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D
e rol van de sociale profes-

sional is sterk in ontwik-

keling. De opkomst van de 

participatiesamenleving en 

de discussies rondom bur-

gerkracht, doedemocratie, zelfsturing en 

gemeenschapsontwikkeling hebben een 

grote invloed op de herdefiniëring van het 

beroep van de sociale professionals. Op-

bouwwerkers, sociale wijkteams, social 

workers: iedereen is ervan overtuigd dat 

vernieuwingen van sociale instituties en van 

het vak van de sociale professionals nodig 

zijn als antwoord op de zich ontwikkelende 

autonomie van vitale gemeenschappen 

van burgers. 

Het lijkt erop dat momenteel het antwoord 

op deze ontwikkelingen vooral gezocht 

wordt op het niveau van integraal, multi-

disciplinair en wijkgericht of gebiedsgericht 

werken, waarbij optimaal gebruik wordt 

gemaakt van informele sociale netwerken 

van burgers zelf. 

Er worden echter ook vragen gesteld 

bij deze ontwikkelingen rondom het vak 

van sociale professionals. Zo signaleert 

‘Pamflet 10’ (gepubliceerd door #Kracht-

proef, Buurtwerk Nederland en Creative 

Thinkers in 2013), dat het bij de inrichting 

van sociale wijkteams momenteel te veel 

gaat over “efficiëntie in bedrijfsprocessen, 

in plaats van een betere organisatie van 

hulp, zorg en ondersteuning in de wijken. 

De sociale wijkteams dreigen te verworden 

tot het zoveelste professionele collectief 

gericht op individuele problematiek. Het 

sociale domein, wat vooral een leefdomein 

is van bewoners, wordt verschraald tot een 

professioneel zorg-weiland.” Daartegen-

over pleit het pamflet voor maatwerk bij 

de inrichting van sociale wijkteams (vanuit 

burgerregie) en voor een volwaardige rol 

van burgers bij het vormgeven van het 

sociale domein. 

De vraag die we in ons in de Werkplaats Ge-

meenschapsontwikkeling van de gemeente 

Peel en Maas stellen, luidt of het mogelijk is 

om een pamflet te schrijven over de rol van 

de sociale professionals vanuit de optiek 

van burgers. Uitgaande van de stelling dat 

het sociale domein onderdeel is van de 

leefwereld waarin burgers hun ‘leven en 

samenleven’ vormgeven, en opvattingen 

ontwikkelen over hoe anderen (overheid, 

professionals van allerlei maatschappelijke 

organisaties) daarin een rol vervullen, is het 

denkbaar dat deze burgers op een andere 

manier tegen de inrichting en taken van 

een sociaal wijkteam en het vak van sociale 

professionals aankijken dan degenen die 

vanuit de professie van opbouwwerk en 

welzijnswerk het sociaal wijkteam invullen. 

Hiermee creëren we niet een schijntegen-

stelling tussen professioneel opbouwwerk, 

c.q. welzijnswerk enerzijds en burgers an-

derzijds, maar beogen we onze opvattin-

gen nog scherper vanuit de autonomie die 

burgers in hun leefwereld hebben, door te 

ontwikkelen. 

Pamflet 11 is een poging om de inrichting 

van opbouwwerk en sociale wijkteams te 

bezien door de ogen van lokale dorpsge-

meenschappen in Peel en Maas. De ge-

meente Peel en Maas telt 11 dorpskernen, 

ook wel dorpsgemeenschappen genoemd, 

die ieder op een eigen wijze een zoektocht 

maken naar hun eigen toekomstige identi-

teit en inrichting van de leefwereld. De er-

varing van de voorbije 20 jaar leert dat deze 

dorpsgemeenschappen zeer creatief zijn in 

het ontwikkelen van ‘fysiek, sociaal en vitaal 

kapitaal’ om hun eigen toekomst vorm te 

geven. Daarbij hebben zij op enig moment 

behoefte aan ondersteuning, advies of een 

kritisch oor en oog van professionals, maar 

soms ook niet. 

Hoe zien dorpsgemeenschappen de 11 

succesfactoren voor de inrichting van 

opbouwwerk en sociale wijkteams? Beter 

gezegd: hoe denken en ervaren wij (de 

opbouwwerkers van de Werkplaats Ge-

meenschapsontwikkeling van Peel en Maas) 

dat burgers aankijken tegen de rol van de 

sociale professionals in al hun verschij-

ningsvormen? 
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1.

Wij richten 
zelf onze 
leefwereld in

Als dorpsgemeenschappen willen wij zelf de 

koers voor de toekomst van onze leefwereld 

en ons sociale domein uitzetten en priori-

teiten bepalen bij de realisering van onze 

doelstellingen. Wij ontwerpen onze toekomst 

tijdens dorpsgesprekken en kerngesprekken, 

onder de communicatieve bezieling van het 

dorpsoverleg. Daarbij denken wij integraal en 

houden ons bezig met wonen, welzijn, zorg, 

onderwijs, opvoeden en opgroeien, infrastruc-

tuur, energie en duurzaamheid. Ons denken is 

toekomstgericht. 
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Met 95% van onze mensen gaat het goed tot zeer goed. In ons zitten talrijke 

kwaliteiten die we inzetten om onze leefwereld zo aangenaam mogelijk te 

maken. Over het algemeen zijn we daar redelijk goed toe in staat. We weten 

wat er leeft in ons dorp of onze buurt en hebben voldoende onderlinge ver-

bindingen om van elkaars ‘dromen en verwachtingen’ op de hoogte te blijven. 

Daarvoor organiseren we regelmatig keukentafelgesprekken, waarmee we de 

‘burger – burger – relatie’ versterken. 

2.

Wij zien onszelf
niet als een 
groep mensen 
met allerlei 
problemen

In een aantal gevallen is het voor ons niet mogelijk om oplossingen te vinden 

voor vraagstukken die spelen in onze dorpskern. Daar kunnen ook vragen bij 

zitten die horen bij het sociale domein in de brede zin van het woord. Op dat 

moment willen wij graag een beroep doen op de kwaliteiten van professionals 

die ons helpen om het vraagstuk tot een goed einde te brengen. Afhankelijk 

van het vraagstuk kan het gaan om welzijn, zorg, wonen, opvoeden en op-

groeien, veiligheid, enz. We zijn heel goed in staat om zelf aan te geven wie 

we nodig hebben. 

3.

We geven zelf 
onze grenzen 
aan, waar het ons 
teveel wordt
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In ons dorp maken wij geen onderscheid 

tussen doelgroepen of tussen kwetsbare en 

niet-kwetsbare mensen. Iedereen is anders en 

juist door deze verschillen zijn we in staat om 

elkaar aan te spreken op kwaliteiten. Wanneer 

iemand tijdelijk in een kwetsbare positie ver-

keert, is het onze verantwoordelijkheid om 

te zorgen dat hij of zij de steun van de lokale 

gemeenschap krijgt die nodig is. Dat gebeurt op 

een natuurlijke wijze (bijvoorbeeld mantelzorg) 

of doordat een aantal inwoners gezamenlijk de 

verantwoordelijkheid voor een groep inwoners 

die in een kwetsbare positie verkeren, op zich 

nemen.

4.

Wij gaan uit van de 
heelheid van onze 
dorpsgemeenschap

11



Wanneer we een beroep doen op de ondersteuning of advisering van externe 

professionals, willen we zelf de regie houden over de richting waarin we het 

vraagstuk waarvoor we hulp inroepen, oplossen. De professional neemt het 

vraagstuk niet van ons over, maar stimuleert ons in het vinden van oplossingen 

en helpt ons om onze eigen horizon te verbreden. Dat betekent kwalitatieve 

ondersteuning op maat en geen kant en klare oplossingen. 

5.

We hebben 
behoefte aan 
kwalitatieve 
ondersteuning 
op maat

Wij constateren dat veel professionele organisaties waar we een beroep op 

doen, denken vanuit hun eigen visies en uitgangspunten en mogelijkheden 

en te weinig meebewegen met ‘het ritme van onze dorpsgemeenschappen’. 

Soms voelen wij ons gedwongen mee te gaan in het gesegmenteerde denken 

van professionele organisaties. Wij verwachten dat we ondersteuning, advies 

of hulp krijgen die aansluit bij de wijze waarop we zelf onze vraag omschrijven. 

6.

Doorbreek het 
‘silo-denken’ 
bij organisaties
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Uiteindelijk is ons belangrijkste doel om sterker 

te worden als lokale gemeenschap, zodat we 

de kwaliteit van onze leefwereld voortdurend 

op een hoger niveau kunnen brengen. De be-

grippen gemeenschap en gemeenschapsont-

wikkeling betekenen voor ons dat we onszelf 

beschouwen als een veelvoud van sociale en 

vitale verbanden die kunnen variëren van klein 

(gezin, familie, straat) tot groter (buurt, wijk, 

dorp), van enkelvoudig (een vereniging voor 

bijv. ouderen) tot meervoudig (netwerk van 

diverse verenigingen), van thematisch (bijv. alle 

cultuurverenigingen) tot intergenerationeel 

(bijv. alle verenigingen en organisaties die met 

het thema opvoeden en opgroeien van doen 

hebben). 

7.

Onze hoogste 
prioriteit is het 
sterker worden 
als gemeenschap
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Voor de oplossing van een aantal vraagstukken op het gebied van welzijn, 

zorg, wonen, veiligheid, opvoeden en opgroeien enz. hebben we behoefte 

aan een slagvaardig, klein team van professionals die ons kunnen helpen om 

deze vraagstukken aan te pakken en op te lossen. Dat kan een individuele 

vraag zijn (bijv. een zorgvraag of een hulpvraag) of een vraag die meerdere 

mensen betreft. Het sociaal wijkteam bestaat uit een beperkt aantal pro-

fessionals die goed zijn ingevoerd in de context van de lokale gemeenschap, 

en direct aanspreekbaar zijn. Indien noodzakelijk kan het sociaal wijkteam 

meer gespecialiseerde hulp inroepen van tweede enz. lijn. Het wijkteam is 

bij voorkeur bereikbaar via het gemeenschapshuis. Het wijkteam opereert 

vanuit de logica van de lokale gemeenschap en haar bewoners en niet vanuit 

de instituties waarvan ze in dienst zijn. 

9.

Sociaal wijkteam 
op basis van de 
logica van de 
lokale gemeen-
schap

Het opbouwwerk kan een katalyserende rol hebben bij de processen waarin 

wij werken aan vitale gemeenschappen. Dat vraagt om opbouwwerk dat ons 

in onze waarde laat, niet de regie van ons overneemt, ons zelf de prioriteiten 

laat bepalen, niet namens ons het woord voert, ons niet afhankelijk maakt; 

maar ons ondersteunt, adviseert, soms een kritische spiegel voorhoudt, ons 

wijst op onze sterke kanten, en ons voorziet van kennis die we nodig hebben 

om onze gemeenschap sterker te maken. De opbouwwerker houdt zich niet 

bezig met individuele of collectieve hulp- en zorgverlening. 

8.

Opbouwwerk als 
katalysator voor 
gemeenschaps-
ontwikkeling
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Wij vinden het belangrijk dat de opbouwwerker 

en de leden van het sociaal wijkteam voldoende 

handelingsruimte en bevoegdheden hebben 

om te denken en te handelen vanuit de logica 

van de inwoners van de dorpsgemeenschap. 

Dat vraagt om een ruime mate van professione-

le autonomie. Het betekent dat de instituties bij 

wie de professionals in dienst zijn, niet bepalen 

hoe ‘hun’ professionals lokaal werken, en dat 

professionals de ruimte krijgen om hun manier 

van werken in overeenstemming te brengen 

met de lokale vraag en logica van de inwoners 

van een dorpsgemeenschap. Dit vraagt om 

creatieve professionals die een goed gevoel 

ontwikkelen voor de prioriteiten van de lokale 

gemeenschap. 

10.

Opbouwwerk 
en sociaal 
wijkteam hebben 
professionele 
autonomie
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11.

Gebruik geen ‘red tape’ 
als een automatisch excuus 
om neen te zeggen tegen 
initiatieven vanuit de 
gemeenschap

Jim Diers (Seattle, Verenigde Staten) pleit voor een ‘Eed van Hypocrates’ voor opbouw-

werkers en leden van sociale wijkteams. Hij noemt o.a. de volgende uitgangspunten:

•  Leid de lokale gemeenschap niet af van haar eigen prioriteiten

•  Dwing de lokale gemeenschap niet in de format van het silo denken van maatschap-

pelijke organisaties en overheid

•  Beschouw de lokale gemeenschap en haar inwoners niet als een verzameling mensen 

met behoeften en problemen

• Spreek niet namens de gemeenschap

•  Maak de inwoners niet afhankelijk van jouw inzet

•  “Don’t use liability, safety, or other red tape as an automatic excuse to say no to com-

munity initiatives”. 

Wij dagen professionals uit om samen met ons de inhoud van deze Eed van Hypocrates 

te ontwikkelen en daarmee het ambacht van de sociale professional opnieuw vorm en 

inhoud te geven. 
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