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1.                2.              3.1.                2.              3.



professionele mentaliteitenprofessionele mentaliteiten


 

tot 1960/65tot 1960/65
 

ER BOVENOP      ER BOVENOP      ▼▼


 

tot 1980/85tot 1980/85
 

ER NAAST         ER NAAST         ▄▄
 

▄▄


 

tot 2000/05tot 2000/05
 

ER VANDAAN    ER VANDAAN    ◄►◄►


 

na 2005na 2005
 

ER OP AFER OP AF
 
►◄►◄



1945 1945 ––
 

19651965
 

ER BOVENOP ER BOVENOP ▼▼
MAATSCHAPPELIJK DECORUMMAATSCHAPPELIJK DECORUM


 

VERZUILINGVERZUILING


 
WEDEROPBOUWWEDEROPBOUW


 

ONTLUIKENDE VERZORGINGSSTAATONTLUIKENDE VERZORGINGSSTAAT

PROFESSIONELE STIJLKENMERKENPROFESSIONELE STIJLKENMERKEN ▼▼

-- REGENTESK / HIERARCHISCHREGENTESK / HIERARCHISCH
--

 
PATERNALISTISCHPATERNALISTISCH

--
 

OP ZOEK NAAR METHODIEKENOP ZOEK NAAR METHODIEKEN



Jaren 60: de wereld op zijn kopJaren 60: de wereld op zijn kop
WELVAARTSEXPLOSIEWELVAARTSEXPLOSIE
DOORBRAAK NIEUWE GENERATIEDOORBRAAK NIEUWE GENERATIE
GRENSVERLEGGENDGRENSVERLEGGEND
GEESTVERRUIMENDGEESTVERRUIMEND

Lof der onaangepastheidLof der onaangepastheid
 

(1961 + 1967)(1961 + 1967)
Normalisering van het abnormaleNormalisering van het abnormale
Romantisering van de afwijkingRomantisering van de afwijking





Bond van Bond van WetsOvertredersWetsOvertreders
 (BWO)(BWO)

 afdeling Nijmegenafdeling Nijmegen



1965 1965 ––
 

19851985
 

ER NAASTER NAAST
 

▄▄  ▄▄

PROFESSIONELE STIJLKENMERKENPROFESSIONELE STIJLKENMERKEN

--
 

Horizontaal / gelijkheid / gelijkwaardigheid Horizontaal / gelijkheid / gelijkwaardigheid 
(je/(je/jijjij--enen))

--
 

AntiAnti--autoritairautoritair
 

/ / antianti--paternalistischpaternalistisch
--

 
Solidariserend Solidariserend 

--
 

Vermaatschappelijking / normaliseringVermaatschappelijking / normalisering



De markt van welzijn en geluk De markt van welzijn en geluk 
(1980)(1980)


 

Aanbod bepaalt vraagAanbod bepaalt vraag


 

Professionals scheppen hun Professionals scheppen hun 
eigen werkeigen werk


 

Gevolg: Gevolg: paternalismepaternalisme--
 syndroomsyndroom

 
en het en het geitengeiten--wollenwollen--

 sokkensokken--syndroomsyndroom



omgekeerde bewegingomgekeerde beweging


 

PrivPrivéé
 

wereld = wereld = nono--gogo--areaarea


 
Privacy = heiligPrivacy = heilig


 

De beweging wordt De beweging wordt 
omgedraaid: omgedraaid: 

--
 

Vroeger: naar mensen toeVroeger: naar mensen toe
--

 
Moderne tijd: mensen naar Moderne tijd: mensen naar 
de professionals toede professionals toe



1985 1985 ––> > ER VANDAANER VANDAAN
 

◄►◄►

PROFESSIONELE STIJLKENMERKENPROFESSIONELE STIJLKENMERKEN



 
HET INITIATIEF LIGT BIJ DE (GEMOTIVEERDE) KLANTHET INITIATIEF LIGT BIJ DE (GEMOTIVEERDE) KLANT



 
TERUGTREKKEN IN ORGANISATIESTERUGTREKKEN IN ORGANISATIES



 
VERZAKELIJKING / MANAGEMENT / ORGANISATIESVERZAKELIJKING / MANAGEMENT / ORGANISATIES



 
PROFESSIONELE ONDERSCHIKKINGPROFESSIONELE ONDERSCHIKKING



 
BUREAUCRATISCHBUREAUCRATISCH--BEDRIJFSMATIGE LOGICABEDRIJFSMATIGE LOGICA



 
GEMANKEERD PROFESSIONEEL ZELFBEWUSTZIJNGEMANKEERD PROFESSIONEEL ZELFBEWUSTZIJN

SYSTEEMWERELD GEORIENTEERDSYSTEEMWERELD GEORIENTEERD



Statuut moderne professionalsStatuut moderne professionals


 
Van bemoeizuchtig naar afwachtendVan bemoeizuchtig naar afwachtend


 

Van Van aanbodgestuurdaanbodgestuurd
 

naar naar vraaggestuurdvraaggestuurd


 
Van dwingend naar Van dwingend naar privacyprivacy--respecterendrespecterend


 

Van Van outreachendoutreachend
 

naar naar officebasedofficebased


 
Van Van leefwereldleefwereld--georigeoriëënteerdnteerd

 
naar naar 

systeemwereldsysteemwereld--gerichtgericht


 
Van Van intuitiegestuurdintuitiegestuurd

 
naar naar 

protocol/protocol/productgestuurdproductgestuurd


 
Van persoonlijke passie naar organisatorische Van persoonlijke passie naar organisatorische 
professionaliteitprofessionaliteit



Welke krachten werken erWelke krachten werken er
in op de professionelein op de professionele
werkvloer?werkvloer?

(Waarom laten we ons zo makkelijk (Waarom laten we ons zo makkelijk 
door de bureaucratie inpakken?)door de bureaucratie inpakken?)

2008:2008:
 De staat van professionals De staat van professionals 

in de publieke sectorin de publieke sector



1. 1. Moderne burgersModerne burgers


 
Van onderdaan naarVan onderdaan naar
zelfbeschikkerzelfbeschikker


 

Van statisch naar dynamischVan statisch naar dynamisch


 
Van voorgeprogrammeerd Van voorgeprogrammeerd 
naar zelfontplooiingnaar zelfontplooiing


 

Van vertikaal naar horizontaalVan vertikaal naar horizontaal


 
Van zorgafhankelijk naar volwaardig burgerVan zorgafhankelijk naar volwaardig burger

DE PUBLIEKE SECTOR ALS DIENSTVERLENINGDE PUBLIEKE SECTOR ALS DIENSTVERLENING
ZELFBEDIENINGSZAAK NEDERLANDZELFBEDIENINGSZAAK NEDERLAND



gevolgen professionele werkvloergevolgen professionele werkvloer

De professional is niet langer GODDe professional is niet langer GOD

inspraakprocedures, cliinspraakprocedures, cliëëntenraden, ntenraden, 
burgerpanels, burgerinitiatieven, burgerpanels, burgerinitiatieven, 

klachtenprocedures, ombudsmannen, klachtenprocedures, ombudsmannen, 
vertrouwenspersonen, juridische stappenvertrouwenspersonen, juridische stappen

BeschermingslaagBeschermingslaag: protocollen, richtlijnen, : protocollen, richtlijnen, 
objectieve zekerheden introduceren, objectieve zekerheden introduceren, 

vermijdingsgedrag, rituele overlegvormen, vermijdingsgedrag, rituele overlegvormen, 
schijninspraak, pseudotransparantieschijninspraak, pseudotransparantie



2. 2. Groei professionele organisatiesGroei professionele organisaties


 

Minder in aantalMinder in aantal


 
Groter in omvangGroter in omvang


 

Minder persoonlijke grillenMinder persoonlijke grillen


 
VerwetenschappelijkingVerwetenschappelijking


 

Beroepsprofielen Beroepsprofielen 


 
& & --opleidingenopleidingen


 

SystematiseringSystematisering


 
ManagementsturingManagementsturing


 

Opkomst informatietechnologieOpkomst informatietechnologie



gevolgen professionele werkvloergevolgen professionele werkvloer


 

Permanent object reorganisatiesPermanent object reorganisaties


 
Autonome groei informatiebehoefteAutonome groei informatiebehoefte


 

Kleilagen tussen management en uitvoerdersKleilagen tussen management en uitvoerders


 
Krimpende Krimpende discretionairediscretionaire

 
ruimteruimte


 

Groei administratieve redeneringenGroei administratieve redeneringen


 
Professionele energie richt zich naar binnenProfessionele energie richt zich naar binnen


 

Bureaucratisch correct gedragBureaucratisch correct gedrag


 
De beste krachten gaan De beste krachten gaan 
vergaderenvergaderen





3. 3. Professionals als werknemersProfessionals als werknemers

# Theo Thijssen bestaat niet meer# Theo Thijssen bestaat niet meer
# Werk en priv# Werk en privééleven scheidenleven scheiden
# Opkomst van deeltijdwerk# Opkomst van deeltijdwerk

juist in deze sector / vrouwenwerkjuist in deze sector / vrouwenwerk
# # CAOCAO--gerichtgericht: jaarlijkse periodiek: jaarlijkse periodiek
# Geen ori# Geen oriëëntatie op het ntatie op het 

eigen professionele kapitaaleigen professionele kapitaal
# beroepsorganisatiegraad is nihil# beroepsorganisatiegraad is nihil



# slecht ontwikkelde beroepstrots# slecht ontwikkelde beroepstrots
# belang bij bureaucratie / wel zo gemakkelijk# belang bij bureaucratie / wel zo gemakkelijk
# vermijden van onzekerheden# vermijden van onzekerheden
# professionals geen factor van betekenis# professionals geen factor van betekenis
# geen georganiseerde macht# geen georganiseerde macht

gevolgen professionele werkvloergevolgen professionele werkvloer



4. 4. EconomiseringEconomisering
 van het denkenvan het denken

# opkomst marktdenken# opkomst marktdenken
# denken in termen van producten en omzet# denken in termen van producten en omzet
# afrekenen en doelmatigheid# afrekenen en doelmatigheid
# bedrijfseconomische modellen# bedrijfseconomische modellen



# # tayloriseringtaylorisering
# # kwantiteitsdenkenkwantiteitsdenken

 
/ targets / tellen/ targets / tellen

# planning & # planning & controlcontrol
# toenemende toekomsto# toenemende toekomstonzekerheidnzekerheid
# inwisselbaarheid# inwisselbaarheid
# snel scoren# snel scoren
# makkelijk werk eerst# makkelijk werk eerst

gevolgen professionele werkvloergevolgen professionele werkvloer



5. 5. Waar voor het geldWaar voor het geld

# zachte sector, hard afrekenen# zachte sector, hard afrekenen
# publiek geld, precies # publiek geld, precies 

verantwoordenverantwoorden
# monitorcultuur (veiligheid, # monitorcultuur (veiligheid, 

criminaliteit)criminaliteit)
# zoektocht naar # zoektocht naar evidenceevidence

 basedbased
 

practisespractises
# verantwoordingsbureaucratie # verantwoordingsbureaucratie 

en transparantieterreuren transparantieterreur



gevolgen professionele werkvloergevolgen professionele werkvloer

# organisatiedoelen zijn leidend# organisatiedoelen zijn leidend
# meer tijd achter beeldscherm, minder # meer tijd achter beeldscherm, minder 

contacttijd, groei overheadcontacttijd, groei overhead
# politiek correct administreren# politiek correct administreren
# op zoek naar snelle successen# op zoek naar snelle successen



SMARTSMART


 

SpecifiekSpecifiek


 
MeetbaarMeetbaar


 

AcceptabelAcceptabel


 
RealistischRealistisch


 

TijdgebondenTijdgebonden

InformatieInformatie--explosieexplosie





Alles = hetzelfdeAlles = hetzelfde


 
Standaardisering Standaardisering 
WILL/TRILLWILL/TRILL


 

ProductenboekenProductenboeken


 
MeetbaarhedenMeetbaarheden


 

Prestatievelden Prestatievelden 

Context?Context?


 
PolitiekPolitiek--inhoudelijkeinhoudelijke

 lokale doelstellingenlokale doelstellingen


 
Persoonlijke Persoonlijke 
betrokkenheidbetrokkenheid


 

Wisselwerking Wisselwerking 
bestuur bestuur --

 
organisatieorganisatie



6. 6. Toename verwachtingenToename verwachtingen

Zie Zie commissiecommissie--DijsselbloemDijsselbloem
 

over de over de 
vernieuwingen in het onderwijsvernieuwingen in het onderwijs

Zie de rol van de woningcorporaties in de Zie de rol van de woningcorporaties in de 
VogelaarwijkenVogelaarwijken

Elk risico is er een te veel / Elk risico is er een te veel / ‘‘SavannaSavanna’’
Zie de eindeloze stoet projecten die door de Zie de eindeloze stoet projecten die door de 

publieke sector heen trektpublieke sector heen trekt
Georganiseerde rusteloosheidGeorganiseerde rusteloosheid



gevolgen professionele werkvloergevolgen professionele werkvloer

ProjectencarrouselProjectencarrousel
Georganiseerde discontinuGeorganiseerde discontinuïïteitteit
Vernieuwing is een kwestie van Vernieuwing is een kwestie van 

tijdelijke projectmedewerkerstijdelijke projectmedewerkers
Je kunt nooit aan de verwachtingen Je kunt nooit aan de verwachtingen 

voldoenvoldoen
Geen zicht op duurzaamheidGeen zicht op duurzaamheid



Werkvloer bezet door vreemde Werkvloer bezet door vreemde 
mogendheden / geen tegendrukmogendheden / geen tegendruk

Geformatteerde professionaliteitGeformatteerde professionaliteit
Vervreemding van het vakVervreemding van het vak
HandelingsverlegenheidHandelingsverlegenheid

De staat van professionals De staat van professionals 
in de publieke sectorin de publieke sector



SysteemwereldoriSysteemwereldoriëëntatientatie



FRONTVERWAARLOZINGFRONTVERWAARLOZING


 

Blauw op straatBlauw op straat


 
Afschaffen woonmaatschappelijk werk Afschaffen woonmaatschappelijk werk 


 

Niet interveniNiet interveniëëren opvoedingren opvoeding


 
Stopwatchzorg / ThuiszorgStopwatchzorg / Thuiszorg


 

Uitbesteden contactwerkUitbesteden contactwerk


 
Junioren / senioren systemenJunioren / senioren systemen


 

Bewaken in de gevangenissenBewaken in de gevangenissen


 
Interventie is een projectInterventie is een project





ReclasseringReclassering

8.8.
 

Op het moment dat ik in een Op het moment dat ik in een 
adviestraject zit en een adviestraject zit en een adviesadviesrapport rapport 
schrijf waarin ik wil schrijf waarin ik wil toeleidentoeleiden

 
naar zorg, naar zorg, 

is dit niet mogelijk. Daarvoor moet ik is dit niet mogelijk. Daarvoor moet ik 
volgens de regels eigenlijk een volgens de regels eigenlijk een 
voorlichtingsvoorlichtingsrapport schrijven. Ik kan dus rapport schrijven. Ik kan dus 
kiezen kiezen óóff

 
niet toe te leiden naar zorg niet toe te leiden naar zorg óóff

 de bureaucratische molen in werking de bureaucratische molen in werking 
zetten om alsnog een opdracht tot zetten om alsnog een opdracht tot 
voorlichting te krijgenvoorlichting te krijgen. . 



StopwatchzorgStopwatchzorg



MAAR: MAAR: 
Bureaucratie = Bureaucratie = profprof--belangbelang


 

RechtszekerheidRechtszekerheid


 
BeschermingBescherming


 

OnzekerheidsreductieOnzekerheidsreductie


 
Voorkomt willekeurVoorkomt willekeur


 

Geeft het handelen enige objectiviteitGeeft het handelen enige objectiviteit


 
Houdt mondige / lastige klanten op afstandHoudt mondige / lastige klanten op afstand

denk aan jeugdzorgdenk aan jeugdzorg



De staat van professionals De staat van professionals 
in de publieke sectorin de publieke sector

 

maar ook:maar ook:

is het een vorm van is het een vorm van 
professionele zelfgijzeling professionele zelfgijzeling 

******
Wij maken de bureaucratie ook zelf!  Wij maken de bureaucratie ook zelf!  



reorganisatie verzorgingstaatreorganisatie verzorgingstaat


 

BeleidsBeleids--
 

en structuurgericht                  en structuurgericht                  
(niet probleem(niet probleem--

 
of uitvoeringsgericht)of uitvoeringsgericht)


 

FinanciFinanciëële prikkels dominant                  le prikkels dominant                  
(efficiency, bezuinigingen, marktwerking)(efficiency, bezuinigingen, marktwerking)


 

Organisatorische oplossingen centraal        Organisatorische oplossingen centraal        
(integraal management, bestuurders, (integraal management, bestuurders, 
schaalvergroting)schaalvergroting)

professioneel perspectief afwezigprofessioneel perspectief afwezig



NietNiet

# Minder regels# Minder regels
# Minder administratieve lasten# Minder administratieve lasten
# Den Haag / politiek gaat aan knoppen # Den Haag / politiek gaat aan knoppen 

draaiendraaien

WelWel
# Tegendruk van onder naar boven# Tegendruk van onder naar boven
# Professionele stemmen laten spreken# Professionele stemmen laten spreken





3.3.



KlassiekKlassiek
 zachte waardenzachte waarden

DialoogDialoog
ToewijdingToewijding

RoepingRoeping
MededogenMededogen

Hartstocht/passieHartstocht/passie
Tijd nemenTijd nemen

Ruimte voor intuRuimte voor intuïïtietie
KwaliteitKwaliteit

KleinschaligKleinschalig
ZelfcontroleZelfcontrole

AutonoomAutonoom
PersoonsgerichtPersoonsgericht

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

ModernModern
 harde waardenharde waarden

ouderwets / meegaan met de tijdouderwets / meegaan met de tijd



klimaatverschuivingenklimaatverschuivingen


 

van van instellingeninstellingen naar naar professionalsprofessionals (van (van 
watwat naar naar wie/hoewie/hoe))


 

van van productenproducten naar naar professionele professionele 
interventies/processeninterventies/processen


 

van van systeemsysteemwereld naar wereld naar leefleefwereldwereld


 
van van kwantiteitenkwantiteiten naar naar kwaliteitenkwaliteiten


 

van van problemenproblemen naar naar potentiespotenties


 
van van individuenindividuen naar naar sociale systemensociale systemen 
(WMO)(WMO)



Nieuwe fase: Er op af !!!Nieuwe fase: Er op af !!!


 

tot 1965tot 1965
 

ER BOVEN OP         ER BOVEN OP         ▼▼
vertrouwen verplichtenvertrouwen verplichten

 
––

 
gezaggezag


 

tot 1985tot 1985
 

ER NAAST              ER NAAST              ▄▄
 

▄▄
vertrouwen veronderstellenvertrouwen veronderstellen

 
--

 
identificatieidentificatie


 

tot 2005tot 2005
 

ER VANDAAN        ER VANDAAN        ◄►◄►
vertrouwen vragenvertrouwen vragen

 
--

 
vraaggerichtvraaggericht


 

na 2005na 2005
 

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

 
empowermentempowerment



Achter de voordeur Achter de voordeur ––
 

stadsmariniers stadsmariniers ––
 huisbezoek huisbezoek ––

 
vroegtijdige interventie vroegtijdige interventie 

––
 

jeugdveldwachter jeugdveldwachter ––
 

straatcoaches straatcoaches ––
 interventieteams interventieteams --

 
buurtzorg buurtzorg ––

--
 

outreachendeoutreachende
 

hulpverlening hulpverlening ––
bemoeizorg bemoeizorg ––

 
eigen kracht centrales eigen kracht centrales 

leefwereld als spreekkamerleefwereld als spreekkamer

1. Nieuw type professionaliteit1. Nieuw type professionaliteit



‘‘Achter de voordeurAchter de voordeur’’



Buurtzorg...Buurtzorg...


 
…….zoekt naar oplossingen.zoekt naar oplossingen


 

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


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


 

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


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


 

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


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

BuurtzorgBuurtzorg

klassieke wijkverplegingklassieke wijkverpleging



ER OP AF  ER OP AF  ►◄►◄
Andere professionaliteitAndere professionaliteit

(meer mandaat, (meer mandaat, sturendersturender, dwingender, persoonlijker), dwingender, persoonlijker)

Andere organisatiesAndere organisaties
(het front is leidend, kantelen naar leefwereld)(het front is leidend, kantelen naar leefwereld)

Ander managementAnder management
(informatie, verantwoording, beloning, maatschappelijk rendement(informatie, verantwoording, beloning, maatschappelijk rendement) ) 

Andere kennisverzamelingAndere kennisverzameling
(levende kennis, namen en rugnummers, actiegericht)(levende kennis, namen en rugnummers, actiegericht)

Andere bestuurlijke sturingAndere bestuurlijke sturing
(frontliniesturing, duurzaam vertrouwen, profs als partners)(frontliniesturing, duurzaam vertrouwen, profs als partners)

leefwereld als spreekkamerleefwereld als spreekkamer



Sociale huisartsSociale huisarts

Het Het EnschedeseEnschedese
 

model model 



Hoe ver gaat het?Hoe ver gaat het?





Op de weekendschool krijgen jongeren drie jaar 
lang elke zondag les van professionals die met 
plezier hun vak uitoefenen. Doel is jongeren 
steunen bij het verruimen van perspectieven, het 
versterken van zelfvertrouwen en het ontwikkelen 
van hun talenten.

2. Verbinden als nieuwe legitimatie2. Verbinden als nieuwe legitimatie



sterk sterk ––  zwak verbindingenzwak verbindingen
gezond gezond ––

 
ongezondongezond

succesrijk succesrijk ––
 

succesarmsuccesarm
kennisoverschot kennisoverschot ––

 
kennistekortkennistekort

Veel tijd Veel tijd ––
 

weinig tijdweinig tijd

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

 
krachtbronnen en krachtbronnen en 

energiestromen op elkaar aansluitenenergiestromen op elkaar aansluiten



Organisatie van geOrganisatie van geïïndividualiseerde ndividualiseerde 
solidariteitsolidariteit

VglVgl: : DoeDoe--hethet--zelfzelf
 

ontwikkelingshulpontwikkelingshulp

SCP constateert al jaren een grote SCP constateert al jaren een grote 
bereidheid om zich rechtstreeks en bereidheid om zich rechtstreeks en 
persoonlijk voor anderen in te zetten. persoonlijk voor anderen in te zetten. 

Mentoren, buurtbemiddelaars, buddyMentoren, buurtbemiddelaars, buddy’’s, s, 
coaches.   coaches.   Modern vrijwilligerswerk.Modern vrijwilligerswerk.



3. 3. OntOnt--institutionalisereninstitutionaliseren

Met Polen is Nederland het 
meest geïnstitutionaliseerde 
land van Europa. GGZ, 
reclassering, UWV, DWI, 
jeugdzorg, AWBZ. Je wordt 
pas geholpen als bij een 
institutie hoort. Burgers 
eisen dat ook. 



3. 3. OntOnt--institutionalisereninstitutionaliseren

Professionaliteit en burgerschapProfessionaliteit en burgerschap



Interventie & (sociale) systemenInterventie & (sociale) systemen

GeindividualiseerdeGeindividualiseerde
 

indicatiestelling, indicatiestelling, 
probleemanalyse en toedeling van probleemanalyse en toedeling van 
zorg.zorg.

Problemen afzonderen Problemen afzonderen ipvipv
 

problemen problemen 
delendelen

Sociaal werkers zijn de professionals Sociaal werkers zijn de professionals 
van sociale verbanden van sociale verbanden 
(opbouwwerkkwaliteiten)(opbouwwerkkwaliteiten)

WMO biedt daartoe een beleidskaderWMO biedt daartoe een beleidskader
www.eigenwww.eigen--kracht.nlkracht.nl



Gegevens Gegevens 
Eigen Kracht ConferentiesEigen Kracht Conferenties

--
 

Sinds 2001: 2500 conferentiesSinds 2001: 2500 conferenties
--

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

--
 

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

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

--
 

9 op 10 lukt wel9 op 10 lukt wel
--

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

--
 

20% profs vaak oorzaak mislukken20% profs vaak oorzaak mislukken



Het nieuwe sociaal werk in NLHet nieuwe sociaal werk in NL

1.1.
 

FrontprofessionalsFrontprofessionals
2.2.

 
VerbindingsmakelaarsVerbindingsmakelaars

3.3.
 

Kanaliseren individuele solidariteitKanaliseren individuele solidariteit
4.4.

 
SysteembouwersSysteembouwers

5.5.
 

Dienstbare professionaliteitDienstbare professionaliteit

Actief burgerschap vraagt om actieve, Actief burgerschap vraagt om actieve, 
gepassioneerde professionalsgepassioneerde professionals



debat komende jarendebat komende jaren
 in het sociale domeinin het sociale domein

minder wetenminder weten
meer vertrouwenmeer vertrouwen

(op eigen kracht)(op eigen kracht)

anders verantwoordenanders verantwoorden
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