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EDITORIAL

De boekenrubriek van september 2021 bespreekt twee werken die elk op hun eigen manier de
kwestie van professionalisering thematiseren. Het boek Professionalisering van Sociaal werk.
Theorie, praktijk en debat in Nederland en Vlaanderen (onder redactie van Van Pelt, Roose, Hoijtink,
Spierts & Verharen) is het meest expliciet in het aankaarten van het thema van professionalisering.
Het boek geeft een actueel inzicht in professionaliseringsvraagstukken in het sociaal werk die van
belang zijn voor zowel de praktijk, de theorie, het onderwijs als het beleid. Aan het boek werkten tal
van auteurs mee uit Nederland en Vlaanderen. Deze Vlaams-Nederlandse samenwerking vormt een
belangrijke meerwaarde in de exploratie van de kwestie van professionalisering.
Het tweede boek Sociaal schaduwwerk. Over informele spelers in het welzijnslandschap van
Schrooten, Thys en Debruyne werpt weer een heel ander licht op de professionalseringskwestie
door aandacht te besteden aan ‘schaduwwerk’. Dit is een vorm van sociaal werk dat veelal wordt
uitgevoerd door informele spelers uit het sociale domein zoals burgerinitiatieven vrijwilligers,
zelforganisaties, etc. Het stijgend belang dat dit schaduwwerk krijgt in het werkveld zet een
aantal vragen op scherp met betrekking tot de rol, functie en positie van het professionele sociaal
werk. Net als bij de inzet van ervaringswerk vraagt dit schaduwwerk nieuwe perspectieven op
professionalisering in het sociale domein.
Twee boeken over professionalisering, die elk op hun eigen manier uitdagingen aankaarten in
het professionaliseringsdebat in het sociaal domein. De combinatie van theoretische inzichten en
praktijkgerichte handvatten om aan de slag te gaan rond vraagstukken van professionalisering
nodigt uit om de boeken samen te lezen. Gezamenlijk bieden ze veel inspiratie voor een ieder die
stil staat bij de ontwikkeling van de eigen professionaliteit en die van collega´s.
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