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Uitvoerende sociale professionals zijn creatie-
ve duizendpoten. Maar ze beklimmen geen 
barricades, schrijven nauwelijks in vakbladen, 
en geven evenmin op andere manieren luid-
keels uiting aan de veelzijdigheid van hun be-
roep, hun passie en vakmanschap. De media 
springen gretig in op incidenten, fouten en te-
kortkomingen, maar het is goed dat ook die 
andere kant belicht wordt. Werken met hoofd, 
hart en handen biedt een podium voor de po-
sitieve kanten van het werken als sociale pro-
fessional. In tien hoofdstukken komen onder 
andere thema’s aan de orde als: kijken naar 
jezelf, kijken naar de ander, inleven en mee-
leven, de reddende engel en de weg wijzen. 
De kracht van dit boek is zijn veelzijdigheid: de 
thema’s worden helder uitgewerkt, waarbij de 
ondersteunende literatuur op speelse wijze 
verwerkt is. Veel zinnen zijn als tegeltjeswijs-
heden: compact en met veel krachtige infor-
matie: ‘Werkers zijn de onderzoekers van de 
eigen ervaring’, ‘Als je niet lacht op je werk, zit 
je daar niet goed meer’ en ‘Betekenis ontstaat 
in gesprek of een gezamenlijke activiteit’. Het 
boek is één grote lofzang op de inzet en bevlo-
genheid van uitvoerende professionals en hun 
onophoudelijk zoeken naar mogelijkheden.
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een per-
soonlijk verhaal uit de werkpraktijk. Zo ont-
staat een veelkleurig inzicht in de menge-
ling van de dynamiek van het uitvoerend 
werk, de persoonlijke invulling door de wer-

ker van zijn vak, en de invloed van maat-
schappelijke ontwikkelingen en van instel-
lingsbeleid. Dit boek is een pleidooi om 
meer en krachtiger uiting te geven aan deze 
prachtige symbiose. Zelf ondersteun ik deze 
oproep van harte: als uitvoerende werkers 
zelf geen uiting geven aan hun vakmanschap 
en de prachtige kanten van hun werk, maar dit 
overlaten aan de ‘echte deskundigen’ achter 
hun bureau, dan verzwakken zij hun beroep.
De auteurs zijn realistisch genoeg om ook de 
valkuilen, problemen, strubbelingen, begrenzin-
gen en barricades te tonen die het werk van de 
sociale professional met zich meebrengt. Het is 
niet enkel rozengeur en zonneschijn, maar de 
echte vakmannen en -vrouwen zien toch vooral 
mogelijkheden en uitdagingen. Ze zoeken, pro-
beren, verleggen grenzen. Want als alles van 
een leien dakje zou gaan, verloor het vak veel 
van zijn charme.
Werken met hoofd, hart en handen is een 
praktisch gericht, helder en zeer toegan-
kelijk leerboek. Het bevat uitstekend les-
materiaal voor studenten, het biedt onder-
steuning in moeilijke tijden, en het geeft de 
ervaren uitvoerend werker herkenbare voor-
beelden en adviezen om het werk langer vol 
plezier te kunnen uitvoeren. Een aanrader 
voor iedere professional en voor degenen 
die dat willen worden.

Huub Wiltschut, redacteur Sozio
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De overgang van verzorgingsstaat naar parti-
cipatiesamenleving legt een grote verant-
woordelijkheid bij het sociale netwerk. Als 
mensen aankloppen voor hulp bij de ge-
meente, wordt in eerste instantie gekeken 
naar wat familie en vrienden kunnen bijdra-
gen aan hulp en zorg. Critici hebben er al bij 
de eerste aankondiging van deze wijziging op 
gewezen dat het niet voor iedereen vanzelf-
sprekend is dat hij of zij kan terugvallen op 
het eigen netwerk. Een mogelijke oorzaak is 
het verbroken contact, bijvoorbeeld tussen 
ouders en kinderen. In dit boek gaat de au-

teur op zoek naar het antwoord op vragen die 
te maken hebben met dat contact: hoe komt 
het dat het contact verbroken werd? Wat ging 
eraan vooraf? Wat waren de gevolgen van de 
contactbreuk? En wellicht de belangrijkste 
vraag: komt het weer goed? Drost sprak met 
ouders en (inmiddels volwassen) kinderen, 
die beurtelings ‘verbreker’ waren of degene 
met wie het contact verbroken werd. In de ge-
sprekken komen steeds dezelfde thema’s 
naar voren: schuld, conflict, de rol van derden, 
rouw, opkrabbelen en herstel van contact. 
Omdat dit boek erin slaagt de concrete erva-
ringen van mensen te vertalen in algemene 
thema’s, en daarbij ook aandacht heeft voor 
lastige situaties (zoals mantelzorg en overlij-
den), is dit een aanrader voor professionals 
die hier in de praktijk mee te maken krijgen.
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