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1. Inleiding
Samenwerking tussen organisaties in de publieke sector is de laatste jaren uit-
gegroeid tot een algemeen verschijnsel. Tussen instellingen is vaak een keten-
verband of een combiteam nodig om ingewikkelde problemen aan te pakken 
waar de afzonderlijke organisaties geen vat op krijgen. In de zorg en bij de 
aanpak van veiligheidsvraagstukken was van oudsher al sprake van keten-
samenwerking, maar dat kwam vaak neer op het doorschuiven van cliënten en 
problemen van de ene naar de andere instantie. Dit leidde tot lange doorloop-
tijden en stroperigheid met als gevolg onvrede en een zoektocht naar betere 
vormen van gezamenlijke probleemoplossingen. Dit heeft geresulteerd in 
samenwerkingsplatforms zoals Brede Scholen, Veiligheidshuizen en Centra 
voor Jeugd en Gezin. In elk van deze verbanden werken diverse disciplines en 
instellingen samen aan gezamenlijke doelen, zoals een breed en samenhangend 
voorzieningenpakket voor de wijk, een snelle en complete aanpak van straf-
bare feiten of een directe doorverwijzing naar passende hulpverlening. De 
samenwerking in deze verbanden is vooral praktisch. Ze is een reactie op com-
plexe problemen of komt voort uit de verwachting dat een bundeling van de 
kennis en ervaring van diverse professionals tot betere interventies leidt dan 
een gescheiden optreden. Deze brede interventionistische samenwerkingsver-
banden nemen toe en vormen gaandeweg de werkomgeving van een apart type 
professionals. Een voorbeeld daarvan is het fenomeen van de ‘bemoeizorg-

Weerbarstige maatschappelijke problemen vereisen gezamenlijk 

optrekken van organisaties in de publieke sector. Zo ontstaan samen-

werkingsverbanden, die de thuisbasis vormen voor een nieuwe groep 

professionals in de frontlijn. Deze richten zich op brede interventies 

en werken veelzijdiger dan hun collega’s binnen de moederorganisaties. 

De frontlijnprofessionals zijn klein in aantal, maar hun maatschappe-

lijke belang is groot. Ze belichamen een verruiming van het begrip 

‘professional’ in het publieke domein. Praktische resultaten en samen-

werking staan daarin centraal en dat zijn ook hefbomen voor hun 

ontwikkeling.
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werker’, een hulpverlener die zijn cliënten op straat opzoekt, vooral degenen 
die geneigd zijn die hulp te ontwijken. Die proactieve werkwijze kenmerkt ook 
de zogeheten interventieteams in de grote steden, die in achterstandswijken de 
problemen ‘achter de voordeur’ opzoeken en zo op die manier, gecombineerde 
werkprocessen creëren. Dit soort interventies vereist praktische improvisatie 
en soms ook bending the rules. Traditionele vakspecialistische diepgang maakt 
plaats voor praktische troubleshooting.

Wat betekent dit brede interventionisme nu voor de ontwikkeling van profes-
sionals? Gaat het om een marginaal, wellicht tijdelijk verschijnsel, dat beperkt 
blijft tot kleine teams en nauwelijks van invloed is op het algemene functione-
ren van professionele organisaties en hun medewerkers? Of kondigt zich een 
nieuwe, algemene trend aan? In dit artikel gaan we na wat de ontstaansgron-
den zijn van de nieuwe, samenwerkende professionals ten opzichte van de hui-
dige hooggeschoolde beroepsbevolking en welke onderscheidende kenmerken 
dit oplevert. Er volgt een verkenning van nieuwe ontwikkelingspaden en de 
manieren waarop organisaties daarop kunnen inspelen bij de professionalise-
ring van hun activiteiten en personeel.

2. Frontlijnprofessionals
In de bestuurskundige literatuur zijn professionals met een brede interventie-
opdracht al langer een bekend fenomeen. Ruim dertig jaar geleden schreef 
Lipsky (1980) over de ‘street-level bureaucrats’, de politiemedewerkers en wel-
zijnswerkers die in hun contact met burgers voortdurend worstelen om binnen 
hun beperkte tijd en mandaat toch tegemoet te komen aan de onbegrensde 
vraag naar overheidsdienstverlening. Deze hulpverleners kunnen dit dilemma 
alleen maar hanteren door de individuele cliënt te herdefiniëren als standaard-
geval in het verlengde van de formele protocollen van hun organisaties, ook al 
doet dat zelden recht aan hun behoeften. Lipsky’s analyse leest als een kroniek 
van een bij voorbaat kansloze strijd, maar dat is bepaald niet het geval bij 
Hartman en Tops (2005), die dezelfde groep hulpverleners juist positief defini-
eren als professionals die in de ‘frontlijn’ van de maatschappelijke problema-
tiek hun geuzenwerk verrichten. Ze moeten de problemen samen aanpakken 
en beleid en bestuur moeten zich richten op het versterken van de positie van 
deze groep ten opzichte van de instituties waar ze zelf werkzaam zijn. Deze 
‘frontlijnsturing’ is voor het eerst toegepast in grote en middelgrote steden. 
Rotterdamse stadsmariniers moedigen de samenwerking tussen lokale hulp-
verleners aan. In de Amsterdamse jeugdzorg zien gezinsmanagers er op toe dat 
de afgesproken begeleiding ook plaatsvindt. Veiligheidshuizen worden geleid 
door ketenmanagers die casuïstiekoverleg en nazorg voor ex-gedetineerden 
organiseren. Het gaat hierbij niet alleen om een groep coördinatoren met 
ruime bevoegdheden (‘doorzettingsmacht’), maar ook om een bijbehorend 
team met breed geëquipeerde professionals die de complexe problemen vanuit 
verschillende invalshoeken kunnen benaderen.
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Het brede interventionisme heeft inmiddels navolging gevonden in de aanpak 
van complexe problemen in vele publieke sectoren. Voorbeelden daarvan zijn 
woon/zorgarrangementen voor ouderen die rekening houden met hun geleide-
lijk afnemende zelfredzaamheid, het bestrijden van een zich steeds verplaatsen-
de overlast van jongeren in de stad of het verbeteren van de veiligheid en leef-
baarheid in achterstandswijken. In deze situaties krijgen professionals uit 
verschillende organisaties de taak om samen deze aanpak tot stand te brengen. 
Dat doen ze door de directe confrontatie te zoeken met de behoeften van afne-
mers of de maatschappelijke problemen (zie voorbeelden in kader).

VOORBEELDEN

Samenwerkende professionals in de frontlijn1

Brede Scholen Een brede school is een samenwerking van organisaties die zich richten op de ontwik-
keling van het kind, zoals school, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse 
opvang, GGD, buurtwerk, jeugdwelzijnswerk, bibliotheek, sport en cultuurinstellingen. 
Hun activiteiten vinden vaak plaats in een gezamenlijke huisvesting met het doel 
wijkgericht tot een samenhangend dienstenaanbod te komen. Het aantal brede 
scholen in Nederland is tussen 2001 en 2009 gegroeid van 450 naar 1200 
(Landelijk Steunpunt Brede Scholen, 2011).

Bemoeizorgteams Bemoeizorgteams zijn doorgaans samenwerkingsverbanden tussen de GGZ, woon- en 
opvangvoorzieningen, verslavingszorg, GGD en maatschappelijk werk. De doelstelling 
is het verbeteren van het sociaal functioneren van kwetsbare mensen en het vermin-
deren van problemen op levensgebieden als wonen, financiën en dagactiviteiten. 
In Nederland zijn er zo’n 80 tot 100 bemoeizorgteams actief.

(F)ACT-teams (F)ACT staat voor (Functie) Assertive Community Treatment. Een FACT-team bestaat 
doorgaans uit een psychiater, arts-assistent, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundige, 
maatschappelijk werker, woonbegeleider, trajectbegeleider en psycholoog. Het team 
biedt op wijkniveau intensieve zorg voor zelfstandig wonende (ex)psychiatrische 
patiënten. Deze worden thuis begeleid en daarbij wordt de familie en buurt ook zo 
veel mogelijk ingeschakeld. Medio 2011 functioneren in de diverse zorgregio’s 
ongeveer 130 (F)ACT-teams.

Bureau Frontlijn Rotterdam Maatschappelijk werkers, pedagogen, onderwijskundige, bestuurskundige, steden-
bouwkundige en andere professionals met veel werkervaring richten zich onder meer 
op armoedebestrijding en overlastgevende groepen in Rotterdamse achterstands-
wijken met het doel om binnen een tot twee weken verbetering te bereiken.

De opkomst van deze interdisciplinaire samenwerking leidt ook tot een her-
definiëring van het begrip professionaliteit in de publieke sector. De Bruijn 
(2010) analyseert de behoefte aan dienstverlening bij zogeheten quality of 
life (QoL) issues: ‘Het gaat hierbij om zaken die de directe levensomstandig-
heden van de burger raken: een veilige buurt, goede zorg, goed onderwijs.’ 
(De Bruijn, 2010, p. 46). De weerbarstigheid van de QoL-issues vereist de 
inzet van best persons, ‘… professionals die het goed doen en ook over de 
medeprofessionals gezag hebben.’(ibid: p. 51). Deze ‘best persons’ moeten ook 
een directe toegang hebben tot bestuurders. De Bruijn en Noordegraaf (2010) 
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definiëren een professionaliteit-nieuwe-stijl, waarbij niet een steeds verdere 
vakmatige verdieping nodig is om goede diensten te kunnen leveren, maar een 
oriëntatie op de complexe problematiek van groepen burgers. Opvallend in 
hun betoog is de tegenstelling tussen de vakspecialistische en de ‘frontlijn-
professionals’. Het is de vraag of hier sprake is van een herdefiniëring van 
het begrip ‘professional’ of van het ontstaan van een nieuwe variant op het 
verschijnsel professionalisme. Immers in de traditionele definitie van de pro-
fessional gaat het juist niet in de eerste plaats om de praktische uitvoering, 
maar eerder om een hoog opleidingsniveau, kennis, autonomie, maatwerk 
in dienstverlening en creativiteit (Van Delden, 1991; Weggeman, 1992; 
Van Delden, 1996; Kor, Wijnen en Weggeman, 2007). Voor de frontlijn-
professionals gelden echter nieuwe kernbegrippen:
• ze zijn gericht op weerbarstige ‘gelaagde’ problemen die zich uitstrekken 

over meerdere dimensies of leefgebieden. Deze problemen zijn grenzeloos, 
ambigu en vaak omstreden (Noordegraaf, 2004, p. 61-66);

• ze hebben het onderscheidende vermogen om de diverse aspecten van deze 
problemen te zien, te wegen en te vertalen naar een brede interventie van 
henzelf en ook van professionals uit andere disciplines.

Staat hiermee de klassieke omschrijving van professionals nu op de tocht? Om 
die vraag te kunnen beantwoorden worden eerst hieronder de werkomgeving 
en competenties van de frontlijnprofessionals geschetst om die vervolgens te 
confronteren met de gebruikelijke omschrijvingen van professionaliteit.

3. Werkomgeving: harde kanten van de frontlijn
De groep frontlijnprofessionals onderscheidt zich van de bestaande populatie 
beroepswerkers door een ommezwaai naar een radicaal praktijkgeoriënteerde 
werkstijl. Het gaat om het oplossen van problemen én om het aangaan van een 
uitdaging. Bij grillige problemen is methodisch werken op onderdelen nuttig, 
maar over het geheel moet er eerder worden geïmproviseerd. Variëren op 
methodiek is dus nodig en dat vraagt een pioniershouding (Van Delden, 2009, 
p. 99). Intuïtie is daarin belangrijk, niet in de zin van losweg wat uitproberen, 
maar het vermogen om vanuit een rijke ervaring snel de kern van een probleem 
te zien (en dan vaak ook de oplossing). In het arbeidsethos van de frontlijn-
professional is zeker sprake van een missiegevoel, waarbij het niet zozeer gaat 
om traditionele beroepswaarden tot gelding te brengen maar eerder om weer-
barstige problemen in de samenleving op te lossen. Professionalisme behelst 
hier geen exclusief, beschermend beroep, want het is nodig om de problemen 
in de ‘echte wereld’ breed te attaqueren. Dit vereist niet alleen het oplossen 
van problemen, maar ook het mobiliseren van de energie bij anderen om dat 
in een nieuwe samenhang te doen. De beweging kan belangrijker zijn dan het 
resultaat op korte termijn. Daarin schuilt ook een risico: al te veel improvisatie 
en beweging kan ook leiden tot richtingloosheid en chaos. Als de voorhoede 
blijft aanvallen kan de hoofdmacht verstek laten gaan.
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VOORBEELD

Succes stuit op grenzen
Vervuilde zwervers en rumoerige probleemgezinnen gaven veel overlast aan burgers in een middelgrote stad en dat 
was de reden voor de gemeente en enkele instellingen om een apart ‘bemoeizorgteam’ in te stellen. Doorgewinterde 
hulpverleners gingen vanuit een eigen locatie de straat op, legden contact met deze wispelturige cliënten en probeer-
den ze in een training of een andere vorm van behandeling of begeleiding te krijgen. Het eerste lukte redelijk, het 
tweede minder. De zorginstellingen werden betaald per zorgtype en werkten met vaste procedures voor aanmelding, 
registratie en afspraken. Maar hier ging het om mensen die meerdere problemen tegelijk hadden, zoals verslaving, 
psychiatrische problematiek en een leven dat nooit goed op de rails was gekomen. Ze gedroegen zich chaotisch, 
hielden zich niet aan de voorgeschreven procedures en bleven weg. De bemoeizorgwerkers raakten zo gefrustreerd 
over hun eigen organisaties. Wat zij aan het begin tot stand brachten ging later weer verloren.

Het opereren tussen de frontlijn en de partnerorganisaties heeft ook zijn harde 
kanten. In de frontlijnteams gaat het primair om samenwerking maar tussen 
organisaties is er sprake van een open arena met uiteenlopende en soms bot-
sende belangen (Van Delden, 2009, p. 159-161). De professionals moeten 
beschikken over flink wat frustratietolerantie om hiermee rekening te houden. 
In de samenwerking manifesteert zich ook een spel van ‘geven en nemen’, 
waarbij met het oog op de goede verhoudingen niet altijd de inhoudelijk fraai-
ste oplossing wordt gekozen. Daarbij kan een frontlijnprofessional makkelijk 
in de knel komen tussen de uitdaging in de samenwerking en de eisen die wor-
den gesteld in zijn eigen organisatie, waar hij of zij nog steeds werknemer is. 
Een al te grote eigenwijsheid vanuit een sterke identificatie met het samenwer-
kingsverband kan leiden tot verminderde loopbaankansen in de moederorga-
nisatie. Voor zijn leidinggevende is het samenwerkingsverband vaak een ver-
schijnsel in de periferie van de organisatie. Bij de lijnmanagers ontbreekt het 
vaak aan impressies en informatie over de prestaties van de aldaar gedeta-
cheerde medewerkers. Dit kan leiden tot onderwaardering. Deze vormen van 
stress lijken op de spanningen die gebruikelijk zijn in projectmatig werkende 
organisaties, alleen komt hier nog het gegeven bij dat de projecten zich ook 
nog buiten de organisatie uitstrekken en de medewerkers nog makkelijker 
verweesd kunnen raken.

4. Vereiste competenties
Frontlijnprofessionals pionieren in een open en vaak onzekere omgeving. 
Ze moeten aan hoge eisen voldoen. Wat betekent dit nu voor hun competen-
ties? Hoe onderscheiden ze zich hier van hun reguliere collega-professionals? 
Uitgaande van de getypeerde werkomgeving zijn de volgende vijf specifieke 
competenties te benoemen:
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1. Operationele creativiteit

Het gaat vooraleerst om het oplossen van complexe en vaak hardnekkige pro-
blemen. Oplossingen vereisen vaak een vorm van bending the rules, dus het 
bedenken van nieuwe wegen in een bureaucratische omgeving of het snel kun-
nen wegnemen van praktische belemmeringen. Bijvoorbeeld door budget in te 
zetten om oplossingen ‘in te kopen’ bij een partner of desnoods bij een derde 
partij als het zo uit komt. Steen (2011) beschrijft hoe bij de verbetering van 
zorgdienstverlening in ketens een ontwerpgerichte benadering kan worden 
gevolgd, waarin de professionals problemen vanuit meerdere perspectieven 
benaderen en nieuwe werkprocessen ontwikkelen als reactie op de behoeften 
van klanten (p. 5-8).

2. Streetwiseness en onderhandelen

Een frontlijnprofessional moet weten hoe het werkt om weerstanden tegen te 
komen, manipulaties te doorgronden en te pareren, politieke machtsspelletjes 
te neutraliseren en te domineren als het moet. Een crisis of conflict moet niet 
leiden tot paniek, maar tot het benutten van vrijkomende energie, ook al is die 
eerst negatief. Fricties en ruzies moeten bespreekbaar worden gemaakt, vaak 
door ze te duiden als achterliggende behoeften en te presenteren als condities 
waarover kan worden onderhandeld. Die down-to-earth houding kan status-
verlagend werken als je met Jan en alleman moet omgaan en desnoods zelf het 
handwerk gaat doen om het tempo erin te houden. De frontlijnprofessional 
moet dus een lage statusbehoefte hebben. Het gaat er om dat er beweging in 
het probleem komt, en blijft.

3. Beroepservaring én generieke oriëntatie

Effectieve frontlijnprofessionals hebben een relevante vakopleiding gevolgd en 
in hun beroep veel ervaring opgedaan, maar hebben ook een belangstelling en 
oriëntatie die daar bovenuit stijgt. Ze zijn eclectisch en pikken die kennis en 
technieken op die nodig zijn om tot praktische probleemoplossing te komen. 
Die brede oriëntatie telt zwaarder dan het opleidingsniveau. Zo kan een erva-
ren maatschappelijk werker zich ontwikkelen tot een verwijzer naar psychia-
trische hulp, mits hij of zij getraind is geraakt in het herkennen van sympto-
men.

4. Verbindende vaardigheden

Teamvaardigheden en een grote flexibiliteit naar situaties en klanten zijn 
essentieel. Eigenlijk moet daar ook de kernmotivatie zitten om deze functie te 
vervullen, dus het onvermoeibaar inspelen op wisselende situaties. Het gaat 
om verbindend en complementair optreden in een groep die men per geval 
desnoods zelf samenstelt. Könings (2007) beschrijft dat het bij alliantievor-
ming niet alleen gaat om het inhoudelijk oplossen van problemen, maar ook 
om het acteren vanuit teamvorming, met het oog op het creëren van een oplos-
singsvorm die een brede groep aanspreekt (ibid: p. 303-304).
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5. Toegang tot de macht

Frontlijnprofessionals moeten in staat zijn een directe relatie te leggen met 
hogere echelons in hun organisaties om weerstanden in de interne processen of 
stagnaties in de besluitvorming te kunnen doorbreken. Ze moeten gevoelig zijn 
voor de bestuurlijke rationaliteit. Zij moeten zij aan zij met bestuurders kun-
nen werken (De Bruijn, 2010, p. 51-52). Naast het horizontale werken met 
andere professionals moet er dus ook verticaal worden overlegd en gestuurd. 
Zo neemt zijn probleemoplossende vermogen toe en wordt hij ook ambassa-
deur van de samenwerking onder de medeprofessionals.

Sleutelcompetenties van frontlijnprofessionals
• operationele creativiteit
• streetwiseness en onderhandelen
• beroepservaring én generieke oriëntatie
• verbindende vaardigheden
• toegang tot de macht

De opsomming van bovenstaande competenties zijn karakteristiek. Ze zijn 
anders dan de vaardigheden die gelden voor conventionele ‘mainstream’ pro-
fessionals. Maar hoe anders? In hoeverre betekent de opkomst van frontlijn-
professionals een verandering in de betekenis van professionalisme? Dat laat 
zich bepalen door de geijkte kenmerken van de gangbare, mainstream profes-
sionals te vergelijken met de kenmerken van de frontlijnprofessionals.

5. Vergelijking van mainstream- met frontlijn-professionals
In het Nederlandse taalgebied verschenen de eerste publicaties over professio-
nals en professionalisering in het begin van de jaren negentig. Verschillende 
auteurs legden eigen accenten bij het definiëren van professionals en hun 
essentiële kenmerken. Van Delden (1991, p. 90-91) stelt dat in de werksituatie 
van de professional een inherente en kenmerkende spanning bestaat tussen de 
klantgerichte dienstverlening en de vakgerichte kennisdiepgang. Hij omschrijft 
professionals als ‘dienstverleners met kennis’ (Van Delden, 1996, p. 9). Min of 
meer solistische werkverbanden van professionals groeien uit tot professionele 
organisaties waarin een ‘verafhankelijking’ en ‘niveaudifferentiatie’ tussen 
professionals optreedt (Van Delden, 1996, p. 102-111). Deze ontwikkelen 
zich van junior- tot medior- en soms seniorniveau, waarbij die groei niet voor 
iedereen vanzelfsprekend is. Weggeman (1992) maakt onderscheid tussen de 
improviserende professionals (bijvoorbeeld architecten, advocaten of advi-
seurs) en de routinematige professionals zoals chirurgen of uitvoerende musici 
met een standaardrepertoire (p. 26-29). Zijn indeling (naar Argyris, 1976) 
leent zich voor een vergelijking van de competenties van deze twee typen 
mainstream professionals en de frontlijnprofessionals, uitgaande van de ver-
schillen in taken en werkomgeving (zie tabel 1).
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Tabel 1: 

Profielschets van drie 

typen professionals

Kenmerk Improviserende 
professionals

Routinematige 
professionals

Frontlijn-
professionals

Taakstructuur open problemen gesloten problemen gelaagde problemen 

Werkomgeving mono/multidisciplinair monodisciplinair interdisciplinair

Werkstijl improviseert werkt routinematig improviseert en verbindt

Kernproces maakt informatie overtreft normen en 
standaarden

maakt en combineert 
informatie

Drijvende kracht kennis ervaring resultaatgerichtheid

Scoort op: flexibiliteit efficiency effectiviteit en macht 
(‘streetwise’)

Persoonlijke groei vernieuwt op basis van 
kenniscreativiteit

verbetert op basis van con-
centratie

vernieuwt op basis van 
operationele creativiteit

Leerstijl heeft geleerd te leren 
(‘double loop learning’)

leert steeds meer over 
hetzelfde (‘single loop 
learning’)

heeft geleerd te leren 
(‘double loop learning’) 
samen met anderen

Frontlijnprofessionals lijken op improviserende professionals omdat ze evenals 
de laatste groep vooral te maken hebben met open problemen, een improvise-
rende werkstijl hebben, nieuwe informatie creëren, voornamelijk creatief zijn 
en op een hoger niveau leren over problemen en oplossingen. Maar er zijn ook 
verschillen met de improviserende professionals: in de frontlijn zijn de proble-
men gelaagd en wispelturig en moet er vooral interdisciplinair in plaats van 
mono- of multidisciplinair gewerkt worden om uiteenlopende informatie te 
combineren en mensen te verbinden. Frontlijnprofessionals worden gedreven 
door ‘… passie, niet zozeer voor het vak, ook niet voor de klant, maar eerder 
voor het oplossen van problemen.’ (Zuurmond en De Jong, 2010, p. 47). Er is 
meer waardering voor operationele resultaten en macht dan voor ‘diepe’ vak-
kennis. Als het gaat om resultaatgerichtheid en pragmatische effectiviteit lijkt 
de frontlijnprofessional zelfs enigszins op de routinematige professional: een 
snelle effectieve uitvoering weegt zwaarder dan creatieve kennistoepassing en 
dat kan betekenen dat beproefde oplossingen de voorkeur hebben boven origi-
nele vondsten.
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VOORBEELD

Creëren van werkbare oplossingen
In de stad Utrecht was er sprake van ernstige overlast door een groep jongeren die in de buurt overvallen pleegde en 
bewoners intimideerde. Het lukt de politie onvoldoende om de groep op heterdaad te betrappen. Een in het veilig-
heidshuis gedetacheerde politiemedewerker wist uiteindelijk een aanpak te construeren waarin jongeren werden aan-
gehouden vanwege het rijden zonder rijbewijs, de betreffende auto in beslag werd genomen en de verhuurder van 
de auto werd gewaarschuwd voor de groep. Door deze ‘lichte’ sancties werd de groep het vervoermiddel afgenomen 
waarmee ze strafbare feiten pleegden en werd hun interne status in de groep aangetast. Omdat de jongeren daar-
naast ook individueel werden vervolgd en gestraft voor delicten nam de overlast af. De politiemedewerker was op dit 
idee gekomen door voortdurend van gedachten te wisselen met de wijkagent, hulpverleners in de wijk en medewer-
kers van het Openbaar Ministerie. Hij was steeds bezig met veiligheidsproblemen en de werkprocessen van de diver-
se partners en was zo tot een benadering gekomen waarin conventionele middelen op een nieuwe manier werden 
gecombineerd. In zijn loopbaan had hij nooit gekozen voor een ‘schrijvende’ beleidsfunctie, maar juist voor een ver-
nieuwingsrol dicht bij de werkvloer.

Het profiel van de frontlijnprofessional ‘leunt’ dus naar de improviserende 
professional, terwijl het ook enkele kenmerken bevat die daarvan afwijken. 
Een deel daarvan is bijna managerial of zelfs bestuurlijk: diverse disciplines 
laten samenwerken, verbinden van niveaus, onderhandelen en machtsvorming.
Op dit punt sluit de ontwikkeling van de frontlijnprofessional aan op een meer 
algemene trend waarin professionals meer managementachtige taken gaan 
uitoefenen en samenwerkingsrelaties gaan onderhouden (Noordegraaf, 2007, 
p. 774-779). En tegelijkertijd is de frontlijnprofessional vooral pragmatisch en 
meer gericht op concrete, direct werkbare oplossingen dan de improviserende 
professional. Het gaat dus om een profiel dat vanuit een ruime werkervaring 
als ‘gewone’ professional uitwaaiert in de breedte (praktische horizontale 
samenwerking), én ook in de hoogte (toegang tot de macht, verbinden van 
niveaus). Dit roept de vraag op of en hoe frontlijnprofessionals zijn te ontwik-
kelen. Kunnen pioniers worden gecreëerd?

6. Ontwikkeling van frontlijnprofessionals
Het ontwikkelen van de beschreven ‘frontlijncompetenties’ is een lastige opga-
ve. Veel samenwerkingsverbanden hebben nog maar een korte historie en er is 
nauwelijks ervaring opgedaan met het professionaliseren in deze sfeer. Daarbij 
komt nog dat frontlijnprofessionals vaak in samenwerkingsverbanden opere-
ren en dat de werkgeversrol dan op afstand wordt vervuld door een manager 
van de partnerorganisatie. De frontlijnprofessionals zijn immers daar in 
dienst, dus zal de prikkel tot ontwikkeling ook hiervan vandaan moeten 
komen. Eigenlijk is dit alleen mogelijk wanneer deze organisaties de aanpak 
van de complexe problemen en de daartoe benodigde samenwerking onder-
deel hebben gemaakt van hun eigen beleid. Het ontwikkelen van frontlijnpro-
fessionals valt dan samen met deze offensieve strategie en het creëren van 
samenwerkingsverbanden met anderen om die strategie te kunnen uitvoeren. 
Organisatieontwikkeling en competentieontwikkeling gaan hand in hand. 



25

SAMENWERKING IN DE FRONTLIJNNUMMER 6 – NOVEMBER/DECEMBER 2011&

P
ieterja

n
 v

a
n

 D
eld

en

Vanuit deze invalshoek zijn principes te formuleren voor het ontwikkelen van 
frontlijnprofessionals.

GEBRUIK SAMENWERKINGSVERBANDEN ALS LEERPLEKKEN

De meeste samenwerkingsverbanden vormen zichzelf en hun medewerkers 
tegelijkertijd in hun ontstaansproces. Bij de start moet alles worden uitgevon-
den en in dat soort spannende situaties leren mensen snel. Nieuwe oplossingen 
worden uitgeprobeerd, snel terzijde gelegd als ze niet werken, direct ingevoerd 
als ze effectief blijken. De betrokken professionals leren in deze laboratorium-
situatie daarbij hoe ze werkwijzen moeten uitvinden en herzien. Het leren 
vindt dus bijna als vanzelf plaats. Een voorbeeld hiervan werd zichtbaar bij 
de inrichting van de Amsterdamse ketenunits, samenwerkingsverbanden van 
politie, Openbaar Ministerie en andere justitiële instanties, gericht op het ver-
sneld afhandelen van strafbare feiten. De nieuwe teams werden elk afzonder-
lijk intensief getraind en gecoacht zodat de professionals het nieuwe werk-
proces in korte tijd leerden beheersen. Vergelijkbaar hiermee is dat in veel 
veiligheidshuizen bij de start veel aandacht is geweest voor het uitdenken of 
herzien van werkprocessen door degenen die ze moesten uitvoeren.

SELECTEER ERVAREN PRAKTIJKMENSEN, GEEN HOOGGESCHOOLDEN

Frontlijnprofessionals moeten complexe situaties kunnen hanteren en tegelij-
kertijd ‘streetwise’ zijn. Omdat praktijkgerichtheid en probleemoplossing 
voorop staan is praktijkervaring van meer waarde dan academische inzichten. 
De meeste frontlijnprofessionals zijn daarom ervaren beroepsbeoefenaars met 
enkele bijzondere kenmerken die ze geschikt maken om aan het ‘front’ te wor-
den ingezet. Deze beeldspraak kan ook als directe analogie worden ingezet: 
de elitetroepen van de Amerikaanse strijdkrachten worden vooral gevuld door 
mensen met een grote praktijkervaring die actief willen blijven in het veld 
‘… waar het allemaal gebeurt – en waar zij ook willen werken.’ (Sobel, 2010, 
p. 59). In de eerder aangehaalde studie van Zuurmond en De Jong (2010) over 
‘De professionele professional’ wordt opgemerkt dat er een grote behoefte is 
aan mensen die zich niet te veel aantrekken van bureaucratische systemen en 
belemmeringen maar de ruimte nemen die nodig is om problemen op te lossen. 
(p. 47 – 53). Het zijn pioniers in de dop. De kunst is om deze op te sporen en 
een sterkere positie te geven, en ook status.

GEEF FRONTLIJNPROFESSIONALS STATUS

Vergelijkbaar met expats die terugkeren naar het hoofdkantoor en opnieuw 
hun plek in de organisatie moeten bevechten, staan ook frontlijnprofessionals 
voor het probleem dat hun externe prestaties laag worden gewaardeerd in de 
eigen rangen. Wijkagenten die veel verkeren met burgers, welzijnswerkers en 
ondernemers klagen over het feit dat er zo weinig met hun informatie gebeurt 
in de rest van de politieorganisatie. Het probleem van de lage status van dege-
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nen die veel met externen optrekken is hardnekkig. Dit belemmert hun func-
tioneren en daarmee ook de ontwikkeling van hun competenties. De leiding 
moet daarom compenseren voor deze lage status. Dit kan door de frontlijn-
professional in een sturende positie te brengen bij onderwerpen die ook de 
interne collega’s aangaan. In het eerder genoemde voorbeeld van een aanpak 
van ernstig overlastgevende jongeren in Utrecht speelde de wijkagent een sleu-
telrol. Vanuit de leiding werd hij gesteund bij het geven van aanwijzingen aan 
zijn collega’s in de noodhulp, de recherche en de meldkamer om tot één aan-
pak vanuit de politie te komen. Hierdoor verbeterde zijn status in het korps 
en daarmee ook zijn zelfvertrouwen om collega’s ook op andere momenten in 
te schakelen.

NEEM TIJD VOOR BREDERE KADERVORMING

Uit onderzoek (Van Delden, 2009, p. 201) komt naar voren dat het doorgaans 
lang duurt voordat samenwerkingsverbanden vruchtbaar worden. De externe 
resultaten in de frontlijn – een integrale aanpak, een effectief zorgarrangement 
– komen pas na jaren. Organisaties en hun medewerkers ontwikkelen de ver-
eiste competenties in een lange reeks ervaringen in de brede gecombineerde 
werkprocessen. Aanvankelijk vormen de frontlijnprofessionals een perifeer 
verschijnsel in hun eigen organisatie, vreemde eenden in de bijt. Naar mate de 
leiding de doelen van de samenwerking verder benadrukt en de frontlijnwer-
kers voldoende positie en status geeft worden hun activiteiten door collega’s 
ook belangrijker gevonden en krijgen ze navolging. Na verloop van tijd wer-
ken de frontlijncompetenties ook door in de hele organisatie en is er sprake 
van een bredere kadervorming. Samenwerking aan de frontlijn verandert dan 
van een marginaal project naar een gerespecteerde kerntaak.

VOORBEELD

Brede gezinsmanagers bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) heeft te maken met een grootschalige jeugdproblematiek in de 
stad. De conventionele hulpverlening door medewerkers in de jeugdbescherming en jeugdreclassering schiet tekort 
door een verkokering in de manier van werken en de bekostiging. Mede hierdoor richten de hulpverleners zich op 
individuele jongeren terwijl de oorzaak van de problemen doorgaans in het gezin zit. Om deze systeemdwang te 
doorbreken heeft BJAA nu gezinsmanagers aangesteld die zich richten op de kinderen én de ouders. Ze kunnen het 
complete instrumentarium van BJAA inzetten, en ook dat van de aanbieders van jeugdzorg. Ook werken ze nauw 
samen met de GGD, Bureau Leerplicht, politie en andere hulpverleners. Een gezinsmanager moet in staat zijn stevig 
en betrokken op te treden naar het gezin en daarbij anderen inschakelen. BJAA rekruteert de gezinsmanagers voor 
een groot deel uit de eigen groep ervaren medewerkers en laat ze een intensief programma van training on the job 
en coaching doorlopen. Eerst was er intern alleen mondjesmaat belangstelling, maar gaandeweg groeit het aantal 
medewerkers dat zijn eigen toekomst ook in deze richting ziet. BJAA wil op termijn al zijn hulpverleners laten functi-
oneren als gezinsmanagers.
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7. Epiloog: emancipatie van de frontlijn?
Frontlijnprofessionals vormen nu nog een marginale groep. Het is waarschijn-
lijk dat hun aantal in de publieke dienstverlening en daarmee ook hun gewicht 
in de eigen organisatie zullen toenemen. Hun opkomst is een antwoord op de 
onvrede over het gebrek aan effectiviteit van publieke instellingen in de zorg, 
het onderwijs en de veiligheid. Kennelijk moet er een ‘frontlijn’ worden gedefi-
nieerd om de problemen waar het eigenlijk om gaat weer in beeld te brengen. 
De groei van samenwerkingsverbanden in deze frontlijn betekent in zekere zin 
ook een terugkeer naar de oorsprong: waartoe is professionalisme eigenlijk 
ontstaan en welke problemen willen we ermee oplossen? Misschien is de 
opkomst van de frontlijnprofessionals het eerste signaal van een wederopstan-
ding van de brede praktische beroepswerker waaraan de samenleving de 
grootste behoefte heeft. Dit zou kunnen uitlopen op een situatie waarin het 
werk van specialistische hoogopgeleiden wordt aangestuurd vanuit de behoef-
ten die in de frontlijn door de praktische professionals worden gesignaleerd. 
Ook beleidskeuzes en prioriteiten kunnen vanuit deze uitvoering worden beïn-
vloed en misschien wel bepaald. Enkele jaren geleden stationeerde het Veilig-
heidshuis Groningen een projectteam in een dorp op het platteland om tijde-
lijk de lokale keten van lokale hulpverleners aan te sturen bij het aanpakken 
van overlast. De gemeente werd geïnstrueerd om veiligheidsbeleid te ontwik-
kelen en als opdrachtgever van de hulpverleners op te treden. Deze werkwijze 
heeft navolging gekregen. Vergelijkbaar hiermee maken hulpverleners in som-
mige bemoeizorgteams voor hun cliënten een plan van aanpak dat richtingge-
vend is voor hun behandeling in de gespecialiseerde zorginstellingen. ‘Streetwi-
se’ hebben ze een integrale kijk op de problemen in de diverse leefgebieden van 
de cliënt die de specialistische professional ontbeert. Als dit principe breed toe-
pasbaar mocht blijken, kan dat uitlopen op een radicale omkering van de ver-
houdingen in de professionele beroepsbevolking. Wellicht ligt er een ‘emanci-
patie van de frontlijn’ in het verschiet die de betekenis en status van de 
‘mainstream’ hoogopgeleide professionals dramatisch zal relativeren.

Noot

1. Zie www.bredeschool.nl, www.zorgvoorbeter.nl, www.ccaf.nl, 
www.rotterdam.nl/frontlijn. 
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