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Deide titeit van
Sociaal werk worstelt met haar identiteit. Oat dreigt al snel
te lij ken op een identiteitscrisis, terwij l daa r helemaa l geen
sprake van is.
Jan Steyaert
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fgelOpen lente vierder Fontys Hogeschool
Sociale Studies zi jn 70-jarig besraan met
een lusrrumcongres over 'de identiteir
va n de sociaal werker'. De rwee plena ire
inleidingen van dat congres zijn in bewerkte en
verkorte vorm opgenomen in dir rhemanummer
van SoziO. De lezer kent de bijdragen aan de
logo's die ook boven deze bijdrage staan.

zedenpol irie, oproerpolitie, verkeerspol iti e, ... )
daaraan ondergeschikr maken en hoofdzakelijk
voor gebruik in de interne keuken ho ud en ?
H et vorig jaar gepubliceerde opleidingsprofiel
Vele takken,
stam en de nieuwe beroepscode
sociaalagogisch werker (zie So ziO, juni 2009) bie
den voorzichtige openingen voor lO'n opsreLiing,
maar er is nog een lange weg af te leggen.

Twee vraagstukken

Kwetsbare burger

Debatteren en publiceren over de identiteirsvraag
va n sociaal werk is geen unicum. Larer dir jaar
organiseerr de vakgroep socia Ie agogiek van de
universireir Gent een vergelijkbaar congres. En het
rhema was al eerd er aan bod. Zo hield in 2001 de
Chr. hogeschool Wind esheim een congres onder
de tite! 'Een klopp end hart?'
Een paar elementen vallen op in het steeds
weerkerende denken over identiteit van sociaal
werk. Zo blijkr telk ens weer dat er twee vraag
stukken door elbar lopen: de identiteir (e n vooral
de sratus) van het beroep naar de buirenwereld
en de identirei r van de samensrellende delen
intern. Helaas wil het interne gekrakeel over wat
nu precies onderscheidend is tussen maatschap 
pelijk werk, sociaalpedagogische hulpverlening,
sociaal-cllitureel werk, opbouwwerk, activiteiten
begeleiding, jeugdhulpverlening, ... wei eens de
duidelijke profilering van her beroep vervuilen . Of
lOaIs Bert Midd el her verwoo rdde: ' Opsplirsing
in allerlei voor de buitenwereld ondoorzichtige
denominaries leid t eerder tot zelfbe vlekking dan
ror duidelijkheid of kwalireirsvergroring.' Waarom
nier lOals de politie een eenduidige en herkenbare
term hanteren, en interne specialisaties (wijkagent,

Een rweede terugkerend rhema in di scussies over
de identireit van sociaal werk is de poging de kern
ervan te va tten door her benoemen van socia Ie
in terventies, van de handelingen die een sociaa l
werker uitvoert. Dat leidt dan tot onoverzichte
lijke en inhoudsloze productboeken of het onein
dig oplij sren van interventies. Liefs r van al vormt
da t de basis voor wetenschappelijke ond er bou
wing, voor 'evidence based practice'. Tege lijk zie
je da t heel brede en algemene concepren lOa ls
presentie en empowerment een ongekende popu
lari reit ge nieten. In dat contrast ligr ee n signaal
dat de identiteir va n sociaal werk wei eens minder
in beeld lOU kunnen komen via taakomschrijvin
gen en meer via doelomschrijvingen. Meteen wint
de id entiteirsbepaling dan aan duurzaamheid, en
moer er niet bij elke beleidswij ziging of niellW
maatschappelijk probleem een niellwe identiteit
benoemd worden. De tijdens her Fontys-Illstrllm
gelanceerde vernieuwde canon sociaal werk laat
immers nier aileen de steeds wisselende invulling
van sociaal werk zien, dat zic h als een kameleon
rei kens aanpasr aan zi jn o mgevi ng, maa r ook de
har dnekkig volgehouden focus op de kwe ts bare
burger en het verhogen van socia Ie kwa liteir. •
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