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Professionaliteit is een breed begrip 
met vele kenmerken. Het heeft een 
kennisaspect: een professional heeft 
kennis die een leek niet heeft. Het 
heeft een handelingsaspect: de pro-
fessional kan iets dat de leek niet kan. 
Het heeft een netwerkaspect: de pro-
fessional heeft toegang tot netwerken 
die gewoonlijk voor de leek ontoe-
gankelijk zijn. En het heeft – zeker in 
het sociale domein - een relationeel 
aspect. Het gaat daarbij om een vorm 
van samenwerking met cliënten (lees 
ook steeds: bewoners / doelgroepen) 
die maakt dat de professionele bood-
schap gehoord wordt, er meerwaarde 
aan toegekend wordt en op een of an-
dere manier impact heeft. De professi-
onal luistert en denkt mee, nodigt uit 
en motiveert, adviseert om iets te doen 
of te laten, doet suggesties voor ver-
andering of aanpassing of biedt kan-
sen door mogelijkheden te creëren en 
netwerken aan te boren. Zelfs bewust 
niets doen behoort tot het handelings-
repertoire van de sociale professional. 
De kern van diens professionaliteit is 

dan ook manipulatie: het beïnvloeden 
van mensen in een bepaalde richting. 
De professional heeft vele manieren 
om denken, voelen en handelen van 
derden te beïnvloeden en te sturen. 
De manier waarop hij dat bereikt start 
met bejegening, de wijze waarop hij 
of zij cliënten tegemoet treedt en met 
hen omgaat.

Voor professionals in het sociale do-
mein is bejegening een belangrijk 
aspect voor het contact leggen, het 
opbouwen en onderhouden van een 
effectieve werkrelatie. Bejegening start 
bij de vakbekwaamheid van de pro-
fessional. Die moet in staat zijn om 
precies die houding te bepalen waar-
mee hij aansluiting vindt. Wanneer 
het gaat om een groep mensen met 
verschillende belangen, zal de sociale 
professional een houding aan moeten 
nemen die voor beide groepen accep-
tabel en doeltreffend is. 

Niet iedere professional heeft dezelfde 
stijl van bejegening. Enerzijds hangt 
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stijl samen met persoonlijkheid – 
denk aan eigenschappen als extravert 
en introvert - en anderzijds wordt stijl 
aangeleerd in de beroepsopleiding. 
Belangrijk is dat de stijl geloofwaar-
dig en oprecht overkomt (authenti-
citeit), ondanks het feit dat deze be-
wust en sturend ingezet wordt. Om 
die reden is de beroepsopleiding ook 
sterk persoonsvormend van aard. Niet 
voor niets wordt gezegd dat je als so-
ciale professional je eigen instrument 
bent. We spreken ook wel van een 
belichaamde grondhouding. Sociale 
professionals die onvoldoende empa-
thisch vermogen hebben of te weinig 
gevoel voor spiegelen en afstemmen 
zullen hier hun hele beroepscarrière 
tegenaan lopen; zij kunnen slechts in 
een beperkt aantal beroepssituaties 
tot hun recht komen. Professionals 
met een goed ontwikkeld empathisch 
vermogen daarentegen kunnen met 
vele doelgroepen in vele situaties uit 
de voeten. 

Professionaliteit als anker
Mijn hele werkend leven houd ik mij 
al bezig met professionaliteit. Dan 
eens met instrumenten die sociale 
professionals kunnen hanteren om 
hun handelen te sturen, dan weer met 
argumenten die hen verleiden nieu-
we inzichten toe te passen, dan weer 
met profielen die elementen van hun 
handelen inzichtelijk, overdraagbaar 
en toepasbaar willen maken. Bejege-
ning is inherent aan dat werk, meer 
dan dat het expliciet onderwerp van 

reflectie, onderzoek en ontwikkeling 
was. Het belang ervan is echter nau-
welijks te overschatten. Dit stel ik vast 
op basis van de ervaringen en inzich-
ten die ik afgelopen zes jaar opdeed in 
de rol van patiënt, waarin ik te maken 
kreeg met vele (medische en parame-
dische) professionals. Hieronder wil 
ik, op basis van persoonlijke ervaring 
en deskundigheid, stilstaan bij facto-
ren die belangrijk zijn in de relatie met 
en de bejegening van patiënten in het 
medisch circuit, maar ook van cliën-
ten, bewoners en doelgroepen in het 
sociale domein. Want bij medische 
professionals kan medische kennis en 
techniek het belang van de relatie nog 
maskeren, maar in de sociale sector 
missen interventies per definitie hun 
doel als ze niet - bewust en sturend - 
relationeel zijn ingebed. 

Vier belangrijke factoren voor 
effectieve manipulatie
Vier belangrijke factoren voor effectie-
ve manipulatie kunnen onderscheiden 
worden.

De eerste factor noem ik erkenning van 
deskundigheid. Het gaat daarbij om de 
erkenning van de specifieke deskun-
digheid die past bij ieders rol. Om de 
erkenning van de vakvolwassen des-
kundigheid van de professional door 
cliënten (bewoners / doelgroepen), en 
ook door mede-professionals. Omge-
keerd gaat het ook om erkenning en 
het recht doen aan de kennis en er-
varing van de patiënt, cliënt of bur-
ger. Als dat onvoldoende gebeurt dan 
dreigt het oude paternalisme: ‘wij we-
ten wat goed voor u is’. En dat werkt in 
veel gevallen niet, zeker niet in onze 
tijd en in onze cultuur. Het gaat dus 
om een evenwicht tussen met gezag 
spreken en handelen, en recht doen 
aan de persoon van de cliënt of bur-
ger. Met andere woorden: gezag moet 
op een passende manier ingebed zijn 
wil het overtuigen. Gebrek aan gezag 
is daarbij net zo problematisch als au-
toritaire uitoefening van gezag. 

De tweede factor noem ik compatibili-
teit, de verenigbaarheid van persoon-
lijkheden. Dit betekent simpelweg: je 
moet elkaar liggen. Met mensen die 
je goed liggen is het gemakkelijker 
communiceren; je neemt eerder iets 
van elkaar aan en bij vragen en onze-
kerheden is de drempel om jezelf uit 
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te spreken lager. Ik denk dat we ons 
hierbij goed moeten realiseren dat 
het voor een professional onmogelijk 
is om het iedereen naar de zin te ma-
ken. Sommige combinaties van men-
sen werken simpelweg niet. Toch, in 
het medisch circuit heb je het er vaak 
maar mee te doen. Toch kun je stellen 
dat het wel degelijk zin heeft te mat-
chen op basis van bijvoorbeeld leef-

handelen een veel lichtere en vanzelf-
sprekender basis vormen om persoon-
lijke dingen te bespreken dan speciaal 
daarvoor bedoelde gesprekken. Met 
mijn verpleegkundigen op de dagbe-
handeling bespreek ik veel gemak-
kelijker hoe ik me voel dan met mijn 
medisch of verpleegkundig specialist. 
Sterker nog: de vragen van die laatsten 
op dat terrein ervaar ik eerder als on-
gepast. Voor sociaal werk is dit interes-
sant. Immers, door je in de dagelijkse 
leefwereld van cliënten en burgers te 
begeven kan het wel eens gemakkelij-
ker zijn om je doelen te bereiken dan 
in de meer formele situatie van gerich-
te afspraken en spreekkamers. 

Dan kom ik bij de vierde variabele die 
een rol speelt in de relatie professional – 
cliënt. En dat is tijd. Want onder invloed 
van de tijd gaat het persoonlijke in de 
relatie een grotere rol spelen waardoor 
bepaalde onderwerpen die eerst nog 
niet bespreekbaar waren nu wel gelegi-
timeerd zijn. Het is als in alle persoonlij-
ke relaties: je hebt tijd nodig om elkaar 
te leren kennen en te vertrouwen. Een 
zekere mate van openheid van de pro-
fessional (self-disclosure) is daarvoor 
ook van belang. En als die persoonlijke 
band er eenmaal is, is er veel bespreek-
baar. Forceren zal daarin averechts 
werken. Aanbestedingen, te veel wisse-
lingen in een wijkteam, of te beperkte 
inzet per professional, zijn inefficiënte 
investeringen. Het loont om langdurige 
inzet te plegen: de tijd wordt dan een 
bondgenoot.

Bewuste manipulatie
Bovenstaande observaties zijn op zich 
niet nieuw. Er wordt in de huidige 
professionele praktijk echter veel te 
besmuikt mee omgegaan. Vaak wordt 
net gedaan of bewuste manipulatie en 
sturen geen rol spelen en het puur gaat 
om eigen regie van de cliënt, om het op 
de handen zitten als ultieme professi-
onele competentie van de sociaal wer-
ker. Dat is onzin, en elke sociaal werker 
met enig professioneel zelfbewustzijn 
weet dat. Er is echter nog onvoldoende 
lef en beroepstrots om dit hardop uit 
te spreken en dit ook te claimen als 
professionele meerwaarde. Dan liggen 
teleurstelling en tegenvallende resul-
taten voor de hand. Het zou mooi zijn 
als sociaal werk die schroom eens af-
werpt en dat benoemt en mee begroot 
in aanbestedingstrajecten.
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tijd, sociale achtergrond, etniciteit en 
voorkeuren. Ik realiseer me heel goed 
dat zoveel flexibiliteit niet zondermeer 
haalbaar is. Maar dat hoeft geen groot 
probleem te zijn. Want het bijzondere 
van sociale professionals is nou juist, 
dat het in de kern van hun professie zit 
om met de meest ingewikkelde men-
sen om te gaan. 

Een derde belangrijke variabele is de 
legitimiteit van de context. Hierbij 
gaat het om de rol van de professional 
binnen de context van het contact. 
En daarmee is iets opmerkelijks aan 
de hand. Ik heb geleerd dat gesprek-
ken die zijn ingebed in het dagelijks 




