de last van het gedrag. 

Amsterdam: AUP.

 p Uitermark, J. (2014). Integration and control: The governing of urban marginality in Western Europe. 

International Journal of Urban and Regional Research, vol. 38, no. 4, pp. 1418-1436. 

 p Zorgvisie (2015) Rechter beperkt gemeenten bij korten op Wmo-zorg. Artikel van 11 maart 2015 op zorgvisie.nl: 

www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2015/3/Rechter-beperkt-gemeenten-bij-korten-op-Wmo-zorg-1723461W/

http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2015/3/Rechter-beperkt-gemeenten-bij-korten-op-Wmo-zorg-1723461W/

	binnenwerk Kwesties en keuzes in wijkgericht werken-A4.pdf
	_GoBack




