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Op naar een beroepsvereniging van sociaal werkers!   
Uitwerking van de Koers 2014 -2019  
NVMW 
Lies Schilder, algemeen directeur 
Vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 20 november 2014.  
 
0. Vooraf 
 
In november 2013 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Vereniging van 
Maatschappelijk Werkers (NVMW) de koers voor 2014-2019 vastgesteld. Deze koers richt zich op: 
‘Verbreden met behoud van identiteiten’. Hiermee spreekt de NVMW nadrukkelijk uit dat zij zich niet 
langer alleen openstelt voor de beroepsgroep van maatschappelijk werkers maar ook voor sociaal 
werkers van diverse beroepsgroepen. Sociaal werkers die in de vereniging hun professionele 
krachten bundelen en tegelijk hun eigen beroepsidentiteit verder ontwikkelen en borgen. Door 
middel van scholing, dienstverlening, tuchtrecht, kennisuitwisseling in netwerken, ontwikkeling van 
beroepsstandaarden, bijdragen aan richtlijnen, en positionering in de samenleving. Met als 
gemeenschappelijk doel dat mensen die een beroep op hen doen zich daardoor beter redden in de 
samenleving. Of, zoals ook vaak wordt gezegd: daarin beter tot hun recht komen. Het beeld van deze 
vereniging is een gastvrij huis met verschillende kamers.  
 
In november 2014 staat een volgende stap in de uitwerking van deze koers op de agenda van de ALV. 
Namelijk het besluit of de NVMW in 2015 haar naam gaat wijzigen. Een cruciaal moment dat vraagt 
om een stevige onderbouwing van de koers en de mogelijke consequenties hiervan voor de 
naamgeving. Dit visiedocument wil die onderbouwing geven. Het mondt uit in een voorstel voor de 
naam en voor activiteiten die de komende jaren worden ondernomen om ‘op koers’ te blijven.  
 
Vooraf moet worden opgemerkt dat een belangrijke bron voor het schrijven van dit document nog 
niet kon worden gebruikt. Dat zijn de resultaten van een breed opgezette enquête over een 
eventuele naamswijziging die op het moment van schrijven nog loopt. De uitkomsten daarvan zullen 
apart worden gepresenteerd op de ALV. Uiteraard kan hieruit voorkeur voor een andere naam en 
andere activiteiten blijken dan die in dit visiedocument wordt voorgesteld. Het is aan de leden om op 
20 november de ultieme afweging te maken. Deze notitie kan daarvoor ondersteuning bieden.  
 
De notitie is als volgt opgebouwd. 
Hoofdstuk 1 bevat een beknopte weergave van de interne strategische discussie die de NVMW sinds 
2010 over haar koers voert en uitkomsten daarvan. Dit hoofdstuk geeft antwoord op de vraag naar 
het interne draagvlak hiervoor. Hoofdstuk 2 beschrijft actuele externe ontwikkelingen die van invloed 
zijn op de koers. Dit hoofdstuk sluit af met een conclusie over zowel het interne als externe 
draagvlak. In hoofdstuk 3 worden een visie en kader gepresenteerd die de ingeslagen koers 
onderbouwen. In hoofdstuk 4 wordt de balans opgemaakt. Geconcludeerd wordt welke zaken 
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bevorderlijk zijn voor het voortzetten van de ingeslagen koers (kansen) en welke dit belemmeren 
(risico’s). In hoofdstuk 5 wordt een naam voor de NVMW voorgesteld die past bij de gemaakte 
afwegingen. Aansluitend volgt de literatuurlijst. De concrete uitwerking van deze visie wordt 
beschreven in het Jaarplan 2015.   
 
1. Interne strategische discussie 
 
Kleine geschiedenis van de verbreding 
De huidige trend tot verbreding van de NVMW is ingezet rond 2006. Dit streven is overigens niet 
nieuw. In de jaren tachtig heeft de NVMW zich eveneens kortstondig verbreed tot een organisatie 
voor alle welzijnswerkers. Daarvan is men echter vrij snel teruggekomen – naar verluidt vanwege 
interne bestuursconflicten en het uitblijven van verwachte groei. In 2006 wordt de verbreding meer 
organisch en geleidelijk ingezet. De NVMW gaat dan actief meedoen met het landelijk Actieplan 
Professionalisering Jeugdzorg en gaat zich daarin steeds meer profileren als beroepsvereniging van 
ook de beroepsgroep van jeugdzorgwerkers. In 2010 dient de vraag zich aan of de NVMW zich ook 
open moet stellen voor de beroepsgroep sociaal-agogisch werkers van wie de eigen 
beroepsvereniging Phorza zichzelf per 1-1-2011 opheft. Hierover wordt advies gevraagd aan de 
Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de NVMW. Deze adviseert positief over verdere 
verbreding en pleit voor ‘een breed georiënteerde beroepsvereniging voor sociale professionals van 
diverse pluimage’ (WAR, 2011). De raad verwijst naar de ontwikkelingen rond de WMO en Welzijn 
Nieuwe Stijl waarbinnen steeds meer wordt gevraagd om een generalistische professional. Tegelijk 
waarschuwt de WAR de NVMW om goed in de gaten houden dat verschillende beroepsgroepen zich 
kunnen identificeren met de NVMW. Daarvoor adviseert de WAR een kamerstructuur. Ook adviseert 
hij te zoeken naar een adequate naam.   
Mede gesteund door dit advies volgt in 2011 de formele aanhaking van de beroepsgroep sociaal-
agogisch werkers bij de NVMW en toetreding van een bestuurslid van voormalig Phorza. Mede naar 
aanleiding van de aanhaking van nog een beroepsgroep, de Masters Social Work, verschijnt in maart 
2011 de discussienota ‘Strategische bepaling NVMW’ (Beun, 2011). In deze nota zet waarnemend 
directeur, Magteld Beun, op basis van literatuuronderzoek alle voors en tegens van 
verbreding/koerswijziging op een rijtje. Het bestuur trekt hieruit de volgende conclusie: 
De NVMW staat voor de toekomst en ziet deze in het uitbouwen van de verbreding van de NVMW die 
al gaande is en vorm krijgt binnen de vakgroep social work en het Platform jeugd. De NVMW wil met 
behoud van merk en identiteit van het maatschappelijk werk, de NVMW openstellen voor andere HBO 
professionals in het welzijnsdomein, in de vorm van een keten -–of federatieve structuur. Hierbij is de 
financiering van de inhoud voor deze andere beroepsgroepen een punt van aandacht en nadere 
uitwerking. De NVMW wil de weg van de geleidelijkheid die nu is ingezet vasthouden, maar wil deze 
beweging wel expliciteren richting haar leden en hierover een open discussie voeren. 
In juni 2011 stemt ook de ALV in met deze koers die als titel krijgt: ‘Verbreden met behoud van 
identiteit’. In november 2011 besluit de ALV deze koers van onderop in te vullen door deze - inclusief 
de naamskwestie - in 2012 te bespreken in alle functiegroepen en regionetwerken van de NVMW.  
 
In juni 2012 worden de resultaten van deze besprekingen gepresenteerd in een bijeenkomst van staf 
en bestuur. Deze houden in dat de regionetwerken de verbreding min of meer omarmen mits die 
wordt uitgevoerd in een kamerstructuur en de identiteit van de maatschappelijk werkers er niet door 
in het gedrang komt. De functiegroepen staan sceptischer tegenover verbreding en kiezen 
nadrukkelijk voor het behoud van de naam en het merk maatschappelijk werk. Naast discussie in de 
groepen wordt er door studenten MWD van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in 2012 
een enquête gehouden over de verbreding en naam van de NVMW. De enquête is door 13.5 % van 
de leden, van wie 92% maatschappelijk werkers, ingevuld. Conclusies hieruit zijn o.a.: 

- Verbreding roept twijfel op onder maatschappelijk werkers maar is niet 
identiteitsbedreigend en leidt niet tot massale opzegging lidmaatschap.   
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- MW-ers kiezen vaker voor de kamerstructuur, SA en Jeugdzorgwerkers vaker voor 
overkoepelende organisatie. 

- In beiden groepen zijn ongeveer evenveel mensen tegen naamsverandering (30%). 
- Sociaal Agogen en Jeugdzorgwerkers hebben behoefte aan meer op hen gerichte activiteiten 

 
In 2012 wordt bovendien samen met andere sociale beroepsverenigingen een poging gedaan te 
komen tot een federatie, het project SAMw. Deze poging is niet gelukt. De NVMW heeft zich uit dit 
project teruggetrokken vanwege de schizofrene positie waarin zij zich bevond als trekker en 
deelnemer tegelijk.  
 
In het jaarplan 2013 wordt de intentie te verbreden met behoud van identiteit [van de 
maatschappelijk werker] geherformuleerd in: behoud van identiteiten. Deze herformulering wordt 
als volgt toegelicht: ‘Daarmee drukken we expliciet uit dat de NVMW niet alleen de beroepsidentiteit 
van de maatschappelijk werkers beschermt maar ook die van andere sociale beroepsgroepen die zich 
de afgelopen jaren bij de NVMW hebben aangesloten of de komende tijd gaan aansluiten.’ 
In ALV van juni 2013 worden de resultaten van de enquête naar de verbreding gepresenteerd. De - 
ongeveer tien – leden die aanwezig zijn op de ALV benadrukken voorzichtig om te gaan met het 
behoud van het ‘merk’ NVMW. ‘Gooi niet overboord wat je hebt’ wordt gesteld. In de ALV van 
november 2013 is er wel consensus over de verbreding maar verschil van mening over 
naamsverandering. Sommige maatschappelijk werkers zijn hier nadrukkelijk op tegen maar een lid 
van de groep sociaal-agogisch werkers is voor. Ook blijken sommige functiegroepen van 
maatschappelijk werkers intussen zelf naamsverandering te overwegen, zoals de functiegroepen 
Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Ondernemende Maatschappelijk Werkers. Uit het 
verslag: ‘De functiegroep AMW zou Sociaal Werk genoemd kunnen worden en de functiegroep OMW 
Ondernemende Sociaal Werkers’. De Koers 2014-2019 wordt vastgesteld met als uitgangspunt:  
De NVMW kiest voor een accentverschuiving van strategische positionering naar organiseren van het 
collectief en dienstverlening gericht op kennisoverdracht. De NVMW gaat in de eerste plaats voor 
binden en verbinden van onze leden, in de breedte en in de diepte. Wij ontwikkelen ons tot een 
gastvrij huis voor sociale professionals met verschillende kamers voor specifieke beroepsgroepen.  
 
In juni 2014 stemt de ALV in met het voorstel de naamswijziging op de ALV van november 2014 te 
agenderen. Het AB stelt hiervoor in samenspraak met de staf in september 2014 een plan van 
aanpak vast. In deze bijeenkomst wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de noodzakelijke 
randvoorwaarden die binnen de NVMW aanwezig moeten zijn om een naamsverandering ook 
daadwerkelijk waar te kunnen maken. In het jaarplan 2015 zullen deze worden geformuleerd.  
 
Actuele situatie 
Anno 2014 heeft de NVMW vier beroepsgroepen in huis: maatschappelijk werkers, 
jeugdzorgwerkers, sociaal-agogisch werkers en masters Social Work. Hoe staat het met hun 
beroepsontwikkeling? In formele zin zijn van deze groepen de maatschappelijk werkers relatief het 
verst geprofessionaliseerd. Zij beschikken over een eigen beroepscode, tuchtrecht en beroepsprofiel. 
Ook vormen zij verreweg de grootste ledengroep en hebben zij de meeste functiegroepen. Het 
ledenaantal van de andere groepen is relatief laag gebleven. De jeugdzorgwerkers en sociaal-
agogisch werkers beschikken binnen de NVMW over een eigen beroepscode en tuchtrecht. De 
beroepsontwikkeling van de jeugdzorgwerkers, waaronder het door de NVMW onderhouden van het 
Platform Jeugd en meewerken aan richtlijnen, wordt vooral bekostigd uit projectgelden. Het 
tuchtrecht van de jeugdzorgwerkers zal echter per 1-10-2014 bij de NVMW verdwijnen. Dit wordt 
overgeheveld naar het landelijk register voor de jeugdzorg (SKJ) dat in het kader van de wettelijk 
verplichte registratie van jeugdzorgwerkers door de NVMW en de beroepsverenigingen NVO en NIP 
in 2012 is opgericht. De jeugdzorgwerkers beschikken niet over een beroepsprofiel van de NVMW. 
Hun beroepsprofiel is het Competentieprofiel jeugdzorgwerker dat door Het Nederlands 
Jeugdinstituut is ontwikkeld en door de NVMW is geaccordeerd (Zwikker e.a., 2009). De sociaal-
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agogisch werkers beschikken over de beroepscode van voormalig Phorza die door de NVMW is 
geadopteerd. Zij hebben geen beroepsprofiel. De Masters Social Work hebben überhaupt geen eigen 
beroepsstandaarden en bovendien is hun vakgroep ter ziele gegaan. Er zijn de afgelopen jaren ook 
nieuwe functiegroepen bijgekomen, zoals de Young Professionals en de Reclasseringswerkers plus 
een nieuw regionetwerk: het Regionetwerk Zwolle.  
 
De NVMW heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van andere beroepsstandaarden en deze 
geautoriseerd. Bijvoorbeeld het competentieprofiel van de Sociaal Werker Maatschappelijke 
Ondersteuning (Vlaar e.a., 2013), het competentieprofiel van de GGZ-agoog (Kluft en Van de Haterd, 
2012) en diverse richtlijnen in de jeugdzorg en gezondheidszorg. Wat betreft de band met collega-
beroepsverenigingen zijn er twee verenigingen waarmee de NVMW nauw samenwerkt: BVjong, de 
vereniging van kinder- en jongerenwerkers en de BMJ, de belangenvereniging van medewerkers in 
de jeugdzorg. Andere sociale bv’s zijn er op dit moment niet. Daarnaast wordt op het terrein van de 
jeugdzorg nauw samengewerkt met het NIP, de beroepsvereniging van psychologen en met de NVO, 
de vereniging van onderwijskundigen en pedagogen.  
 
Samenvatting en conclusies interne strategische discussie 
 
Samenvatting 
De NVMW heeft sinds 2006 een koers van verbreding ingezet en deze sinds 2010 intensief afgestemd 
met de – bereikbare – leden. Deze verbreding is aanvankelijk pragmatisch ingezet in reactie op 
externe ontwikkelingen en betrof de formele toetreding van drie groepen, de jeugdzorgwerkers,  
sociaal-agogisch werkers en Masters Social Work zich aan. Parallel hieraan is een interne discussie 
gevoerd. Hierin zijn verschillende stappen gezet.   

- formele toetreding van drie nieuwe groepen  
- opname van bestuurslid uit de hoek van voormalig Phorza 
- besluit te verbreden met behoud van de identiteit en later identiteiten 
- ontwikkeling beroepscode en tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers  
- adoptie beroepscode sociaal-agogisch werkers en ontwikkelen tuchtrecht  
- autorisatie andere competentieprofielen en richtlijnen  
- intensivering samenwerking met andere bv’s 
- besluit over naamswijziging. 
 

Uit het verloop van de discussie en de onderliggende documenten zijn de volgende conclusies te 
trekken: 

- De verbreding wordt binnen de NVMW breed ondersteund mits die wordt georganiseerd in 
de vorm van een huis met verschillende kamers. Niemand pleit voor het ene uiterste: 
vormen van één gemeenschappelijke beroepsgroep van sociaal werkers  of het andere 
uiterste: teruggaan naar een NVMW van alleen maatschappelijk werkers. Deze interne 
ondersteuning biedt de NVMW draagvlak voor het voortzetten van de koers.  

- De verbreding wordt inhoudelijk gelegitimeerd door verwijzingen naar de transities zoals de 
WMO, Welzijn Nieuwe Stijl, transities in de jeugdhulp en veranderingen op de opleidingen.  

- De NVMW heeft de verbreding op diverse manieren in gang gezet. Zoals door uitbreiding van 
beroepsgroepen, ontwikkelen van beroepsstandaarden en tuchtrecht, bijdragen aan 
richtlijnen in de jeugdzorg, intensievere samenwerking met collega-beroepsverenigingen, en 
bijdragen aan profielen van de GGZ-agoog en de sociaal werker Maatschappelijke 
Ondersteuning.  

- Er is een zorg die telkens weer opdoemt. Dit is de zorg dat de NVMW door verbreding de 
binding verliest met haar grootste ledengroep die haar traditionele achterban vormt, de 
maatschappelijk werkers. Deze vrees wordt vooral geuit door maatschappelijk werkers in de 
‘tweede lijn’: bedrijfsmw-ers en mw-ers in de gezondheidszorg.  
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- Deze zorg komt het meest naar voren rond de naamgeving. Over het al dan niet wijzigen 
hiervan is tot nu toe geen consensus bereikt. Sommigen menen dat de M in de NVMW 
andere groepen afstoot, anderen vinden dat de M staat voor een stevig merk dat behouden 
moet blijven.  

 
2. Externe ontwikkelingen  
 
Zowel de verbreding als het behoud van identiteiten krijgen momenteel steun van externe partijen 
zoals werkgevers, kennisinstituten, overheden en opleidingen. Hieronder staan enkele actuele 
voorbeelden.  
 
Oproep tot verbreding 
Twee recente belangrijke adviezen appelleren impliciet krachtig aan verbreding. Dit zijn het advies 
‘Meer van Waarde’ van de Verkenningscommissie HSAO (Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs) dat op 4 
april 2014 is aangeboden aan de Vereniging Hogescholen en het advies ‘Sociaal werk op solide basis’ 
van de Gezondheidsraad dat op 15 september 2014 is aangeboden aan de staatssecretaris Van Rijn. 
Het rapport ‘Meer van Waarde’ adviseert de HSAO-opleidingen zich te herordenen in drie 
basisprofielen: integraal sociaal werk, sociaal werk in de (langdurige) zorg en sociaal werk in het 
brede jeugddomein. Het advies ‘Solide werk op solide basis’ van de gezondheidsraad adviseert 
overheid en veld te komen tot een duurzaam kennissysteem voor  sociaal werkers dat hun helpt een 
volwaardige professie te ontwikkelen. De eerste aanbeveling richt zich expliciet op hen:  ‘Sluit u aan 
bij uw beroepsorganisatie en bouw gezamenlijk het beroep van sociaal werker uit tot een 
volwaardige professie met een stevige kennisbasis.’  
 
Er wordt in deze adviezen niet voor een soort sociaal werker gepleit. ‘Er ontwikkelt zich niet één 
(beroeps)profiel van “de” sociaal werker’ stelt de Verkenningscommissie HSAO in het advies ‘Meer 
van Waarde’ (p.19). Ook in het eerder genoemde competentieprofiel van de sociaal werker 
Maatschappelijke Ondersteuning blijven ook de ‘eigen beroepscompetenties’ van kracht (Vlaar e.a., 
2013,p.3). Anderen ondersteunen deze ‘generalistisch-specialistische’ insteek (Scholte, 2010; 
Scholte, Sprinkhuizen, en Zuithof, 2012; Verharen, 2013). In het HSAO is het streven naar verbreding 
ook  in 2008 nadrukkelijk geformuleerd, namelijk in het gemeenschappelijk HSAO-kader ‘Vele takken, 
één stam’ (Sectorraad HSAO, 2008). In ‘Meer van waarde’ wordt een stapje verder gezet: men wil de 
stam verdikken en de takken snoeien c.q. anders noemen.  
 
Oproep tot behoud van eigen identiteiten 
Er zijn ook externe partijen die expliciet of impliciet oproepen tot het behoud van eigen identiteiten. 
Bijvoorbeeld: 

- De landelijke overheid doet dit impliciet door het verplichten van beroepsregistratie voor  
jeugdzorgwerkers c.q. Jeugdhulpverleners.  

- Het Landelijk Opleidingsoverleg MWD maakt zich sterk voor het behoud van de eigen 
bachelor en heeft de afgelopen tijd de NVMW benaderd om daarin samen op te trekken.  

- In een klankbordgroep die de verkenningscommissie HSAO adviseerde over het advies Meer 
van Waarde werd door verschillende lectoren het behoud van MWD als sterk merk bepleit.  

- De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg noemt in een advies aan VWS uit 2012 
maatschappelijk werk een kernprofessie in de eerstelijns zorg (RVZ, 2012, p.38).  

- Docenten van CMV benadrukken de eigen identiteit van de opleidingen CMV in reactie op 
het advies Meer van Waarde (Bos en Van Vliet, 2014). Deze reactie wordt ondersteund door 
publicaties van Marcel Spierts die onlangs promoveerde op de geschiedenis van het sociaal 
cultureel werk en andere publicaties (Spierts, 2014; Schilder en Spierts, 2014; Schilder, 2014).  

 
Samenvatting en conclusies ontwikkelingen in het sociale domein 
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De externe ontwikkelingen geven steun aan het streven van de NVMW zich te verbreden met 
behoud van identiteiten. Er is veel vraag naar verbreding maar tegelijk blijft er daarin ruimte voor 
diversiteit. Er is ook nadrukkelijke steun voor het behouden van identiteiten, met name van de kant 
van de opleidingen voor maatschappelijk werkers, c.q. sociaal-cultureel werkers.   
 
Conclusie interne discussie en externe ontwikkelingen 
De interne en externe ontwikkelingen overziend, luidt de conclusie dat de koers van de NVMW om 
zich te richten op verbreding met behoud van identiteiten zowel intern als extern draagvlak heeft. De 
vraag naar de precieze verhouding tussen breed en specifiek is echter, zowel intern als extern, 
onderwerp van discussie. Deze discussie spitst zich intern toe op het behoud van het sterke merk 
maatschappelijk werk enerzijds en het versterken van de gemeenschappelijke positie en profilering 
van sociaal werkers anderzijds. Dit is meer dan een academische discussie: hij raakt aan - soms 
heftige - emoties. Dit geldt het meest als de naamgeving in het geding is, een belangrijk aspect van 
identiteit. Daarover zijn de meningen intern verdeeld. In het nu volgende hoofdstuk wordt een 
aanzet gegeven voor een visie op de beroepsontwikkeling van sociaal werk waarin recht wordt 
gedaan aan zowel het gemeenschappelijke als het specifieke. Een visie die weerklank vindt in de 
hoofden én harten van huidige én potentiële leden en die aansluit bij actuele ontwikkelingen en 
oproepen van externe partijen.  
 
3. Visie  
 
Twee visies op beroepsontwikkeling 
Het streven van de NVMW zich te verbreden met behoud van identiteiten vraagt om een nieuwe 
visie op het begrip beroepsontwikkeling en op de manier waarop de vereniging die vorm geeft. Van 
oudsher geeft de NVMW deze vorm naar het voorbeeld van de klassieke professies zoals arts of 
jurist. Uitgangspunt is dat een professie een belangrijke maatschappelijke waarde behartigt die 
vraagt om specialistische, niet door leken te controleren, kennis. De arts behartigt gezondheid, de 
jurist gerechtigheid. Om dit zorgvuldig en verantwoord te doen ontwikkelt een beroepsgroep zelf 
bepaalde professionele eigenschappen zoals: professionele autonomie en maatschappelijke 
erkenning, controle op de toegang tot het beroep door middel van opleidings- en bij- en nascholings 
eisen, een eigen wetenschappelijk en methodisch kennisbestand, beroepsethische gedragsnormen, 
en een eigen beroepscultuur (‘sense of the profession’). Zoals uit hoofdstuk 1 blijkt is de NVMW een 
behoorlijk eind gekomen met het ontwikkelen van deze eigenschappen voor de beroepsgroep van 
maatschappelijk werkers en in mindere mate ook voor de jeugdzorgwerkers en sociaal-agogisch 
werkers. Deze visie op beroepsontwikkeling past goed bij het koersonderdeel ‘behoud van 
identiteiten’, en is daarvoor ook ondersteunend. Het ontwikkelen van beroepsstandaarden zoals 
profielen, codes, richtlijnen; het organiseren van functiegroepen en regionetwerken en het 
aanbieden van scholing zijn hiervoor kenmerkend. Ook de beroepsregistratie en het tuchtrecht vallen 
hieronder.  
 
Intussen is er ook een andere visie op beroepsontwikkeling ontstaan die zich meer richt een ‘lerende 
professional’ dan een ‘geleerde professional’, zoals in de klassieke benadering (Kwakman, 2003; 
Laurier, 2011; Noordegraaf, 2007; Schilder, 2013a; Van der Laan, 2006; Van Doorn, 2008; Van Pelt 
e.a., 2013). Deze heeft een opener en socialer insteek en past weer goed bij het koersonderdeel 
‘verbreden’. In deze visie wordt de klassieke professional als gedateerd beschouwd, ook in de 
medische en juridische beroepen. De gedachte is dat vrijwel geen enkele professional nog vrij en 
autonoom is. Een professional oefent nog wel zelf controle uit, maar wordt tegelijk ook zelf 
gecontroleerd – door verzekeraars, werkgevers, overheden, andere professionals en last but not 
least cliënten. Bovendien is het idee van een eenduidig, goed af te bakenen, stabiel beroep dat met 
een initiële opleiding kan worden eigen gemaakt en vervolgens een leven lang kan worden beoefend, 
in de huidige tijd een illusie. Kennis veroudert snel; grenzen zijn vervaagd; beroepen en functies 
lopen door elkaar heen; er zijn tal van beroepsvarianten die variëren van heel specialistisch tot heel 
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generalistisch en onderling weer overlappen; de claim van harde wetenschappelijke kennis wordt 
betwist; de flexibiliteit en mobiliteit van professionals zijn toegenomen. Bovendien zijn cliënten 
mondiger en beter geïnformeerd en praten ze actief mee over de hulp die ze willen. Kenmerken van 
de beroepsontwikkeling van deze lerende professional zijn: leren op de werkvloer, leren van andere 
disciplines, leren in open netwerken, waardering van ervaringskennis, sociaal leren en aandacht voor 
reflectie. De vraag kan worden gesteld of hier nog sprake is van beroepsontwikkeling.  
 
De NVMW heeft voor het realiseren van haar dubbelzinnig ambitie beide visies op 
beroepsontwikkeling nodig. De gerichtheid op de lerende, open professional past goed bij het 
streven naar verbreding. Klassieke, begrenzende beroepsontwikkeling past goed bij het behoud van 
eigen identiteiten. Het zijn echter twee, deels tegenstrijdige, visies. Zijn die te combineren tot een 
consistent verhaal? Een visie waarin oude en nieuwe kenmerken samengaan? Daar wordt in de 
volgende paragraaf een voorzet voor gedaan. Deze tweevoudige professionalisering houdt in dat de 
NVMW bijdraagt aan de ontwikkeling van een volwaardige sociale professie met daarbinnen ruimte 
voor specifieke, eveneens volwaardige beroepsgroepen. Het eerder genoemde HSAO-kader ‘Vele 
takken, één stam’ biedt hiervoor een goed model. Het niveau van de professie bestaat dan uit de 
gedeelde maatschappelijke waarde die sociaal werkers in hun handelen realiseren en de vertaling 
hiervan in  professionele standaarden voor dat handelen (een gemeenschappelijk beroepsprofiel, 
algemene richtlijnen, een sociale beroepscode).  Het niveau van specifieke beroepsgroepen betreft 
het specialistisch handelen binnen bepaalde, min of meer afgebakende, domeinen. Hiervoor worden 
standaarden ontwikkeld die een uitwerking van, c.q. aanvulling op de algemene sociale standaarden 
zijn.  
  
Sociale professie.  
Uitgangspunt voor de sociale professie die de NVMW wil ontwikkelen is de internationale definitie 
van het social work. Deze luidt als volgt: ‘Social work is a practice-based profession and an academic 
discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and 
liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for 
diversities are central to social work.  Underpinned by theories of social work, social sciences, 
humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life 
challenges and enhance wellbeing (IFSW/IASSW, 2014 ).’ De (vorige) internationale definitie vormde 
ook de basis voor het HSAO-kader ‘Vele takken, één stam’ (Sectorraad HSAO, 2008, p.13). In de 
internationale definitie is expliciet dat sociaal werk is gericht op het behartigen van sociale waarden. 
In dat letterlijk waardevolle opzicht kenmerkt sociaal werk zich als een klassieke professie, zoals in 
voorgaande paragraaf is beschreven. (De Jonge, 2014, Jens 1972). Met deze expliciete gerichtheid op 
sociale waarden onderscheidt de sociale professie zich van andere beroepen zoals de medische, 
gedragswetenschappelijke, of juridische. Deze sociale waarden hebben een humanitair en 
democratisch karakter. Het gaat de sociaal werker om zaken als empowerment, bevrijding, welzijn, 
rechtvaardigheid, sociale verandering, diversiteit en mensen rechten. Om het versterken van 
menselijke mogelijkheden en mensen tot hun recht laten komen in een toenemend complexe wereld 
(Van Ewijk, 2014). In het werken aan deze missie betrekken sociaal werkers drie, onderling verweven, 
niveaus. Het individuele niveau, de directe sociale omgeving en de brede maatschappelijke en 
culturele context (Jagt, 2006, p.10; LOO MWD, 2010, p. 21). Zij leveren een bijdrage aan het beter 
functioneren van mensen en tegelijk aan het beter functioneren van sociale verbanden en van 
sociaal beleid. Zij laten zich daarbij leiden door criteria van zowel effectiviteit als solidariteit en 
authenticiteit (Van der Laan, 1990; Jagt, 2006). Specifieke sociale beroepsgroepen leggen hierin 
verschillende accenten en ontwikkelen daarin hun eigen identiteit.  
 
In het actuele debat over sociaal werk wordt een waarde er telkens weer uitgelicht, namelijk 
empowerment (De Jonge e.a., 2014; Jacobs, 2002; Van Regenmortel, 2011; Van Riet, 2006). Deze 
benoemt de NVMW als kernwaarde. Soms wordt deze verengd tot het individuele niveau: het 
versterken van de eigen kracht van individuen. De NVMW vindt dit een te smalle benadering en sluit 
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aan bij bredere benaderingen die nadrukkelijk zowel het individuele als maatschappelijke aspect van 
empowerment op het oog hebben. Het versterken van eigen kracht van mensen wordt daarin 
nadrukkelijk gekoppeld aan het versterken van een democratische, rechtvaardige en solidaire 
samenleving, zoals ook in de internationale missie wordt uitgedrukt. Daarmee kleurt de NVMW het 
begrip burgerkracht op een bepaalde manier in. Zij richt zich op het versterken van individuele 
burgerkracht (zelfredzaamheid, participatie) en tegelijk op het behoud van een democratische 
rechtsstaat waarin sociale en individuele burgerrechten zijn gegarandeerd (Jagt, 2006; Schilder, 
2013b). Sociale rechten, zoals recht op onderwijs, inkomen of zorg, zijn voor burgers in zwakke 
sociale situaties essentieel om volwaardig aan de samenleving te kunnen participeren en zijn een 
grote verworvenheid als het gaat om de sociale waarden solidariteit en rechtvaardigheid. De 
professionalisering van sociaal werk is nauw verweven met de opbouw van deze rechten in een 
verzorgingsstaat. Daarin zijn burgers niet langer afhankelijk van liefdadigheid en persoonlijke 
willekeur zoals daarvoor het geval was maar hebben zij recht op goede hulp. Daarnaast is 
professionalisering ook nauw verweven met de bescherming van individuele burgerrechten zoals het 
recht op privacy. De ontwikkeling van beroepsethiek met een beroepscode en tuchtrecht is hiervoor 
essentieel.  
 
Kortom: de sociale professie die de NVMW voor ogen heeft is een krachtige professie met een eigen, 
onafhankelijke positie in de samenleving. Zij richt zich op empowerment en combineert daarin twee 
aspecten van burgerkracht. Enerzijds laat zij zich inspireren door de actuele oproep om (meer) oog te 
hebben voor de eigen mogelijkheden en krachten van mensen. Anderzijds beschermt zij als vanouds 
essentiële burgerrechten die horen bij een democratische verzorgingsstaat. Marie Kamphuis, 
grondlegster van professioneel maatschappelijk werk, schreef in 1948: ‘Maatschappelijk werk is een 
stukje democratie op zijn best’(Kamphuis, 1948).. Anno 2014 zeggen wij haar dit na in een variant: 
sociaal werk is een stukje democratie op zijn best. Met deze visie neemt de NVMW stelling tegenover 
actuele opvattingen en praktijken die de verzorgingsstaat ondergraven, zoals momenteel wel zijn 
waar te nemen in het kielzog van transities en bezuinigingen waarin alle hoop wordt gevestigd op de 
zelfredzaamheid van burgers. Tegelijk waakt de NVMW er ook voor door te slaan naar de andere 
kant, namelijk het alles willen regelen voor de burgers. Het gaat om de balans. Een volwaardige 
sociale professie is uitstekend in staat deze te realiseren. 
 
Verschillende beroepsgroepen 
Onder de vlag van de gemeenschappelijke sociale missie en werken aan empowerment werken 
sociaal werkers samen aan de ontwikkeling van hun sociale professie. Daarbinnen werken zij ook aan 
hun specifieke identiteit van beroepsbeoefenaar op een speciaal domein en ontwikkelen daarin 
eigen standaarden als uitwerking van, c.q. aanvulling op de algemene sociale standaarden. Om de 
samenhang tussen het algemene en specifieke inzichtelijk te maken en ook te bewaken biedt een 
kader voor empowerment van Jacobs (2002, p.249) houvast. De NVMW gebruikt een bewerking van 
dit kader om ‘op koers’ te blijven. Het kader bevat de drie niveaus van beroepsuitoefening van 
sociaal werkers. Per niveau worden condities voor, en dimensies van, empowerment benoemd. Deze 
indeling biedt specifieke groepen sociaal werkers houvast voor de eigen beroepsontwikkeling onder 
die gezamenlijke vlag van empowerment. De ene groep richt zich dan meer op de ene dimensie en 
een andere groep meer op een andere dimensie – overigens zonder het eigen domein al te scherp af 
te bakenen. Empowerment is juist gebaseerd op de opvatting dat de niveaus, dat wil zeggen het 
persoonlijke, sociale en maatschappelijke, onderling nauw verweven zijn. Daarbij biedt dit kader 
ondersteuning voor de inzet van de NVMW om zowel eigen kracht van burgers te bevorderen als een 
rechts- en verzorgingsstaat in leven te houden. Het kader ziet er als volgt uit. 
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Condities en dimensies van empowerment 
 

Condities  Dimensies van empowerment 

 Persoonlijk 
(zelfredzaamheid)  

Interpersoonlijk/collectief 
(samenredzaamheid)   

Maatschappelijk en 
cultureel 
(democratische 
rechtsstaat, 
participatiesamenleving)  

Erkenning Zelfvertrouwen, 
verwachting van 
beheersbaarheid, 
gevoel van controle 
en coherentie 

Gezien en gehoord 
worden, horen bij 
gemeenschappen 
 

Wettelijke rechten 

Hulpbronnen Persoonlijke 
hulpbronnen en 
competenties  

Collectieve hulpbronnen, 
wederzijdse hulp en 
belangenbehartiging 

Toegang tot 
maatschappelijke 
hulpbronnen, sociale 
netwerken, 
voorzieningen, 
organisaties en diensten 

Kennis Zelfkennis, 
autobiografische 
kennis 

Verhalen delen, 
verzwegen kennis 
openbaar maken, 
collectieve 
betekenisgeving 

Vanzelfsprekendheden 
bevragen, sociale regels, 
waarden en 
standaarden ter 
discussie stellen 

 
 
De verdere en ook concrete uitwerking van dit kader is een dynamisch gebeuren dat in de loop van 
de komende jaren zijn beslag moet krijgen. Daarbij gaat interne beroepsontwikkeling hand in hand 
met externe ontwikkelingen op het gebied van professionalisering. Dit gaat ook goed samen met de 
tweevoudige visie op professionalisering van de NVMW waarin afbakening en openheid, traditie en 
vernieuwing samengaan. In andere woorden: een visie waarin de NVMW een open huis is met rijk 
ingerichte kamers en zowel in de breedte kan uitbreiden als in de diepte een stevige fundering kent.   
 
4. Kansen en risico’s  
 
In dit hoofdstuk wordt de balans opgemaakt. Welke zaken zijn bevorderlijk voor het voortzetten van 
de ingeslagen koers (kansen) of maken dit in elk geval wenselijk? Welke zaken belemmeren dit en 
vormen een risico voor een succesvolle voortgang? Op basis van deze afweging wordt geconcludeerd 
welke naam de NVMW in 2015 het beste kan gaan voeren.  
 
Bevorderlijk of wenselijk  
Welke zaken zijn bevorderlijk voor het voortzetten van de ingeslagen koers of maken dit in elk geval 
wenselijk?  Op basis van hoofdstuk 1 en 2 zijn dit: 
Intern:  

- De koers is een jaar of zes geleden ingezet als antwoord op vragen uit het veld en vormt 
daarmee het antwoord op een behoefte. Terugdraaien hiervan heeft net zo goed ingrijpende 
consequenties voor de vereniging als het voortzetten ervan.  

- De beroepsontwikkeling van andere beroepsgroepen dan maatschappelijk werkers wordt 
door de verbreding gestimuleerd. Dit versterkt het sociaal werk als geheel en dit is weer 
goed voor de cliënten.  
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- De ‘nieuwe’ beroepsgroepen leveren nieuwe input binnen de NVMW die innovatief is voor 
de vereniging. 

- Er is draagvlak voor de koers onder leden die aan de discussie hebben geparticipeerd. 
- Er liggen goed doordachte adviezen van de WAR om de koers vorm en inhoud te geven.  
- Het financiële draagvlak van de NVMW wordt versterkt door de aanwas van nieuwe groepen 

leden en uitbreiding van scholing en dienstverlening aan geregistreerden van meerdere 
beroepsgroepen.  

- Er is sprake van een grote inzet en betrokkenheid onder actieve leden en het bureau en 
bestuur  

Extern:  
- Verbreding van de vereniging beantwoordt aan actuele vragen binnen het veld en het HSAO 

op het gebied van de beroepsontwikkeling van de sociaal werker. 
- De NVMW krijgt meer erkenning van externe partijen en positioneert zich stevig(er) in het 

actueel debat.  
- De NVMW versterkt de positie en stem van de sociaal werker binnen deze transities door 

met verbreding actief in te spelen op deze ontwikkelingen.  
- Het financiële draagvlak van de NVMW wordt versterkt door deelname aan projecten die in 

het kader van de transities worden ondernomen. 
 
Op basis van hoofdstuk 3 zijn dit: 

- Verbreding wordt onderbouwd door de internationale missie van sociaal werkers en door  
het HSAOkader Vele takken, één stam.  

- De verbreding heeft een conceptueel fundament in begrippen als tweevoudige 
professionalisering en empowerment. 

- Er is een kader geleverd dat de beroepsontwikkeling van een sociale professie met specifieke 
beroepsgroepen kan inspireren en ondersteunen.  

 
Belemmerend of riskant 
Welke zaken vormen een belemmering voor het voortzetten van de ingeslagen koers en maken dit 
tot een riskante zaak?  Op basis van hoofdstuk 1 en 2 zijn dit: 
Intern: 

- zorg voor het verlies van het sterke merk van maatschappelijk werk. 
- mogelijke afname van de grootste groep leden van de NVMW, de maatschappelijk werkers  
- als gevolg van voorgaande: afname van financieel draagvlak  
- onvoldoende aanwas van nieuwe leden want andere groepen dan maatschappelijk werkers 

is het tot nu toe niet gelukt zich krachtig te organiseren.  
- gebrekkige randvoorwaarden zoals: 

o de relatief kleine en kwetsbare bureaucapaciteit en hoge werkdruk  
o beperkte financiële middelen  
o het inhoudelijk nog onvoldoende toegerust zijn voor dienstverlening aan andere 

groepen dan maatschappelijk werkers 
o onvoldoende middelen om de verbreding goed te communiceren en profileren 

Extern: 
- mogelijke vervreemding van MWD opleidingen en andere partners die zich onvoldoende 

identificeren met een brede NVMW 
- daardoor verlies van MWD-student leden.  
  

Op basis van hoofdstuk 3 zijn dit: 
- Visie en conceptueel kader zijn nog rudimentair en vragen verdere uitwerking. 

 
5. Naam in 2015 
 



 

 

11 

Naam 
Op basis van de ingeschatte kansen en risico’s is in eerste instantie geconcludeerd dat de koers het 
beste kan worden voortgezet onder een dubbelzinnige naam. Dat wil zeggen een naam die enerzijds 
uitdrukt dat de NVMW een beroepsvereniging is van en voor sociaal werkers en anderzijds staat voor 
het sterke merk dat maatschappelijk werkers door de jaren heen hebben opgebouwd. In lijn hiermee 
was voorgesteld de letters NVMW te behouden en alleen de ondertitel te veranderen in 
‘Nederlandse vereniging van sociaal werkers’ . Hiermee zou de NVMW het voorbeeld volgen van 
organisaties als de ANWB of de VPRO wier letters al lang de oorspronkelijke lading niet meer dekken.  
Argumenten voor deze keuze waren: 

- Een dergelijke naam helpt om enerzijds de verbreding door te zetten en de kansen daarvoor 
optimaal te benutten. Anderzijds beperkt deze naam het risico van verlies van de traditionele 
achterban en wordt het sterke merk NVMW behouden. Hiermee wordt de noodzakelijke 
balans tussen vernieuwing en ‘behoudzorg’ gerealiseerd.  

- Deze naamsverandering is minder radicaal dan een verandering van ook de letters. Daardoor 
zijn ook de praktische consequenties minder ingrijpend. Dit is gunstig gezien de beperkte 
middelen van de NVMW. Wat betreft PR en communicatie kan bijvoorbeeld worden 
voortgeborduurd op veranderingen die al in gang zijn gezet zoals de herformulering van de 
ondertitel op de website en het briefpapier. 

Na bespreking van dit voorstel in diverse geledingen is echter een andere conclusie getrokken. Deze 
luidt dat de NVMW beter haar hele naam, inclusief haar voorletters, kan veranderen. Met deze 
nieuwe naam maakt zij onmiskenbaar duidelijk dat alle sociaal werkers welkom zijn bij de 
beroepsvereniging en hun identiteit hier verder kunnen ontwikkelen. De zaken die in hoofdstuk 4  
bevorderlijk, c.q. wenselijk worden genoemd voor het voortzetten van de ingeslagen koers vormen 
hiervoor de onderbouwing. De keuze voor een totale naamsverandering heeft bovendien als 
voordeel dat de NVMW uit de spagaat stapt waarin ze de afgelopen jaren klem zat en weer ‘vooruit’ 
kan denken en handelen. Uiteraard vraagt deze keuze om zorg en aandacht voor de groep 
maatschappelijk werkers die liever de oude naam had gehandhaafd. De vereniging zal hen moeten 
laten ervaren dat zij hun identiteit niet alleen behouden maar zelfs sterker maken in een vereniging 
van sociaal werkers. Hiermee wordt dit visiedocument afgesloten. In het Jaarplan 2015 staat 
beschreven hoe de NVMW haar koers op basis van deze visie het komende jaar in praktijk wil 
brengen, rekening houdend met de kansen én risico’s.  



 

 

12 

Literatuurlijst 
 
Beun, M. (2011). Discussienota “Strategische bepaling NVMW”.  Utrecht: NVMW (interne notitie). 
Bos, E. en P. van Vliet (2014) Verkenningscommissie hoger sociaal agogisch onderwijs wil het onmogelijke. 

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/04/17/adviescommissie-hoger-sociaal-agogisch-onderwijs-wil-
het-onmogelijke/  

De Jonge, E. (2014). Profession or craft? A reflection on the moral identity of social work. In: Journal of Social 
Intervention: Theory and Practice (23, nr1), pp. 91-206. 

De Jonge, E., R. Kloppenburg , D.W. Postma en V. de Waal (2014). Hogere opleidingen sociaal werk: zo worden 
ze toekomstbestendig. http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/09/13/hogere-opleidingen-sociaal-
werk-toekomstbestendig-vanuit-duurzame-kern/ 

Doorn, L. van (2008). Sociale professionals en morele oordeelsvorming. Hogeschool Utrecht: Lectoraat 
Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening. (Openbare les, juni) 

Geertsema, H. (2004). Identiteit in meervoud: Een identiteitsbeschrijving van het maatschappelijk werk. 
Groningen: Rijksuniversiteit; Zwolle: in eigen beheer. 
Gezondheidsraad (2014). Sociaal werk op solide basis. Den Haag: Gezondheidsraad (advies).  
IFSW (International Federation of Social Workers) (2014). Global Definition of the Social Work Profession. Approved 

by the  IFSW General Meeting and the IASSW General Assembly  in July 2014. http://ifsw.org/policies/definition-
of-social-work. Geraadpleegd op 8-12-2014.  

Jacobs, G. (2002). Humanistics Reflection and Action in the Transitional Space of the Political and the 
Existential. In A. Halsema, & D van Houten (eds.), Empowering Humanity (pp. 243-255). State of the Art in 
Humanistics. Utrecht: De Tijdstroom. 

Jagt, N. (2006). Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker. Utrecht: NVMW 
Jens, L.F. (1972). Beroepsethiek en code van de maatschappelijk werker. Deventer: Van Loghum Slaterus. 
Kamphuis, M. (1948). Het Amerikaanse social casework. Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 2(6), pp. 81-85. 

Kluft, M. en J. Van de Haterd (2012). Beroepscompetentieprofiel GGZ-agoog hbo.  
 GGZ Nederland.   
Kwakman, K. (2003). Anders leren, beter werken. Lectorale rede Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 
Laurier, J. (2011) Inleiding op NVMW jaarcongres 2011 http://www.nvmw.nl/nieuws/61-17112011-morele-

oordeelsvorming-kern-van-professioneel-handelen.html.  
LOO MWD (Landelijk Opleidingsoverleg MWD) (2010). Herkenbaar en toekomstgericht – II Opleidingsprofiel en 

opleidingskwalificaties Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Amsterdam: LOO MWD/ B.V. Uitgeverij 
SWP. 

Noordegraaf, M. (2007). From “Pure” to “Hybrid” Professionalism: present-Day Professionalism in Ambiguous 
Public Domains. Administration & Society, 39, 761-784.  

NVMW (2013). Op koers 2014-2019. Utrecht: NVMW (interne notitie).  
RVZ (2012) Regie aan de poort Den Haag: RVZ (advies).  
Schilder, L. (2013a) Leren dat maatschappelijk werkt. Delft: Eburon (proefschrift). 
Schilder, L. (2013b). De maatschappelijk werker als gezagsdrager Marie Kamphuis Lezing 2013. Utrecht: Marie 

Kamphuis Stichting/ NVMW.  
Schilder, L. (2014). Sociaal werkers verdienen een kennissysteem, geen sneer.  
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/10/03/sociaal-werkers-verdienen-een-kennissysteem-geen-

sneer/ 
Schilder, L. en M. Spierts (2014). Voorstellen voor opleidingen sociaal werk overtuigen niet. 

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/06/28/voorstellen-voor-opleidingen-sociaal-werk-overtuigen-
niet/ 

Scholte, M. (2010). Oude waarden in nieuwe tijden: Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21e eeuw. 
Hogeschool INHolland (lectorale rede).  

Scholte, M., Sprinkhuizen, A. & Zuithof, M. (2012). De generalist. De sociale professional aan de basis. Houten: 
Bohn Stafleu van Loghum. 

Spierts, M. (2014). De stille krachten van de verzorgingsstaat. Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep (proefschrift).  
Sectorraad HSAO (2008). Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen. 

Amsterdam: SWP. 
Van der Laan, G (1990). Legitimatieproblemen in het maatschappelijk werk. Utrecht: SWP (Proefschrift). 
Van der Laan, G. (2006). Maatschappelijk werk als ambacht: inbedding en belichaming. Utrecht: B.V. Uitgeverij 

SWP (oratie). 

http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work.
http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work.
http://www.nvmw.nl/nieuws/61-17112011-morele-oordeelsvorming-kern-van-professioneel-handelen.html
http://www.nvmw.nl/nieuws/61-17112011-morele-oordeelsvorming-kern-van-professioneel-handelen.html
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/10/03/sociaal-werkers-verdienen-een-kennissysteem-geen-sneer/
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/10/03/sociaal-werkers-verdienen-een-kennissysteem-geen-sneer/
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/06/28/voorstellen-voor-opleidingen-sociaal-werk-overtuigen-niet/
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/06/28/voorstellen-voor-opleidingen-sociaal-werk-overtuigen-niet/


 

 

13 

Van Doorn, L. (2008). Sociale professionals en morele oordeelsvorming. Hogeschool Utrecht: Lectoraat 
Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening (Openbare les, juni). 

Van Ewijk, H. (2014). Omgaan met sociale complexiteit. Amsterdam: SWP. 
Van Pelt, M., G.J.M. Hutschemaelers, P.J.C. Sleegers en M.J.C. Van Hattum (2013). Education for What? 

Exploring Directions for the Professionalisation of Social Workers. The British Journal of Social Work 21-8-
2013, pp.1-18.  

Van Regenmortel, T. (2011) Lexicon van empowerment. Marie Kamphuis Lezing 2011. Utrecht: Marie Kamphuis 
Stichting.  
Van Riet, N. (2006). Social Work: Mensen helpen tot hun recht te komen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.  
Verharen, L. (2013). Professionele kracht in de transitie jeugdzorg: Gewoon doen! In: E. Hooghiemstra en L. 
Verharen De kracht van het alledaagse. ’s Hertogenbosch, Avans Hogeschool Lectoraat Jeugd, Gezin & 
Samenleving. pp.34-56 (lectorale rede). 
Verkenningscommissie HSAO (2014) Meer van Waarde. Vereniging Hogescholen (advies). 
Vlaar, P., M.Kluft en S. Liefhebber (2013) Competenties Maatschappelijke Ondersteuning in de branche Welzijn 

en Maatschappelijke Dienstverlening. Utrecht: MOVISIE.  
WAR (2011). Advies van de Wetenschappelijke Adviesraad van de NVMW over de verbreding van het 

ledenbestand. Utrecht: WAR (intern advies) .  
Zwikker, N., H. Hens, J. van de Haterd, A. Uyttenboogaart (2009). Competentieprofiel Jeugdzorgwerker.  

Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.  

 
 


