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JOS VAN DER LANS PRAAT MAATScHAPPELIJK WERKERS EEN CRISIS AAN

Weinig c onstructief , J o s
JAAP BUITINK

Crisis bij de beroepsvereniging
van maatschappelijk werkers?

Columnist Jos van der Lans ziet
tien argumenten met'afdoende

bewiis'voor zo'n crisis (rss 1-2
ZOff). Jaap BuitinS adviseur
en trainer in professionaliteit,
meent dat Van der Lans zijn
argumenten niet hard maakt en
door zijn afbrekende aanpak de
dialoog over de toekomst van het
sociaal werk smoort.
Onder de kop 'De crisis von de

llvlvtw'

geeÍt Jos van der Lons in de voorgaonde editie vqn dit blod mqqr lieÍst
tien orgumenten die een crisis binnen
de Nederlondse Vereniging von Mcctschcppelijk Werkers (uvmw) zouden
moeten qcntonen. Van der Lons stqqt

bij mij bekend qls iemand die prikkelend, steekhoudend en opbouwend

schrijÍt, en dccrmee de dicloog en
discussie stimuleert. Dct laqtste is nu
heloqs niet het gevol. Door zijn zwckke
en qÍbrekende orgumenten schiet de

in de verdediging en Iijkt het
de publicist én de dioloog te mijden.
l.tvlvrw

fommer, wont je kunt ook met een meer
optimistisch perspectieÍ nqor de moge-

lijkheden vcn vercndering kijken.
Ik geeÍ bij elk punt von Von der Lans
zowel mijn kritiek op zijn orgumenten
cls mijn eigen perspectieÍ.

I

Von der Lcns wijst ollereerst op

wijken gcrot ophouden'. Terecht.
Mcor vervolgens concludeert hij dct
deze ontwikkeling totcol niet tot 'de
mootschoppelijkwerkwereld lijkt
door te dringen'. Het woord'lijkt'is
op zijn ploots, wont hÍj ziet het in
ieder gevcl niet. Ik zie meer dqn
genoeg instellingen voor olgemeen
mcotschoppelijk werk (arry) die
outreochend een'EropoÍ'-ccnpcrk
uitwerken.

Dcar komt bij dct mcctschappelijk

om geen lid te worden. Von oudsher

signoleer ik dot mootschoppelijk
werkers het primo vinden dot er een

club is die opkomt voor de belongen
van de proÍessie. Zij wccrderen ook
zaken cls de vernieuwde Beroepscode (uwrw 2010) en het gloednieuwe
Addendum, beroepscode voor

de jeugdzorgwerker (llvrraw 20lI).
Mcror het is het bekende liedje von
vqkbonden dat ook hier geldt: nietIeden proÍiteren grctis mee.

werkers in ziekenhuizen, scholen,

verpleeghuizen, bedrijven etc. ook
niet worden betcrold om in wijken te
gcon werken. 'De mcatschcppelijkwerlsrvereld' is dus een veel bredere
dqn het eruw.

dqt een klqssieke beroepsorgcnisotie ols de
uwm in vervql is. Hij wijst dccrbij

4 Von der Lons meent

op ondere beroepsverenigingen die
zijn opgehouden te bestcqn. Het
verschil met die qndere verenigingen

2 'De nwrwfijkt niet geinteresseerd in

is dot de uvruw al decenniqlqng hcor

het debct over het nieuwe proÍiel

bestqqnsrecht heeft bewezen en er
blijk van geeft in een behoeÍte onder

vqn het sociqcl werk.'Ook hier ziet
Vcrn der Lqns het niet zo scherp
en bouwt hij zelÍ al een reserye in.
Artikelen vqn Theo Roes in vcktijdschriÍten, de lootste nww-voorzitter,
geven juist de betrokkenheid von de
Nwtw bij dot debct qan. En zie hoe
de Nvtvtw hcar crchterbon prikkelt om
zich op de empowerment vcn de
cliènt te richten, actieÍ te signoleren,
mactschoppelijke knelpunten op te
pckken en beter scmen te werken.

Mcotschoppelijk werkers zien over
het clgemeen geen heil in de xwtw.
Doar heeÍt Vqn der Lons een punt.
Moqr is dot een crisisorgument? Ik
hoor onder mootschoppelijk werkers

mootschcrppelijk werkers te voorzien.

Notuurlijk kon en moet ook de Nvrvtw
verdervernieuwen. Dqt kcn met meer
elqn en openheid. Moor woqrom de
vereniging zich dqqrvoor eerst zou

moeten opheÍÍen en alleen op de
digitole toer zou moeten gccn, is mij
volkomen een raadsel. Beter vqnuit
een club die zich in roerige tijden
heeft weten te hondhoven verqnderen don op de bonneÍooi clles wct
goed is weggooien en mcror zien oÍ
een nieuwe opzet zcl slcgen.

oqn de website von
de Nvrr,tw is volgens Vqn der Lqns

5 Een bezoek

de behoeÍte cIon een'nieuw type

ql

decenniolcng voorol Íincnciéle

voldoende om te concluderen dot de
NVMW geen open verhouding met de

socioal werker, die zich meer in de

en geen inhoudelijke crgumenten

buitenwereld heeÍt. Wocr sloot dit
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op? Vcn der Lqns meent ook dct de
NVMw zich spiegelt oon beroepsorgonisqties voor medische proÍessionols
en daormee een vereniging is von
'maqtschcppelijkwerkspeciqlismen',

die weinig op de mootschcppelijke
en politieke reoliteit zijn gericht. Von
der Lons is sterk in vooroordelen,
mctctr zwqk in bewijsvoering. Ik
train maatschoppelijk werkers vqn
crllerlei 'speciolismen' en ik verbqos
me iedere keer weer over hun mqqt-

schcppelijke betrokkenheid, hun
alertheid om mqqtschcppelijke en
politieke trends binnen hun proÍessie
en beroepsethiek te beschouwen.
6 Vcn der Lons vergist zich volkomen

hij cls bew'rjs voor de crisis von
wvrnlw oqnvoert dat 'de werksoort' de gevolgen vcn het inzetten
vqn het AMw op de zorgÍincnciering
in de joren tochtig niet te boven is
gekomen. De Nvrvrw verzette zich dqqr
juist tegen! En in de jcren negentig

8

Vcn der Lons vindt het verdocht
dct de NVMW pcrs nc lcng zoeken

club actuele ontwikkelingen oppolii.

een nieuwe voorzitter vcn 'nctctm en

wel degelijk nieuwe ontwikkelingen
actieÍ te volgen. En zelÍs meningen
von Vqn der Lons te verwerken in

Íqqm' heeft gevonden: Jon Laurier,
Eerste Komerlid voor Groenlinks.
Omdat Laurier ook cl voorzitter is
von twee andere lcndelijke clubs en
doormee een 'beroepsmotig verzomelqqr vcn voorzitterschcppen' is. Ik
signqleer op zijn eigen website dct
Vqn der Lons zelÍ mede voorzitter is
vqn drie stichtingen. Ook een teken
qqn de wcnd?
9 Als lootste inhoudelijk punt voert Vqn

der Lqns mcotschcppelijk

werker

en klokkenluider Fred Spijkers op.
Ik ben het geheel met Vqn der Lons

crls

eens dcrt de uwrw tekort is geschoten

de

in het

nomen ook de beleidsmqkers vqn het
ÀMw (Mogroep) oÍstond vcn die Ílirt

met zorg. Er werd juist gehcmerd op
de snijvlckpositie von het nuw; tussen

zorg en het belcng vcn mqteriële
hulpverlening, en een outreqchende
benodering werd benadrukt.

bekrcrchtigen vqn de voorbeeldÍunctie vcn Spijkers, moor het

is soillcrnt en onbegrijpelijk dct Von
der Lqns dit item nu opvoert als qrgument voor een crisis.

l0

Tot slot zegt Vcn der Lans dcrt'de

verqnt\Moordelijken binnen de nvnw

weinig benul hebben vcn de crisis'.
Moor het geeft volgens hem hoop
dat de ergste crises die crises zijn
wqqrvcrn men zelÍ geen weet heeÍt.
Dan is de redding ncbij...

Ook bij dit punt is een relatie met
een crisis vqn de

Nvrvrw

qnno 2011 wel

zijn boeken OntregeJen en EropaÍ!
verwoordt Van der Lans duidelijke en

heel erg ver gezocht.
7

Dot de wetenschoppelijke

Een crisis? Een erge crisis? Onzin. In

odvies-

prikkelende visies. Steekhoudende

rqqd von de uvuw niet zou Íunctio-

orgumenten werken opbouwend. Zijn

neren, is voor Vcn der Lqns het bewijs

'crisisverhqql' werkt oÍbrekend. Met

dot ook de tvuw niet weet wocrr ze

mijn blik dicht op wct de uvuw doet, ben

nqqrtoe moet. Een boterzccht bewijs.

ik kritisch optimistisch over hoe deze

Met een zeerbeperkte stoÍweet de xvnw

nieuwe beroepethische richtlijnen. Zie
bijvoorbeeld zijn punten ols tegendruk

geven qan burequcrqtie en inzetten

op 'Eigen Kracht' en

beroepstrots.

De wvt'tw met een nieurve voorzitter
en binnenkort een nieuwe directeur
zol verder moderniseren. En open
blijven stoqn voor dioloog. En ols ze
dot niet doen, zal ik er - met Vqn der
Lqns - op homeren dct wel te doen.

Mqar los, een nieuw elon bij
sociale proÍessionols reqliseer je
pcs cls je ze wct minder Ílouw en
wqt meer opbouwend - met rechtvccrdige kritiek - tegemoet treedt.
NvMw, omorm de discussie en
benut de verfrissende proÍessionoliseringsideeën vctn critici
en denkers qls Jos vqn der Lqns.
'Rechtvaordige kritiek geeft vleugelsJcgr en gloed, onrechtveardige kritiek
behoeÍt men nooit te vrezen' (A]Íred
de Musset, Frons schrijver, l8l0-1857).

Ioop Buitink, odviseur en
www.buitinkbeleidsodvies. nl.

trqiner

