Afscheidsinterview met Peter van Lieshout

'Beschaving mag weer'
(VELIEN TONKENS EN

Jarenlang stond Peter van Lieshout aan het hoofd van het NIZW.Vlak voor zijn

LOES VERPLANKE

overstap naar de afdeling Zorg van het ministerie van VWS had TSS een
gesprek met hem. Over de legitimatie van het welzijnswerk, over empowerment en feedback, die
niet de leidende begrippen zijn geworden die hij er begin jaren negentig in zag. Over het NIZW
natuurlijk en over zijn behoefte aan een staatssecretariaat voor Sociale Integratie. En over de
nabije toekomst, waarin hij een heropleving van het politieke debat voorziet nu de technocratische jaren negentig voorbij zijn. In dat debat zullen traditionele noties als participatie of het
opheffen van achterstanden het steeds meer afleggen tegen een notie als beschaving.

at is er in de afgelopen
decennia in het welziinsbeleid veranderd?
Vooral de legitimatie. In de jaren vijftigen zestig was het welzijnswerk een
beschavingsinstrument van de toenmalige zuilen. In de jaren zeventig gingen welzijnswerkers in opdracht van
'de mensen' werken. In de jaren tachrig realiseerde men zich dat welzijnswerk traditioneeI meer wordt ingezet
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op die burgers die er juist niet am vragen. In de jaren negentig kwam de legitimatie bij de overheid" onder de
noemer 'lokaal sociaaI beIeid'. Ben
pluspunt daarvan is dat er nu weer
een debat over daelstellingen wordt
gevoerd, net als in de jaren vijfrig. En
net als destijds duikt beschaving sinds
kart steeds vaker aIs Iegitimatie Ope
Een probleem is weI dat de welzijnswerkers zelf nog te weinig inbreng
hebben bi; het formuleren van die

doelstellingen. Het heeft iets gedwees:

pen dertig jaar tijd te vee! verschillen-

het beleid bepaalt wat er moet gebeu-

de opdrachten gehad om een sterk

ren en men doet dat. In de zorgsector

zelfbewustzijn te ontwikkelen. Terwijl

is veel meer evenwicht tussen de perspectieven van beleid" clienten en professionals. Professionals moeten natuurlijk nooit uitsluitend uitvoerders
van opdrachten zijn. Op basis van hun
professionele ethiek en beroepssocialisatie hebben zij zelf relevante ideeen
over wat er zou moeten gebeuren. Ik
vind het vrij teleurstellend dat welzijnswerkers al die trajecten Iokaal sociaal beleid zo slaafs volgen. Er zijn
weinig interessante dialogen tussen
professionals en beleid. Bijna opgelucht zeggen de professionals: laten de
gemeenten maar vaststellen wat er
moet gebeuren.

Hoe komt het dat de welziJnssector zoveel slaafser is dan de
zorgsector?
De welzijnssector heef! in de afgelo-

artsen bijvoorbeeld al anderhalve eeuw
van mening zijn dat gezondheidszorg
veel te belangrijk is om aan de politiek
over te laten. Zij hebben heel goed begrepen dat je zo'n houding aIleen
vorm kunt geven als je oak een eigen
ethiek ontwikkelt, die niet aIleen maar
opportunistisch is. Dokters, oak die
van VVD-huize, vinden dat zorg voor
iedereen toegankelijk moet zijn, ongeacht sociale omstandigheden, inkomenspolitiek, enzovoort, en daar hebben ze ook naar gehandeld. Neem het
debat over illegale vluchtelingen. AIs je
tegen de medische stand zou zeggen:
jullie mogen pas iemand behandelen
als je zijn verblijfstatus hebt gezien"
dan weigeren dokters dat, ook al vin~
den ze dat aIle buitenlanders het land
uit moeten. Welzijnswerkers hebben

wustzijn te creeren, ze zijn aIle kanten

ook anderen het welzijnswerkweer als

heengeslagen.

serieuze partner als het gaat om veilig-

.Wat hebben de afgelopen decennia de sociale sector weI opgele-

heid en leefbaarheid.

Wat is er eigenli}k op tegen dat
mensen die nu nog in lase 4 zitten,
gewoon thuis blijven? Mzsschien is
dat weI wat ze willen?

Maar het welzijnswerk profileert zich

Dat is niet zo duidelijk, en als het zo

verd?

nog te weinig op het gebied van indivi-

is, hoeven we het ook niet zonder

De denigrerende houding over het

dueel gerichte sociale integratiestrate-

meer te accepteren. Denk maar aan de

welzijnswerk die tot voor kort heerste,

gieen. Wie nu nag in de bijstand zit,

grote groep net niet herintredende

is voorbij. Dat is te danken aan de ja-

heeft problemen die typisch tot de

vrollwen. Die kunnen met wat steun

nooit de kans gehad om zo'n zelfbe-

fronteerd·werden. Nu beschouwen

renlange professionele bescheidenheid

competentie van welzijnswerk beho-

weI degelijk ergens komen, maar je

van de sector, als reactie op de oversell

ren, zoals onvoldoende sociale vaardig-

moet ze daartoe soms weI losweken

van de jaren zeventig. Tot in de eerste

heden, schulden, verslaving, een ge-

uit hun sociale omgeving.. Om mensen

helft van de jaren negentig waren de

zinssituatie die het moeilijk maakt om

zoveel mogelijk te laten participeren in

commissarissen van politie de enige

te gaan werken. Toch gaat de samen-

verschillende werelden - een goed ver-

propagandisten van het welzijnswerk.

werking tussen welzijnswerk en de 80-

dedigbare doelstelling van welzijnsbe-

Zij waren degenen die in de moeilijk-

ciale dienst heel traag. Eigenlijk zou je

leid - moet je ze soms ergens uit halen

ste periode systematisch riepen dat ze

de sociale dienst onderdeel moeten

en laten zien dat er meer mogelijk: is

door de bezuinigingen op het welzijns-

maken van veel bredere welzijnsvoor-

dan ze dachten.

werk met allerlei problemen gecon-

zieningen.

Bet oude beschavingsidee?
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kunt ook zeggen: mensen

het leven aanreiken.

TOP 3
~Je'ike t~rmen

die wijk is afgesproken dat die vrou-

nen, dat je systematisch enquetes

wen gekwalificeerd kunnen worden

moet houden onder werknemers om

voor thuiszorgfuncties. Thuiszorg heeft

te kijken hoe het gaat en dat je de ver-

het voordeel dat je het makkeIijk part-

mogens van mensen moet versterken,

time kunt doen, er valt over werktijden

heeft in het bedrijfsleven zijn plek ge-

te overleggen en doordat het werk in

vonden in het human resource management. Inclusief overigens de wolligheid

de buurt is, zit je ook niet met reistij-

eerste de Brede School, dat is

den. NatuurIijk kun je zo'n project de

van de taal en de trainingen zoals in

een succesnummer momenteel.

grond inboren door te zeggen dat het

de Ardennen met elkaar de rotsen op-

Het is een gelukkige fusie van drie

welzijnswerk op die manier tot een in-

beel verschiHende ideeen: dat je kinde-

strument voor arbeidsmarktpolitiek

klimmen en reb£rthing-achtige dingen.
In de welzijnssector is men niet zozeer
gericht op empowerment maar voora!

ren meer moet bieden dan een cogni-

venvorden is, maar je kunt ook zeggen

tieve training in een aantaI vakken, dat

dat het als een emancipatie-instru-

op het voorkomen van ernstige uitval

het schoolgebouw veel beter gebruikt

ment fungeert voor die vrouwen.

en overlast. Het empowerment-ideaal

kan worden en dat de samenleving

Margo Vliegenthart heeft een tijdje ge-

van iedereen

meer moet worden ingericht op de

Ieden aIle directeuren van de sociale

het leven maximaal mooi kan leiden is

20

toerusten dat iezelf

groeiende groep anderhaIf verdieners.

diensten en de thuiszorgorganisaties

daar niet 20 aangeslagen.

Die drie ideeen bi; elkaar hebben de

van de grote steden in Nederland bij

Accountability - het kunnen verant-

Brede Schooleen geweldige impuls

elkaar gehaald en gezegd: "Kijk, zo

woorden hoe er is gewerkt - is weI

gegeven. De Brede School appelleert

kan het, zou u niet eens aan de slag

aan nostalgische herinneringen die

doorgezet, maar op een cynische ma-

gaan met uw colIega's?"

nier: in termen van productomschrijvingen, productbegrotingen, waarbij

veel mensen over hun eigen jeugd

Meer in het algemeen vind ik het een

hebben, maar dan in een eigentijds

gunstige ontwikkeling dat er in ge-

jasje. Scouting en jeugd- en jongeren-

niemand precies wist wat de doelstel-

meentes stevige wijkorganisaties zijn

Hngen waren. Zeker in het begin is het

werk dat vroeger in het buurthuis

ontstaan. Het voordeel daarvan is dat

plaatsvond, worden nu verbreed naar
aIle kinderen.

idee van accountability te ver doorge-

er veel werksoorten bij elkaar geveegd

schoten. Er werden producten en

zijn: het traditionele opbouwwerk, so-

doelstellingen benoemd die niet realis-

Tweede in mijn Top 3 is Families First,

ciaal-cultureel werk, maatschappeIijk

met omdat het hier binnen het NIZW

werk, sociale raadslieden, vormings-

de die gebruikt wordt, goed past bij de
doelstelling. In het maatschappelijk
werk is de methode vaak erg invoelend, terwijl de doelstelling serieuze
gedragsverandering op korte termijn
is. Maarals je probIemen van een ge-

werk, wijkposten van politie, een gedeelte van het buurtbeheer, groenvoorzieningen, straks misschien nog
delen van de jeugdzorg en -opvang.
Het vah te overwegen om sociale diensten en de op handen zijnde zorgloketten daar ook een plek te geven.

tisch en niet hanteerbaar waren, en
waarin de beleidsmatige doelstellingen
te zeer versimpeld werden. Veel welzijnsdoelstellingen zijn ook niet op individueel niveau neer te zetteo. Vooral
voor de voorwaardescheppende, preventieve kanten van het welzijnswerk is
eerder een investeringssubsidie nodig

zin in een crisis wil oplossen, heeft het

die je aan het welzijnswerk geeft met

geen zin om een beetje begrijpend te

de opdracht "Doe wat moois in de

gaan zitten Iuisteren. Bij Families First
gebeurt dat ook niet: het is hele directieve outreachende hulpverlening, waarbij hulpverleners in het gezin bivakkeren am snel orde op zaken te stellen.
Nummer cirie is het Werk en aandachtprojiect in Westerpark in Amsterdam.
Problemen van bijstandsvrouwen en
een tekorr aan arbeidskrachten in de
zot'gS,e:etor zijn in dit project op een
Succesvolle marner aanelkaar gekoppeld. Ze zijn bijaHe vrouwen hoven de
Vieertig met een bijstandsuitkering
gaan kijken hoe zij met hulp, onder-

•

Het idee dat je netjes met mensen om
moet gaan, dat je ze ruimte moet

van welzijnssociaal beleid spreergaan? Hoe zoujouw Top
3eruit zien?

ontwikkeld is, maar omdat de metho-
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steuning en bijscholing geactiveerd
kunnen worden. Met de thuiszorg in

LEIDENDE BEGRIPPEN

Begin jaren negentig heb je ervoorgepleit bepaalde thema's te introduceren in de sociale sector: empowerment, accountability en feedback. Allemaal Engelse termen, zoals je toen zelj al zei. Hoe hebben
die begrippen zich in de tussentijd
ontwikkeld? Heeft je pleidooi gehoar gevonden?
Nou, het zijn geen leidende concepten
zijn geworden. Empowerment bijvoorbeeld is meer neergeslagen in het bedrijfsleven dan in de welzijnssector.

buurt". En parameters hoeven helemaal niet per definitie financieel te zijn
- zoveel producten

araison van zoveel

geld. Dat gebeurt weI vaak maar er is
ook een zinniger invulling van accoun-

tabiHty te vinden. Dan gaat het om een
verantwoordingsstructuur waarin duidelijker wordt welke toegevoegde
waarde welzijnsvoorzieningen hebben,
hoe die waarde zich verhoudt tot wat
anderen doen en of de doelstellingen
werkelijk gerealiseerd worden of niet.

En de feedback, het systematisch verzamelen van wat welziinswerkers in de praktiik tegenkomen?

Daar is helaas nog niks van terechtge-

die lastige opgeschoten pubers aan de

komen. Dat kornt vaoral door het ge-

slag, dat wordt niks.

brek aan professioneel zelfbewustzijn.

Stt1te
Hmm, het zijn natuurlijk typisch van
die beroepen die erg 01' sociale vaardigheden zitten, tervviji ik het juis! leuker vind om op intellectuele vaardigheden aangesproken te worden.
Is het sociale raadsl1:edenzoerk
nzisschien iets voor je?
Nee, dat is te voor de hand Iiggend,
dar vinci ik te makkelijk. Nee) ik weet

Welzijnswerkers zijn gezamenlijk onvoldoende in staat met enige zelfverzekerdheid op basis van observaties te
rapporteren. Hoeveel interessante artikelen hebben er nOll inTSS gestaan
van mensen die echt met hun voeten
in de klei staan en die op grond daarvan interessante observaties kunnen
geven?

Zelf heb je vroeger herhaaldelijk gepleit voor een sociaal cultureel rapport op lokaaI niveau.
Dat moest nz"et aIleen kwantz'tatief
van aard zijn, maar ook kwalitatief· wijkagenten, medeuJerkers van
woningcorporaties, opbouwwerhers, enzovoort moesten wee keer
per jaar bij elkaar komen en hun
ervaringen uitwisselen. Hoe komt
het dat dit idee nooit in praktijk is
gebracht?
Het heeft in ieder geval te maken met
het impliciete beleidsmodel dat de
meeste gemeentes hanteren: de burger
vertelt wat er gebeuren moet, het beleid stelt z'n prioriteiten en de professionals krijgen de opdracht om het uit
te werken.

Waarom pakt het NIZW zoiets
eigenlijk niet op? Waarom niet een
programma 'Lokaal sociaal rapport'gestart waarin de stem van
versch£llende professionals duidelijk te horen is?

het niet zo gauw.

lkel mensen hebben bij het
werk dat ze doer! een soort (tJoorbeeldmensen' uit hun et"gen omgevz'ng in het achterhoofd, aan wie
ze beleidsmaatregele'f"l afn'l(lten.
Mensen bij wie ze denken.. . als het
'Voor dieniet werkt, danzal dat
'Voorde rest 'oan de wereld o()k
niet werken. Heb ii.jook zulktl'
mensen?

Ben leidende figuur waaraan ik aIles
afmeet) heb ik niet, maar bij een san-

tal thema's kan ik wei teruggrijpen ()p
vroeger.. Als her bijv()()rbeeld()ver
zorg gaat) heb ik mijn nl()eder vo(>r
ogen, en vraag ik me sf welke betekenis het voor hasr zou hebben. Bij sociale activering of Fanulies l~i'rsr denk
ik aan mevrouw van Moolen die
vroeger bij ons in de buurt wo()nde..

De permanente

gezin....vijf kinderen, een kerel die

Daar ligt inderdaad nogeen opgave.

det
niks deed en zelf o()k het
ze het no()it
dar is een do,...
delijke c()mbinatie. En dar roept de

Het zou heel interessant zijn om in

vraag op

iemand daar uit moet

een paar steden te kijken ho,e je pro-

willen halen of dar je haar gew()()o

fessionals van verschillende pluimage

Iicht overspannen in zt>'n ge~~ln~~sv~s . .

een bijdrage kan Jaren leveren aan een

teem moet laten.

ontwikkelingsplan.

War meook erg is
is die
mevrouw van De Zonnebk>em die
onsover de vloer kwam. Die Her zich

NEVER, NOOIT, NIET

Stel dat de t.ijden plotseling
veranderden enje zelf een uitvoerend beroep in deze sector moest
kiezen, wat sou je dan worden?
Lachend: Dat kan ik helemaal niet.
Stilts
Ik zou in ieder geval geen jeugd-en
jongerenwerke.r moeten worden. Met

SOCIAL£ REYNTE.G,RAnE

van dar

er zo ontzettend op v()orstaan dat ze
'goed deed' en wij m(),t~ten haar daar
dan voor complimenteren. Ben per...
manent proces vanafhankelijk ma...
ken.. Altijd als 2·e kwam
ik meteen naar hoven.. Ze had ook. walt
tweedehands kleren bij zich voor ()ns,
maar ik deed ze niet nan, never nooit
niet..

scr1lrn"en R:crlle(~nt~es die

de

lntlere,ssa:rne medi~l
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Zaken als VWS valt. Sociale Zaken is

benoemen. Het is aIleen jammer dat

weI actief op dat terrein, maar slechts

ook beter moeten analyseren en be-

het niet gelukt is, het bleef toch steken

met het perspectief van betaald werk.

noemen wat productieve sociale inter-

in wat obligaat en algemeen gepruttel.

Waar dat niet meer reeel is, is het dan

ventieprogramma's zijn. Daartoe moe:·

aspecten '()an wat tegenwoordig sociaal beleid heet, vallen
onder andere departementen. In
hoeverre heeft de W van VWS dan
nog een op zichzelf staand bestaansrecht?

een zaak van VWS. In beide gevallen is

ten we ook een helderder beeld krijgel

de doelstelling echter sociale remtegra-

van de mensen op wie die program-

~el

Op VWS bestaat zeker het idee dat het
am breed sociaal beIeid gaat, maar in

ma's gericht zijn. Nu is er een diffuus

Integratie zou die scheidslijnen kun-

idee van mensen in achterstandssitu-

nen overbruggen.

aries, dat zou veel specifieker moeten
worden. We moeten af van dat soort
termen als fase 4. Herintredende

HEY NIZW

vrouwen en verslaafden moet je echt
niet in een programma stoppen, daar

aat van Sociale Integratie of Sociaal
Beleid te maken.

Ja, met de ontwikkeling van het pro-

Lokaal sociaal beleid gestapt. We zijn

Zoiets doet Van Boxtel toch aI,
als minister van het grote-stedenbeleid?

fessionele zelfbewustzijn van het wel-

vrij lang doorgegaan op de ontwikke-

zijnswerk en het feedback-systeem waar

ling van professionele methodieken in

we het eerder over hadden, moet echt

de welzijnssector, terwi;l het zwaarte-

Nee, dat was sIechts een politieke af-

nog iets gebeuren. Ook doen we te

punt al aan het verschuiven was naar

koopsom bij de vorige kabinetsforma-

weinig aan de koppeling van welzijn

het lokale niveau. Het cluster Sociaal

tie. De beste man probeert er ook echt

met ruimtelijke ordening en stedelijke

Beleid bestaat hier nu net een jaar en

specifieke koloID gedrukt wordt. Het
zou beter zijn om een staatssecretari-

moet je veel gedifferentieerder mee
kunnen werken.
Verder zijn we te laat op die trein van

vernieuwing. In die sectoren bestaat

je ziet daar ook nog het zoeken en tas-

beperking tot die 25 steden maakt het

steeds meer het idee dat zij op zichzelf

ten om alles een beetje doordacht te

toch een stuk minder interessant. Toen

maar een beperkt instrumentarium

krijgen, terwijl er her en der weI al am

Van BoxteI begon was hij zelf nog weI

hebben en dat een deel van hun suc-

gevraagd wordt. Eigenlijk kunnen we

enthousiast, maar de steden waren dat

ces en ook van hun opdracht ligt in

niet helemaal op tijd leveren. Op an-

allang niet meer. Ze moesten weer sta-

het realiseren van sociale doelstellin-

dere gebieden, zoals de Brede School,

leuke dingen van te maken, maar de

pels papier leveren met plannen die ze

gen. Bouwers en ruimtelijke ordenaars

liepen we weI genoeg voorop om ge-

allang hadden en waar toch nauwelijks

van VINEX-Iocaties bijvoorbeeld heb-

bruik te maken van de maatschappelijke ruimte die ontstond.

extra geld voor kwarn. Als strategie om

ben best interesse in manieren waarop

sociaal elan te creeren loopt dat dus

zij aan het sociale kunnen bijdragen.

ten einde. lk verwacht niet dat er bij

Maar onze sector kornt niet met

de volgende kabinetsinformatie nog

ideeen waar die ruimtelijke ordenaars

een minister of staatssecretaris voor

ook maar enigszins mee uit de voeten

het grote-stedenbeleid kornt, al was

kunnen.

het maar orndat niemand kan uitleg-

En de problematiek rond asielzoekers en meer in het algemeen
minderheden? Zou het NIZW zich
daar niet eens wat meer mee moeten bezighouden?

gen waarom kleine steden niet belangrijk zijn.

BESCHAVING

De toekomst ten slotte. Wat zullen de leidende begrippen en discussies worden voor de komende
jaren?
lk verwacht de komende tijd een inte-

Ben staatssecretaris voor
Sociale Integratie heejt als voordeel
dat die noemer niet een bestuurlijhe of territoriale vorm isgekoppeld?

Jazeker. Dat hebben we in het begin

gen zijn. De traditionele sociale inte-

van de jaren negentig oak weI gepro-

gratie-doelstelling zoals met name de

beerd, maar dat leidde al snel tot een

PvdA die heeft geformuleerd gaat over

Ja, al blijft dat toch ook lastig omdat

felle competentiestrijd met categorale

het opheffen van achterstelling, ar-

de ruimtelijke kant - het Investerings-

organisaties als COA, Rode Kruis,

moede en tweedeling. Maar die ter-

fonds Stedelijke Vernieuwing - bij

Vluchtelingenwerk, die vonden dat dat
hun terrein was.

men worden steeds minder interessant
steeds minder betekenis. De VVD wi!

in sociaal beleid heel centraal is, is

Maar is het dan nu niet eens
tijd voor herkansing?

over allerlei departementen verspreid.

Jazeker, zonder meer.

ring, maar dat blijkt tot sociale desin-

lets soortgelijks geldt voor het WAO-

Nog meer .dingen die het NIZW
te weinig heeft gedaan of doet?

tegratie, overlast en geweld te leiden.

VROM zit en daar niet makkelijk weg
te halen is. Ook het thema jeugd, dat

probleem, dat zowel onder Sociale

n

tie. Een staatssecretaris van Sociale

Laten we het nog even over het
NIZW hebben. ZiJn er thema~ die
het NIZW tot nu toe heeJt laten liggen?

de praktijk wordt men tach in een hele
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Ja, de WAO-integratie. En we zouden

gedaan om sociale doelstellingen te

ressant debat over de vraag wat interessante sociale integratie-doelstellin...

en hebben financieel-economisch
een vergaande mate van individualise-

De VVD zal zich dus moeten herbe-

zinnen op dat individualiseringsprogramma. En het CDA en GroenLinks
zoeken naar half georganiseerde losse
sociale verbanden die je meer of minder zou moeten faciliteren. Nieuwe
vormen van maatschappelijk middenveld of - in de termen van
GraenLinks - nieuwe zelforganisaties.
Voeg al die perspectieven maar eens
samen, wat vaor interessant· aanlokkelijk perspectief voor de samenleving
krijg je dan? Hoe de formulering precies zal zijn en welke repercussies een
en ander heeft op het voorzieningenstelsel, weet ik niet, maar het is mijn
stellige overtuiging dat dat debat de
komende jaren gaat spelen.
Interessant is ook dat traditionele noties als participatie of het opheffen van
achterstanden steeds meer vervangen
worden door een notie als beschaving.
Beschaving vormt in diverse politieke
stromingen steeds vaker de legitimatie
voor welzijnsbeleid. De PvdA zit met
het probleem dat een· notie als solidariteit nauwelijks meer betekenis heeft.
Het is een loze kreet geworden. De arbeidersklasse is allang geen eenheid
meer in Nederland, we leven in een
middenklassemaatschappij. Solidariteit
is dus geen adequate term meer, maar
dat er vormen van verbinding ontstaan
die ook een zekere praktische en morele connotatie hebben, dat is weI zoo
Ook het CDA en GroenLinks zoeken
daar naar.

Aan het begin van de jaren negentig prees je de depolitisering van
de sociale sector. Nu zeg je eigenli}k
dat er weer wat meer repolitisering
moet plaatsvinden.
Ja, en volgens mij gaat dat ook echt
gebeuren. De jaren negentig waren de
jaren van de technocratie, waarin politieke verschillen makkelijk overbrugd
konden worden. Daarom kon in zo'n
tijd het NIZW ook goed floreren. In
een ander tijdsgewricht was het iiberhaupt niet in staat geweest om good
practices op zorg- en welzijnsterrein te
cultiveren want die zouden dan voortdurend onderwerp van politiek debat
zijn geweest.
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