BESCHOUWING

I{waliteit van de dienstverlening:
de armslag van de frontliniewerkers
Jacquelien Soetenhorst - de Savornin Lohman

ind s het nieuwe reali sme
vet· van Civil Religion (1). TelJuist aan de frontlijn blijkt
de toonzetting is van het
kens weer l'icht ' de staat' -in de
de bureaucratie werkzaam.
politieke debat moet de
persoon van de minister va n
welzijnssector het ontgelden. MinJustitiezich tot de onderd aan .
Hoe staat het met de
der overheid, privatisering en deIn plaats va n de bUl'ger vanuit de
erkenning van haar
r egulering zijn de slagwoorden
ivoren toren vel'manend toe te
werkers?
spreken , ligt h et naar mijn idee
van politiek en beleid . Bm'gees
moeten mindel' ber oep doen op
meet· op de weg van overheidsdiede vooezieningen , zo stelde minisna ren om ol'de op zak en te stellen
ter presid ent Lubber s onlangs in
in de eigen 'winkel' . Ethisch e ijkzijn Nijmeegse r ede. Of het nu
punten aan te leggen voor het eigaat om de rechte,' of om de hulpverlening: men dient
gen handelen , zoda t dit vel'antwoo rdelijk en vertrouwenzichzelf te ['edden , burenhulp en vrijwillige l:sweek moeten
wekkend is. De oude staat b estaat niet meer. Wel zijn el'
als alternatief dien en.
talloze voorzieningen , die op een of ander e manier vorm
Ik wil in het midden laten of dit standpunt juist is en of
geven aa n het overheid sb eleid en daarmce aan ' het gehet in de praktijk ook weekt. L a ten wij voor de disc ussie
zicht va n de overheid ', het beeld dat de ovel' heid van
aannemen dat mindet' collectieve vool'Zieningen nodig en
zichzelf schept.
nuttig is. Dat neemt niet weg dat er altijd publieke voorMijn stelling is dan ook da t het welzijn sbelcid de erva l'ing
zieningen zullen blijven (bij voo t'beeld politie, hulpverlevan de ' wel' kvloel" als uitga ngspunt moet kiezen. Daal'
ning en ociale dien sten). E n d a t de manier Waal'Op de
vindt het contact plaats met de burger , VOOI' wie de voorprofessionals hun taak uitoefenen VOO t' een gr oot deel bezieningen immer s zijn bedoeld . Daa r moeten werkel's over
palend is voor de kwaliteit va n het bestaa n.
de nodige ha ndelingsruimte of armslag b eschikken om te
Vooral de directe contacten met deze dienstverlening zijn
kunnen luistel'en en adequ aa t op de Pl'oblemen in te kunnen spelen , liefst in samenwerking met andel'en. Va nuit
cru ciaal. Welke b ch andeling je ondervindt bij de sociale
dien st, hoe menselijk de opvang was in h et ver pleeghuis,
deze el'varing moet het beleid van de instelling vo rm k r ij hoe goed el' geluisterd werd n aae je slachtoffet'er varing
gen in voo rwaarden scheppende zin . In laa tste insta ntie
door de p olitie, dit zijn stuk VOOt' stuk et'va ringen , aan de
kan dan h et overheidsbeleid worden vas tgesteld (2) .
hand waarvan je een beeld opbouwt ovel' de kwaliteit van
H et lijkt zo simpel, maar dit model staat haaks op het dode gemeensch a psvooezieningen van het land waarin je
minerende model da t 'va n boven naa r b eneden ' werkt.
leeft. Is dat positief dan woedt het maa tsch a ppelijk d l'aagBegint bij wij ziging van "egelgeving om zo via instructies
en voorschriften de in tellingen iJl h et ga l'eel te krijgen ,
vlak dat nodig is VOOl' dit stelsel ve rsterkt. Is h et nega tief
dan wel'kt dat demotiver end . In het gunstigste geval gaan
die tenslotte weel' de instt'ucties geven aan de uitvoerend
de men sen klagen , maa r de meeste haken af , worden p aswel'kel·s .
sief , gaan kanker en of slaan tel'Ug dOOl' de dienst waal'
" Wij weten niet wa t el' geb eurt in de contacten tussen
mogelijk op te lichten.
bUl'gel' en politie" zei onla ngs de poLitie criminoloog DenDe minister van Ju stitie Hirsch Ballin is een kruistocht
kel's. E n toch wOl'dt h et politieb estel op dit moment va n
bovenaf ingrijpend herzien. Men maakt zich VOOI'nameb egonnen tegen de normver vaging waal' wij als Nederlander s aan schijnen te lijden . VerantwoOl'delijkheid en ver lijk d,' uk over de bevoegdheden van de bUl'gemeestel's onderling of in r elatie tot het O.M. Wat deze herziening betetrouwen zijn hierbij centrale b egrippen . Wij zouden ons
meer vel'antwoordelijk moeten voelen voor ons eigen gekent voor het uitvoerend werk , daal' maakt niemand zich
dl'ag, maar ook VOOI' elkaar. Van Agt deed dit door op te
druk over. De competentiestrijd tussen de autol'iteiten
roepen tot een Ethisch Reveil. Hirsch Ballin spreekt liemoet kennelijk eerst worden uitgevochten .
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(1 ) Recht in beweging, 2e Kamer '90-'91 .21829, nr 1; Discussie in de

Bali.e , Volkskrant en NRC-Handelsblad 25 maart 1991.
(2) 1. Soetellhorst-de Savornin Lohman, Doe wel ell zie niet om, maat-

(3) l

lacquelien Soetenhorst-de Savornin Lohman is hoogleraar sociale

schappelijke hltlperlening in relatie tot ';et recht , Swets en Zeitlinger,

door

hulpverlening aan de U,tiversiteit van Amsterdam.
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Frontliniewerkers: ondergewaardeerd en overvraagd

Ond er de kop: Aantal drugvet'slaafden stijgt tot 25,000
meldt de Volkskrant: "Het personeel van de instellingen
die methadon ver strekken is niet erg tevreden over het
werk . Het ziektevel'zuim is hoog vanwege de werkdruk en
in de helft van de instellingen wordt de sfeer als matig of
slecht gekenschetst. Volgen s werknemet's is ook de samenwerking met andet'e hulpved eningsin tellingen slecht. Zij
wijten dat ondel' meel' aan de lage maatschappelijke
waardering voor hun werk" (3).
0" ni t zo lang geleden wel'den dOOl' het vet'pleegkundigpCl'soneel dc lege bedden door de straten van de stad geduwd: zij vonden hun werksituatie onhoudbaar en cis ten
vermindering van wel'kdl'uk en betere lonen. E en l'ecent
ondcrzoek onder gevangenisper soneel gaat in op h et r elaticf hoge zi ktevCl"zuÏn1. De ondet'zoeker vond een samenhan" tu en de geringe eigen besli singsruinlte waarover
de bewaardel' beschikte en de hoogte van h et ziekte verzuim . lIoe mind er mogelijkheden de b ewaarder heeft om
zijn wel·k naar eigen inzicht in te richten hoe hoger het
ziekt vel'zuinl. Wat is de ovel'eenkomst tussen drughulpverleners, vel'plegend personeel en gevangenis bewaal'der ? Het gaat steeds over mensen , professionals met een
publickc runctie, die in direct contact staan met burgers.
D Amerikaanse socioloog Lipsky heeft hiervoor de term
' fronlliniewerkers' uitgevonden. In zijn boek " Streetlevel bureaucracy "Dilemma 's of the individual in public
cr i 'e "(1980) dat inmiddel ook in het Nederlands is
ver chenen, geeft hij een haarscherpe analyse van het
werkklimaat waarin dcze frontlini ewerker s moeten functionercn. Of het nu om politiefllD ctionari sen gaat , om onderwijzer , maatschappelijk wel'kers of ' loketambtenaren ' bij ociale dien ten , telken s bevinden zij zich onde['aan de profe sionele of bureaurcratisch e hiërarchie,
wordt hun werk ondergewaardecrd en ondel' b etaald, terwijl dc werkdruk gl'oot is. De vraag naar hun dien stverlenin ' i immer vrijwel onbegr ensd. Zij hebben dagelijks te
maken l11et bUI'gel's, die om hulp of bij stand vragen bij
h t oplossen van hllll pJ'Oblcmen. En dat zijn dan meestal
de" nen die zich het minst kunnen redden in de samenleving. Wic de ed e IIillstt'eet Blue gevolgd heeft kan zich
enigszins voorstellen wi.e dat zijn: men en , die diep in de
problel11 n zitten of dreigen te komen en daarom bij de
politic, dc ociale dienst of het maatschappelijk werk terecht komcn. lIet gaat vaak om oudel'en , etnische minderhcden, alleenstaande vrouwen of jongeren zonder
haan .
m loch het boofd boven water te bouden ontwikkelen
frontJinicwerkcrs, die een sleutelpositie innemen in de
Vel'zol'gingsstaat, een aantal oved evingsstrategieën . Een
hekende techniek is het verhogen van de drempel van devool'ziening, bijvoorbeeld door wachtlij sten in te stellen ,
werktijden tc beperken , of telefonisch altijd in gesprek te

, ma at-

zijn en ingewikkelde formuliel'en te laten invullen. Selectie
van uitsluitend die clienten , waar mee te werken valt , is
een andere veel gebruikte techniek. Zo wordt de RIAGGs
(Regionale Instituten voor Ambulante Geestelijke Gezondheid szorg) verweten dat zij door langdurige intake-procedures en voorwaard en vooral de groep toch al bevoorr echte cliënten bereiken. Dit staat bekend als het YAVISeffect (Young, Atractive, VerbaI , Intelligent, Sensitive).
De cliënt word 'geconstrueerd ' naat' het hulpaanbod , in
plaats van ander som. In het onderwijs gebeurt hetzelfde.
Leerlingen , die niet passen in het onderwij saanbod vallen
uit de boot , worden ' drop-out' en klll1llen zich over enige
tijd voegen bij de loketten van de hulpverlening.
Lipsky is scherpzinnig in zijn analyse, maar zwak als het
om de r emedie gaat. Eigenlijk komt hij niet verder dan
een voorstel tot ' on the job tt'aining' van deze werker s. In
elk geval wij st hij h et gebruikelijke antwoord van de
hand. Kritiek ovel' h et handelen van fl'ontliniewerker s resulteert immers steeds in regelgeving en codering. DaardOOl' worden zij nog meer ingeperkt. Als er nog enige Cl'eativiteit over is dan wOl'dt die ge topt in h et vinden van
sluipwegen om toch nog op een zelfstandige manier b ezig
te zijn en voldoening in het wel'k te vinden.
Frontliniewerkers als vernieuwers

inde

r.;.nger ,

Noodzakelijke hulp

(3) Drugll/tlp verlenillg, onderzoek u.itgevoerd in opdracht van WVC
door burecltL Driesen voor sociaa.l wetenschappelijk
ollderzoek , trecht 1991.

Er is nog een r eden waarom deze werkers zo essentiëel
zijn voor de kwaliteit van het bestaan. Een collectieve
voorziening kent géen winstprincipe en wordt dus nauwe-
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lijks gecorrigeerd. Anders dan een bedrijf, dat om zijn
concurrentie positie te behouden voortdurend de omgeving moet vel"kennen en aan productvemieuwing moet
doen, kan een overheidsinstelling zich heel lang permitteren in een eigen werkelijkheid te leven. Dit beeld komt
ook naar voren studie van Hueting en Neij over het naoorlogse welzijnsbeleid, "Voortgang zonder samenhang"
(4). Tot ver in de jaren zeventig waren de verzuilde koepels, met als superkoepel de Nationale raad Maat- schappelijk Welzijn , aan het vergaderen en onderhandelen met
het toenmalige CRM, terwijl de politieke verhoudingen ingrijpend veranderden en hun machtsbasis in de samenleving vrijwel verdwenen was. Op 'de werkvloer' bestaat
dit gevaar minder door het direct contact met cliënten en
hun dagelijkse problemen. Frontliniewerkers nemen voor
de noodzakelijke vernieuwing dan ook een sleutelpositie
in . Met één been staan zij in het stelsel, de organisatie of
instelling waaraan zij verbonden zijn, en met het andere
been staan zij in de maatschappelijke werkelijkheid,
delen in de frustraties waar hun cliënten mee te maken
hebben. We zien dan ook vernieuwingen ontstaan waar
frontliniewerkers samen met ontevreden cliënten en vrijwilligers nieuwe initiatieven nemen, zoals op het gebied
van de vrouwenhulpverlening, de drugverslaving, de
thuiszorg of buurtactiviteiten. Meestal gebeurt dit tegen
de stroom in, is er eerder sprake van een 'gedogen' dan
van een gericht overheidsbeleid.

Regels of discretionaire ruimte ?
Wanneer er iets mis gaat, en de overheid of de instellinggedwongen wordt veranderingen aan te brengen in hetroutinematig handelen, dan is het gebruikelijke antwoord
van bovenaf richtlijnen te geven, waardoor de armslag
van de frontliniewerkers wordt beperkt. Een prachtig
voorbeeld is de uitvoering van de Bijstandswet. Artikel 1
lid 1 van deze wet geeft iedere burger die onder het bestaanstninimum dreigt te raken een recht op bijstand.
Hierbij wordt in lid 2 de hoogte van de bij stand afgestemd
op "de individuele omstandigheden en mogelijkheden van
persoon en gezin, alsmede op het betoonde besef van verantwoordelijkkheid voor de voorziening in bet bestaan."
De frontliniewerker kreeg weliswaar een grote armslag,
maar met een beroep op 'het geüjkheidsbeginse1' kwam er
al gauw eeu uitgebreid handboek met vool"schriften voor
specifieke gevallen . Op een gegeven moment wOl'dt het
middel dan ook erger dan de kwaal. De hulpverlener
vindt moeilijk zijn weg in de wirwar van instmcties en
voelt zich in de eigen verantwool"delijkheid aangetast. "Ik
ben geen regelknecht ! Ik moet zelf van geval tot geval
kunnen beoordelen of de cliënt de hulp echt nodig heeft."
Zo ontwikkelen werker ver chillende stijlen van werken,
waal"bij de één zich graag achtel" regels verschuilt, pl'oce-

dure gericht, en de andel" een beroep doet op zijn eigen
professionaliteit en cliënt gericht werkt. Omdat vanuit de
overheid en vauuit de instelling de behoefte bestaat om de
gang van zaken te beheersen komen el" steeds meer instructies, die de discl'etionaire ruimte of eigen armslag
van de werker verkleinen. Verkokering en het langs elkaar h een werken van verschillende dien sten is het gevolg. De overheid wil nu de effecten van haar eigen beleid
te lijf met Sociale Vernieuwing. De 'loketcoördinatie' - de
afstemming op uitvoel"end niveau -moet worden verbeterd
waardoor GSD, GMD , Arbeidsbureau en eventuele gemeentelijke diensten beter kunnen samenwerken, Dit betekent dat "een zekere mate van beleidsvrijheid van de
coutactambtenaar nodig is" (5), Zoals bekend komt het
beleid rond sociale vernieuwing moeizaam opgang, omdat
het nou juist niet lukt de verkokering tussen de sectoren
te verbreken. Een tweede voorbeeld van falend beleid is
de slachtofferopvang, Eind jaren zeventig ontstond er een
publiek debat over de slechte positie van slachtoffers van
misdrijven, In eerste instantie was dit debat aangejaagd
vanuit de vrouwenbeweging. Vrijwillig- sters vingen mishandelde vrouwen op in noodvoorzieningen , de Blijf-vanmijn-lijfhuizen, omdat de officiële hulpverlening het liet
afweten, In een later stadiun werd er van alle kanten politieke druk uitgeoefend om de opvang van slachtoffers van
misdrijven te verbeteren ,
Adviescommissies volgden elkaar op (De Beaufol't, De
Fauillant, Cie. Terwee) hetgeen resulteerde in richtlijnen
aan de politie en een wetsontwerp dat de positie van het
slachtoffer in het strafproces moet verbeteren, Is dat ook
gelukt ? Het wetsontwerp moet nog behandeld worden in
de Tweede Kamer. Als het wordt aangenomen krijgt het
slachtoffer meer mogelijkheden om in het strafproce
tegen de dader zijn schade vergoed te krijgen, Alleen gaat
het maar over een heel klein percentage van zaken. De
dadel" moet inuner s bek end zijn en vervolgd worden door
het Openhaal' Ministerie, en dan moet deze ook nog in
staa t zijn de schade te vergoeden. Slachtoffers zijn vOOl'al
gebaat bij een goede opvang door de politie, Het sporadisch onderzoek naar de toepassing van de richtlijnen is
niet erg hoopgevend. De politie heeft het dmk genoeg met
het 'echte politiewerk' en de opvang van slachtoffel's
hool"t daar niet zozeer bij. <',derlussen heeft Justitie een
netwerk van buro's slachtofferhulp gesuhsidiëerd, waarin
vrijwilligers en een bepel"kt aantal professionals zich toeleggen op deze nieuwe hulpvraag. Zo ontstaat een nieuwe
voorziening en de bestaande hulpverlening kan l"ustig op
de oude voet doorgaan in plaats van zich aan te passen
aan de nieuwe hulpvraag. Een laatste voorbeeld is de
gang van zaken rond de opvang van incest-slachtoffel's.
Toen een Medisch kleuterdagverblijf 'De Boldel'kal"' in
Vlaardingen zich ging bezighouden met deze problematiek
en in een aantal gevallen de kinderbeschet'ming inschakel-
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(4) Ernst Hueting en Rob Neij, Voortgang zonder samenhang,

(5) V. Veklheer en R.van der Wouden, Soeiale vernieuwing komt

twee delen De Walburg Pers, 1989

er ook u){tt van? in Sociaal bestek nr 7/81990 , p 20.
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het gevolg. Een adviescommissie (Cie. Baartman) In'acht
advie uit aan de Regional.e Inspectie en con stateerde dat
cr fouten wal'en gemaakt in diagnose-s telling en samenwer'kin" met Justitie. Sindsdien gebeurt er niets en is het
wachten op een code, die de hulpverleners houvast moet
bieden in hWl optreden in dit soo rt zaken. Meer regels en
Iwoeedures is naar uüjn tellige overtuiging een schijnop10 ing. Natuurlijk, hulpverleners moeten verantwoordelijk ge teld kunnen wOI·den VOOt' hun handelen, maar hun
ei"en beoot'deling ruimte mag je ze daat'bij niet ontnemen. Zij zijn als enige in staat om de problematiek te bekijkcn in een bl'edere context. Zij moeten -in overleg en
(jef. 1 samenwerkend met andere profe sionals en de betrokkenen zelf- besluiten wat er in het specifieke geval gebcurcn moet. Soms pakt dat akelig uit voor oudet's of
voor voogden, of op kOl,te termijn voor het kind zelf,
maar dal is onvel'l1ujdelijk. Zelf de mooiste code kan dat
niet voor·komen.
De code doet dan vooral dienst om de professional 'te
dekken ' . "Al ik de regeltjes maar volg krijg ik geen last",
i dan de mentaliteit die aangeleet'd wordt en niet "dit is
mijn be luit en daar sta ik voor". De opkomst van samenwerkingsverbanden op dit gebied laat zien dat ook
aan de ba i behoefte is aan meer diseretionaire ruimte en
' loketcoördinatie' (6).
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Iloudt de keuze voor meer handelingsruimte voor de
frontiHniewerker geen gevaar van willekeur in ? Ik denk
dat dit indet'daad een risico is dat slechts ten dele is te ondervangen door professionele controle, of verantwoording
a hteraf. Het nemen van risico is soms nodig om tot vernieuwingen te komen. Het toekennen van rechten, het
va ti ggen van proeedures zijn uitstekende instrumenten,
alleen voor somuüge pt'oblemen zijn zij ongeschikt. Hun
werking kraeht houdt op wanneer het om concrete interventie gaan, om de communicatie tussen burger 'en proe sional.
Nieuwe vomlen van participatie

In het gebruik dat bUl'ger maken van collectieve voorziening n ligt een aanknopingspunt voor het versterken van
dc betrokkenheid bij de gemeenschap. Hoewel al vanaf de
jarrn zrventig gedacht wordt ovet· VOt'men van participatir op instellingsniveau (het rapport van de Commissie
van der Burg over democratisch functioneren van instel(jngcn) komt dit beleid slecht van de grond. Het hierop
lH'lrekking hebbende wetsontwerp i , zelfs in sterk afgezwakte vorm, naar de achtergrond verdwenen. Aan de
andere kanl WOl'dt in de plannen over de zorgvet'nieuwing
van slaat ecretat'is Simons een stet'k accent gelegd op d e
parliripatie van patiënten in de besluitvorming. Patiënten
mo 'l 11 -naast verzeket'aar en aanbieders van zorg- de
derde onderhandeling partnet' wOl'den in dit overleg.
1I0ewei er' veel patiëntenorganisaties zijn, blijken deze

(6) M. I ege/in. e.a." amen tegen seks lteel geweId", SOZA WE/UvA

1990.

Vrijwilligerswerk

nog nauwelijks toegerust voor deze belangrijke taak. Ook
zijn et' inmiddels op instellingsniveau vormen van participatie ontstaan, zoals bijvoorbeeld de patiëntenraden in
de psychiatrische ziekenhuizen. Nederland neemt op dat
punt een voogeschoven positie in. Ook in de sfeer van de
sociale zekerheid zijn er vormen van overleg ontwikkeld
door GMDs of GSDs met de uitkeringsgerechtigden. Als
het er om gaat 'het maatschappelijk middenveld' te mobiliseren, dan liggen naar mijn idee hier aanknopingspunten voor een overheidsbeleid dat een actief burgerschap
wil stimuleren.
De frontliniewerkers nemen daarin een centrale plaats in.
Als in de inmiddels beruchte Bolderkar affaire, het Medisch kleuterdagverblijf goed had geluisterd naar de
frontliniewerkers en vervolgens in overleg met de ouders
van de kinderen het beleid had uitgezet, en ook in de gemeenschap waar de school een functie vervult, steun bad
gezocht voor een zorgvuldige vervulling van haar opdracht bescherming .te bieden aan in de thuissituatie bedreigde kinderen, dan had zij een steviger basis gecreëerd
voor de eventuele intet'venties. Sociale problemen dienen
op dat niveau te worden opgelost en niet in een publieke
discussie in de media waar deskundigen vanuit gepolarieerde standpunten hun gelijk willen halen. Het idee dat
burgers door klachtenprocedures voldoende mogelijkheden hebben om hun kt-itiek op de dienstver'lening van de
instelling te uiten is onjuist.
Vaak blijkt men van d eze mogelijkheid geen geb ruil te
maken. Klachtprocedures zijn gebaseerd op een conflictmodel. Voor wie afhankelijk is van een instelling voor een
goede opvang van zijn of haar kinderen, of als zieke of
zorgbehoevende, of als slachtoffer, houdt het conflictmodel een te groot risico in. Men moet inuners toch met elkaar verder?
Over het hoofd wordt gezien dat mensen vaak toch al op
hun kwestbaarst zijn. Door de afnemers van de dienstverlening in de beleidsvorming van de instelling te betrekken ,
wordt een zinniger weg aangeboden om gezamenlijk te
werken aan de kwaliteit van de gemeenschapsvoorzieningen en daarmee aan de kwaliteit van bet bestaan zelf.
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