
VU Research Portal

What activation practitioners do: An ethnomethodological study about activation as it
is accomplished in practice by activation practitioners
Schonewille, A.

2015

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Schonewille, A. (2015). What activation practitioners do: An ethnomethodological study about activation as it is
accomplished in practice by activation practitioners. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije
Universiteit Amsterdam]. Ridderprint B.V.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/adff3148-dbe1-4ec6-8ba6-831881313b1d


!

Nederlandse samenvatting 
 

 

 

Dit proefschrift23 verkent het doen van Nederlandse activeerders. Met activeerders 
worden de mensen bedoeld die bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
(het UWV) of bij de Sociale Dienst werken en die daar de taak hebben om burgers te 
activeren. Sinds een aantal decennia is in Nederland het activerende arbeidsmarktbeleid 
ingevoerd. Dit beleid komt er onder andere op neer dat burgers die werkloos zijn en die 
een uitkering ontvangen, geactiveerd dienen te worden. Wat deze activering van burgers 
precies inhoudt blijft echter onduidelijk. De wetgeving omtrent activering, belangrijke 
wetten zijn de Werkloosheidswet (WW) en de Wet werk en bijstand (WWB), is breed 
geformuleerd en verschillende onderzoeken en rapporten laten zien dat het niet helder is 
wat activeerders (moeten) doen wanneer zij burgers activeren (Blommesteijn, Van Geuns, 
Groenewoud, & Slotboom, 2012; Eikenaar, Van Groenestijn, De Rijk, & Meershoek, 
2012; Polstra, 2011; RWI, 2012; Van Berkel, Van der Aa, & Van Gestel, 2010; Van der 
Aa, 2012).  

Naast het breed geformuleerde activeringsbeleid zijn er in de literatuur drie verschillende 
‘filosofieën’ over activering te onderscheiden. Ten eerste, de ‘filosofie van 
empowerment’. Deze filosofie stelt dat burgers in staat gesteld dienen te worden de 
controle over hun eigen leven te nemen en dat zij hierdoor actief kunnen deelnemen aan 
de maatschappij. Ten tweede, de ‘filosofie van responsibilizering’. Deze tweede filosofie 
stelt dat activering een manier van de staat is om burgers via subtiele wegen ertoe aan te 
zetten zichzelf op de door de staat gewenste, dus actieve, manier te gedragen. Deze 
actieve houding dient door de burger zelf geïnternaliseerd te worden. Ten derde kan de 
‘filosofie van dominantie’ onderscheiden worden. Deze derde en laatste filosofie stelt dat 
activering door de staat opgelegd wordt aan burgers. Activering wordt in deze filosofie 
gezien als een paternalistisch project, burgers moeten gewoon uitvoeren wat ze verteld 
wordt te doen, dus actief zijn. De drie filosofieën presenteren ieder hun eigen visie op 
activering en laten ons nadenken over wat activering nu eigenlijk is. Het blijft echter 
‘theoretische wijsheid’ (‘sophia’ in Aristoteles (350 BC) zijn terminologie) en het is nog 
onduidelijk wat activering in de praktijk inhoudt. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Nederlandse vertaling titel: Wat activeerders doen. Een ethnomethodologische studie naar activering 
zoals dat bewerkstelligd wordt in de praktijk door activeerders. 
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Om inzicht te krijgen in de praktijk van activering, verkent dit proefschrift het doen van 
vijftien Nederlandse activeerders. Dit proefschrift baseert zich op observaties, interviews 
en video opnames. De geselecteerde activeerders zijn geobserveerd gedurende hun werk 
voor een totale periode van 145 uur. De activeerders zijn geobserveerd tijdens hun 
interacties met burgers en tijdens hun interacties met elkaar als collega’s. Naast deze 
observaties zijn acht van de geobserveerde activeerders formeel geïnterviewd. Ook 
hebben vele informele interviews plaats gevonden met alle vijftien activeerders voor en 
na de observaties. Tot slot, zijn video opnames van de interacties tussen een zelfstandige 
activeerder (dat is iemand die niet bij het UWV of de Sociale Dienst werkt en die burgers 
zelfstandig activeert) en verschillende burgers geobserveerd. Analyse van de 
gegenereerde data laat zien dat de geobserveerde en geïnterviewde activeerders, tijdens de 
uitvoering van hun werk, twee dingen doen: 

Ten eerste bewerkstelligen activeerders de taak van het activeren van burgers 
(eerste doen van activeerders).  

Ten tweede bewerkstelligen activeerders de geordendheid van hun werk 
(tweede doen van activeerders). 

Wat betreft het eerste doen van activeerders laat dit proefschrift zien hoe de 
geobserveerde en geïnterviewde activeerders de taak om burgers te activeren 
bewerkstelligen. Dit proefschrift laat zien dat wanneer zij burgers activeren, activeerders 
een eigen hoofd-aanpak hanteren. Met de hoofd-aanpak wordt de aanpak die activeerders 
het meest frequent hanteren tijdens de activering van verschillende burgers bedoeld. Rudy 
en Linda (twee activeerders die we hebben leren kennen in dit proefschrift) activeren 
burgers ieder op hun eigen manier. Rudy richt zich meestal op de regels en Linda meestal 
op de wensen van de burgers. Daarnaast wordt het ook duidelijk dat activeerders een 
plaatsvervangende aanpak kunnen hanteren wanneer dit noodzakelijk is. Met de 
plaatsvervangende aanpak wordt die aanpak bedoeld die activeerders hanteren wanneer 
hun hoofd-aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt. Rudy, bijvoorbeeld, richt zich 
minder op de regels wanneer hij merkt dat de burger het moeilijk heeft (emotioneel dan 
wel financieel). En Linda doet suggesties voor mogelijk werk wanneer zij het idee heeft 
dat de burger maar wat doet. Door dit te doen, stapt Linda af van haar idee dat de wensen 
van de burger centraal dienen te staan. 

Deze variatie (activeerders hanteren verschillende aanpakken) en dynamiek (zowel 
hoofd- als plaatsvervangende aanpakken kunnen gehanteerd worden) in het eerste doen 
van activeerders leidt mogelijk tot chaos. Activeerders doen wellicht maar wat, zonder 
bureaucratische dan wel professionele richtlijnen te volgen en zonder besef van hetgeen 
collega’s doen (Eikenaar, Van Groenestijn, De Rijk, & Meershoek, 2012; Van Berkel, 
Van der Aa, & Van Gestel, 2010).  
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Echter, dit proefschrift beargumenteert dat activering in de praktijk wellicht minder 
chaotisch is dan soms wordt gesuggereerd. Activeerders doen immers iedere dag hun 
werk, zonder zich voortdurend af te vragen of wat zij doen, dan wel wat hun collega’s 
doen, correct is. De ideeën van onder andere Aristoteles (350 BC), Alasdair MacIntyre 
(1981) en Harold Garfinkel (1967) volgend is het mogelijk te beargumenteren dat er in de 
praktijk van het activeren ‘praktische wijsheid’ (‘phronesis’ in Aristoteles (350 BC) zijn 
terminologie) aanwezig is en dat er impliciete richtlijnen geformuleerd worden op basis 
waarvan activeerders hun werk uitvoeren.  

Wat betreft het tweede doen van activeerders laat dit proefschrift zien hoe activeerders 
gezamenlijk de normaliteit en geordendheid van hun werk bewerkstelligen. Geïnspireerd 
door Garfinkel (1967) zijn ethnomethodologie, laat dit proefschrift zien hoe de 
geobserveerde en geïnterviewde activeerders gezamenlijk, als ‘leden’ van de groep 
activeerders, orde bewerkstelligen. Ethnomethodologen zijn geïnteresseerd in de 
manieren waarop leden gezamenlijk een geordende wereld tot stand brengen. Een heel 
herkenbaar voorbeeld is het volgende: wanneer een vriend, een collega of de dokter je 
vraagt ‘hoe het met je gaat’ dan weet je hoe je op een ‘normale’ manier antwoord op die 
vraag dient te geven.  Er bestaan geen officiële regels voor het beantwoorden van de 
vraag ‘Hoe gaat het met je?’, maar toch weten vrienden, collega’s en patiënten, als leden 
van de groep, hoe ze deze vraag moeten beantwoorden. In dit proefschrift wordt duidelijk 
dat ook activeerders in hun dagelijkse werk aan elkaar demonstreren (middels 
handelingen en taal) dat zij hun werk op basis van gedeelde kennis, en dus op de normale 
manier, uitvoeren. In het bijzonder worden zeven reservoirs van gedeelde kennis 
geïdentificeerd. 

De normaliteit en orde die bewerkstelligd wordt door de activeerders in de praktijk leidt 
ertoe dat de activering van burgers niet zomaar alles kan zijn. Dit proefschrift 
beargumenteert dat activering in de bestudeerde praktijk divers en dynamisch tot op 
zekere hoogte is, dat het beschermend is en dat het gedocumenteerd is. Er zijn dus wel 
degelijk verschillen in de manier waarop activeerders burgers activeren (eerste doen), 
maar dit betekent niet dat activering van burgers van alles kan zijn, aangezien 
activeerders gezamenlijk en in de praktijk de orde bewerkstelligen (tweede doen) 
waarbinnen zij burgers activeren.  

Het eerste en tweede doen van activeerders leidt er dus toe dat de inhoud van activering in 
de praktijk tegelijkertijd divers en geordend is. Dit proefschrift beargumenteert dat de 
diversiteit (burgers kunnen op verschillende manieren geactiveerd worden) mogelijk tot 
effectieve activering leidt. Burgers verschillen nu eenmaal van elkaar en kunnen daardoor 
behoefte hebben aan verschillende typen activering (Sen, 1992). Activering in de praktijk 
is niet alleen maar empowerend of responsibilizerend, of dominerend. Integendeel, 
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activering kan empowerend zijn voor sommige burgers en tegelijkertijd dominerend en 
responsibilizerend voor andere burgers.  

Daarnaast beargumenteert dit proefschrift dat, dankzij de ‘praktische wijsheid’ van 
activeerders, burgers die geactiveerd worden niet meedoen aan een potje Russisch 
roulette. De geordendheid van de praktijk van activering zorgt ervoor dat, ondanks de 
diversiteit en het niet (volledig) aanwezig zijn van bureaucratische dan wel professionele 
richtlijnen, activering niet zomaar van alles kan zijn. In de praktijk van het activeren zijn 
er bepaalde impliciete richtlijnen waar activeerders zich aan houden terwijl ze burgers 
activeren. 

Dit proefschrift suggereert dat activering  van burgers gebaat is bij een  type governance 
dat balans zoekt tussen de praktische wijsheid van activeerders enerzijds en het complex 
van maatschappelijke en politieke belangen anderzijds. Een dergelijke balans kan 
allereerst voorkomen dat beleidsambities al te onrealistisch of  ‘gulzig’ worden 
(Trommel, 2009).  Zo is het simpelweg praktische wijsheid om depressieve burgers te 
beschermen  tegen een te stringente politiek van ‘werk boven inkomen’.  Aan de andere 
kant is evenzeer van  belang dat activeerders zich oriënteren op maatschappelijke en 
politieke verwachtingen en randvoorwaarden. Een dergelijk type governance, waarbij 
‘praktische wijsheid’ en maatschappelijke belangen een systeem van ‘checks and 
balances’ vormen,  wordt in dit proefschrift ‘gezamenlijk schetsen’ genoemd.  

Een belangrijk element hiervan is dat er levendige interactie bestaat tussen de 
verschillende betrokken partijen. Activeerders zullen hun inzichten en ervaringen 
voortdurend met elkaar moeten kunnen wisselen, want alleen zo ontstaat de normale en 
geordende praktijk, die in dit proefschrift is beschreven. Daarnaast zal deze 
activeringspraktijk in voortdurend contact moeten staan met 'het publiek' in brede zin. 
Langdurige onzichtbaarheid van activeringspraktijken in afgesloten kantoorruimtes is  
onwenselijk, want een voedingsbodem voor een praktijk die uit balans raakt  met wat de 
sociale en politieke gemeenschap van deze praktijk verlangt.  

Gegeven de complexiteit van het activeringsproces is ‘gezamenlijk schetsen’  een 
strategie die enerzijds kan waarborgen dat de financiële en psychologische grenzen van 
burgers niet worden overschreden, maar anderzijds bijdraagt aan het sociaal-politieke 
streven om burgers weerbaarder te maken, zo mogelijk (maar niet per se) met het oog op 
een politiek gewenste verhoging van de arbeidsparticipatie.  


