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Het mag duidelijk zijn. De sociale sector  
zal door de transities – die gepaard gaan 
met bezuinigingen – niet meer zijn wat deze 
decennialang is geweest. Organisaties zul
len sociale professionals ontslaan. Lia van 
Doorn, lector sociale innovatie, vreest de 
negatieve gevolgen van deze krimp voor 
de professionalisering  van hulpverleners 
(interview p. 6). ‘Binnen de huidige organi
saties hebben werkers een kader. Daarin 
worden ze gestimuleerd om tijd te reser
veren voor hun professionalisering, om lid 
te zijn van een beroepsvereniging. Als er 
straks in het sociaal werk steeds meer een
pitters rondlopen die zich dan weer hier en 
dan weer daar laten inhuren, dan komt de 
onderlinge verbinding onder druk te staan.’ 
En die band tussen hulpverleners is belang
rijk, zegt ze. Moreel beraad tussen profes
sionals kan enkel als werkers met elkaar 

van gedachten wisselen over waar ze voor 
staan. ‘Zo doe je aan normvinding, zo ont
wikkel je je beroep verder, in contact met 
elkaar.’
Van Doorn schetst een scenario dat haar 
zorgen baart maar schildert ook een lon
kend vergezicht: hogescholen, zegt ze, kun
nen een bruisende ontmoetingsplek vormen 
voor alumni. Een platform waar ze voor re
flectie en intervisie terechtkunnen. Orga
niseer er debatten met beleidsmakers en  
bestuurders, zorgverzekeraars en andere 
partijen die steeds belangrijker worden in 
het sociale domein. 
Het lijkt me een uitstekend idee. Het heeft 
ook nog eens het bijkomende voordeel dat 
we de vermeende kloof tussen opleiding 
en praktijk slechten.
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‘Versplinte
ring beroepsgroep 
moeten we voor
komen’
Er zitten voordelen aan de stelselwijziging, 
vindt lector Lia van Doorn. Maar de  
inkrimping van organisaties brengt ook  
gevaren met zich mee. Een interview.

Gevraagd: 
systemische bril
 
Wat zijn de voor- en nadelen van vroeg-
diagnostiek bij kinderen met gedrags-
problemen? Pleidooi voor een systemische 
aanpak.  

De  
veerkracht van  
cliënten in beeld 
Veel methodieken zijn erg verbaal en  
abstract en gaan daardoor veel cliënten 
boven de pet. Dat komt de hulpverlening 
niet ten goede. De Yucelmethode spreekt 
de eigen kracht en veerkracht van mensen 
en systemen op een beeldende manier aan.  

Met zorg  
spelen
Spel kan de kwaliteit van leven van een 
dementerende oudere vergroten. Hoe gaat 
dit in zijn werk en wat is hierbij de rol van 
de zorgverlener?

Kloof tussen 
leefwereld en  
systeemwereld
Hoe kunnen hulpverleners bij re-integratie-
trajecten bijdragen aan het overbruggen 
van de kloof tussen leefwereld van de bij-
standsgerechtigden enerzijds en de systeem-
wereld anderzijds?

Midden in  
de vuurlinie
Er is meer hulp nodig voor jonge gezins-
leden die getuige zijn van eergerelateerd 
geweld. Wat kunnen professionals voor 
deze jonge gezinsleden betekenen? Wat 
ontbreekt er op dit moment in het aanbod 
van hulpverlening?
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