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Titel.·

Baukje Schaafsma

door Jan Steyaert, lector Fontys hogescholen

Te midden van de heftige beleidsontwikkelingen rond
om de Wet maatschappelijke ondersteuning en de (nu
even vertraagde) grate transities van begeleiding en
jeugdlOrg naar de gemeenten, lOU je bijna vergeten dat
sociaal werk niet aileen in brede welzijnsorganisaties
vorm krijgt, maar dat er ook sprake is van zogenaamd
ingebed sociaal werk. Binnen de context van grotere
organisaties werken sociaal werkers er in betrekke
lijke anonimiteit. Voorbeelden zijn sociaal werk in zie
kenhuizen of grote onderwijsorganisaties, of bedrijfs
maatschappelijk werk. Over dat laatste schreef Baukje
Schaafsma een handig boek. Dat deed ze ruim tien jaar
geleden ook al eens, maar in die tijd is er natuurlijk veel
veranderd en sprake van voortschrijdend inzicht in de
identiteit en deskundigheid van bedrijfsmaatschappe
lijk werker. Toch is dit geen 'volledig herziene uitgave'
maar meer een aanvulling waarin nieuwe thema's aan
de orde komen. En daar begint de auteur mee door uit
voerig sti! te staan bij de identiteit van het hedendaags
bedrijfsmaatschappelijk werk. Essentieel daarbij is dat
deze vorm van sociaal werk gericht is op mensen in re
latie tot hun werk en dat daarbij niet aileen het welzijn
van burgers en de algemene normen en waarden van
het beraep van belang zijn, maar ook organisatiedoel
stellingen. Er is continu sprake van een dubbele klant
binding. Dat kan opgevat worden als een enorm span
ningsveld door te moeten werken voor lOweI de client
als de werkgever, maar ook als een speelveld waarin
door het bedrijfsmaatschappelijk werk win-win situa
ties gecreeerd kunnen worden.
Naast aandacht voor de identiteit van bedrijfsmaat
schappelijk werk staat de auteur ook sti! bij het belang

van samenwerken, de organisatie als werkterrein, het
omgaan met de veranderende context, innoveren en
ondernemen. Het verrast niet dat op een aantal plaat
sen de invloed van technologie aan de orde komt: hoe
als werknemer of als leidinggevende omgaan met het
nieuwe werken waarin we onafhankelijker van tijd en
plaats aan de slag zijn? Hoe een gelOnde balans tussen
werk en prive verwerven en behouden?
En als dadelijk de Kunduz-coalitie eindelijk werk maakt
van versnelde verhoging van de AOW-Ieeftijd, dan stijgt
meteen de relevantie van wat Schaafsma schrijft over
een leven lang met plezier werken. Hier ligt een prima
voorbeeld van de meerwaarde van bedrijfsmaatschap
pelijk werk: het is lOweI in het belang van de werkne
mer als van de werkgever dat bij een veroudering van
het personeel (Ianger doorwerken, minder instroom
jongeren) leefbaarheid en productiviteit in evenwicht
blijven. Eenzelfde evenwicht zien we de bedrijfsmaat
schappelijk werker zoeken bij verzuimbeleid, met name
waar het verzuim betreft dat niet zozeer te maken heeft
met ziekte. maar een gevolg is van conflicten op de
werkvloer of problematische werkbelasting.
Het laatste deel van het boek gaat over 'ondernemen en
profileren' en daarin staat de auteur stil bij hoe bedrijfs
maatschappelijk werkers aan een goed imago kunnen
werken, hun meerwaarde zichtbaar kunnen maken.
Door het hele boek heen staan tientallen kleine case
beschrijvingen die niet aileen illustraties zijn van wat
Schaafsma aan informatie aanbied, maar ook venster
tjes vormen waardoor we kunnen binnenkijken bij be
drijfsmaatschappelijk werk. Mooi en inspirerend! •
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