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‘O
ut of many, one’: het motto op het grote 

wapen van de Verenigde Staten, is ook prima 

van toepassing op de National Association of 

Social Workers (NASW). Want de Ame-

rikaanse tegenhanger van de NVMW (115.00 duizend leden) 

bestaat uit 56 chapters, vergelijkbaar met de regionetwerken van 

de NVMW, die ieder één staat van de VS vertegenwoordigen. 

Het landelijk NASW-bureau, gevestigd in Washington DC vlak-

bij Capitol Hill, ondersteunt deze chapters zowel qua inhoude-

lijke kennis (best practices) als ook met lobbywerk in Senaat en 

Huis van Afgevaardigden. Een week na mijn bezoek aan deze 

organisatie, sta ik met een enorme ordner aan informatie, ideeën 

en tips onder de arm weer op Schiphol. Achteraf blijkt dat dit 

werkbezoek ook nog een grote verrassing oplevert.

Wat aan dit werkbezoek vooraf gaat

In april 2013 maakte NVMW-directeur dr. Lies Schilder een 

studiereis naar Arizona om meer te leren over maatschap-

pelijk werkorganisaties in de Verenigde Staten. Tijdens die 

reis ontmoette ze een paar enthousiaste leden van de NASW 

en ontving van hen een aantal edities van NASW-nieuws. Zij 

raakte erg onder de indruk van de professionele stijl en de in-

houd van deze uitgaven. In ons eerste werkoverleg kreeg ik ze 

overhandigd en enkele artikelen wekten direct mijn interesse. 

Vooral de stukjes over de NASW mediacampagne waren in-

teressant, een onderwerp waarin ik al een tijdje erg geïnteres-

seerd ben, omdat de NVMW haar PR-strategie op dit punt wil 

verbeteren. Ook wilde ik graag meer te weten komen over het 

NASW Media Awards-programma, de media-toolkit, social 

mediastrategieën en online communitystrategieën. Reden ge-

noeg voor mij om Washington DC in de week van 28 oktober 

te bezoeken.

 

Proud to be a social worker

Wat direct opvalt bij de NASW is dat iedereen trots is en 

blijft op zijn of haar beroep Social Worker. Of men met-

tertijd praktijkondersteuner bij de NASW (stafmedewer-

ker), docent,  professor, afgevaardigde, senator of filmster 

is geworden; de beroepsidentiteit als sociaal werker blijven 

onze Amerikaanse collega’s altijd benadrukken, ook in 

hun titulatuur. Bovendien maken zij altijd melding in 

hun digitale handtekeningen dat ze geregistreerd sociaal 

werker zijn (licensee). Daarnaast zijn de stafmedewerkers 

van de NASW die uit andere professies afkomstig zijn 
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platform en netwerk van sociaal werkers

enorm betrokken bij het sociaal werk. Kortom iedereen is 

proud to be a social worker en dat werkt heel aanstekelijk, 

ook op mij. 

Mijn bezoek aan de achtste verdieping van 750 First Street, 

gelegen naast het prachtige in Beaux-Arts stijl opgetrokken 

Union Station, voelt vanaf het begin alsof ik al jaren voor de 

NASW werk. Gail Waller MS, Communications Director, en 

mijn Amerikaanse evenknie, hee! mijn bezoek tot in de punt-

jes verzorgd. Alle meetings zijn ‘spot on,’ ‘to the point’ en heel 

relevant. Zo gaat mijn eerste ontmoeting met de praktijkon-

dersteuners in de jeugdzorg over het thema kinderarbeid 

en de naamgeving die de NASW in de media daarvoor gaat 

gebruiken. Het wordt uiteindelijk child slavery. 

Uit de eerste meetings blijkt ook dat naast verschillen er vooral 

veel PR-overeenkomsten zijn, zoals dat het noodzakelijk is het 

vak grass root, dus vanuit de praktijk te promoten en niet van-

uit de overheid top down. Een leuk idee is ook dat de NASW 

aan haar leden vraagt voorstellen in te sturen voor thema’s 

van break-out sessies van hun jaarcongres waarin de leden zelf 

spreken in plaats van dat communicatiemedewerkers en staf 

het programma vooraf vaststellen en sprekers zoeken. Een 

leuke vorm van ledenparticipatie en het aantal aanmeldingen 

voor het congres gaat er spectaculair van omhoog, zo blijkt. 

De NASW 

Net als de NVMW kent de NASW een Algemeen Bestuur 

(AB) met een president. Dat is Jeane W. Anastas, PhD, LMSW, 

professor Social Work aan de Universiteit van New York.  De 

dagelijkse leiding van het landelijk bureau is sinds dit jaar in 

handen van Chief Executive O"cer dr. Angelo McClain, PhD, 

LICSW, een voormalig overheidsfunctionaris Department of 

Children and Families van de staat Massachusetts. 

Qua organisatie lijkt de NASW op de NVMW, maar dan 

alles een tikkeltje groter. Zo is er een aparte afdeling NASW 

Practice and Professional Development (vergelijkbaar met 

onze inhoudelijke staf) die ook trainingen verzorgt, met name 

via webinars. NASW uitgeverij en NASW verzekeringen zijn 

aparte werkmaatschappijen. En tenslotte is er een zeer actieve 

NASW Foundation die zich richt op het werven van gelden 

om de drie kerntaken voor de NASW mogelijk te maken: 

het geven van beurzen aan studenten en het uitreiken van 

prijzen; 

niet-leden, bijvoorbeeld door middel van trainingen en 

conferenties; 

zien hoe sociaal werk het publiek helpt. 

Het NASW Communications Team ondersteunt en werkt 

samen met de overige NASW-onderdelen om namens sociaal 

werkers met het grote publiek te communiceren over waarden, 

posities en expertise van professionals. Dat gebeurt via diverse 

communicatiekanalen, zoals tv, radio, drukwerk, online en 

social media. Het team behartigt relaties met media, gee! een 

maandelijkse NASW-krant uit, verzorgt de PR en onderhoudt 

zeventien websites en vijf sociale media kanalen. Ook valt het 

behoud van leden (marketing en retentie) onder dit team. 

Social Work Month 

Voor Amerikaanse Social Workers is het vanzelfsprekender 

dan voor Nederlandse beroepsgenoten om op eigen kracht in 

het openbaar ‘voor te spreken’ (advocacy). Op deze manier 

positioneren en pro#leren zij hun beroepsgroep nadrukkelijk 

bij het brede publiek, en in het politieke domein. Dat blijkt 

bijvoorbeeld tijdens de Social Work Month van de NASW.  

Onze tegenhanger is de Dag van de Maatschappelijk Werker 

op de eerste donderdag in juni. Afgelopen maart nodigde 

de NASW haar leden uit niet-leden te onderrichten over het 

beroep op één van honderd manieren. Dat kon onder andere 

in de categorieën amusement, debatteren,  onderzoek en oplei-

ding, beroep, evenementen, (sociale) media en publicaties. Zo 

namen NASW’ers in augustus deel aan de mars naar Washing-

ton ter nagedachtenis van de mars die Martin Luther King jr. 

en zijn aanhangers 50 jaar geleden naar Washington hielden. 

Blogger Deona Hooper, MSW, spoorde haar 19.000 volgers op 

SocialWorkHelper.com aan een van NASWs honderd ideeën 

te kiezen om het publiek bewuster te maken van het beroep. 

Leden die geïnspireerd willen worden door de honderd ideeën 

kunnen deze digitaal opvragen bij mij:  k*eischmann@nvmw.

nl. 

Wat kan de NVMW leren?

Op het gebied van PR kan de NVMW heel veel leren van de 

NASW. Zo onderhoudt de NASW een aparte website Soci-

alWorkersSpeak.org bedoeld om sociaal werkers de kans te 

geven, middels positieve blogs uit de praktijk (‘grass root’), het 

beeld dat de entertainmentindustrie en de media van sociaal 

werk en sociale werkers hebben positief te beïnvloeden. De 

NASW ontwikkelde deze site voor maatschappelijk werkers en 

het grote publiek om tevens kritiek mogelijk te maken en de 

manier waarop maatschappelijk werkers en sociale kwesties 

worden behandeld in de media, en geportretteerd worden in 

de entertainmentindustrie te verbeteren. 

Daarnaast is er ook een speciale website www.helpstartshere.

org gericht op het grote publiek waarop professionals en 

docenten ook weer grass root bloggen over hoe maatschap-

pelijk werk cliënten kan helpen op diverse onderwerpen, zoals 

gezondheid en welzijn, kind en gezin, psychologie en geest, en 

ouderdom en pensioen. 

De NVMW kan ook leren van de vele praktijkgerichte uitga-

ven van de NASW zoals toolkits, factsheets, best pratice sheets 

uit diverse sectoren, en handzame arbeidsmarktinformatie. 

Praktische uitgaven waarmee de beroepsorganisatie professio-

nals op de werkvloer helpt bij de uitvoering van hun dagelijks 

werk. Ook zijn onze Amerikaanse collega’s, mede door de 

uitgestrektheid van hun land, veel verder op het gebied van 

online trainingen, zoals webinars en webeducatie. Op het 
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Op donderdag 21 no-

vember organiseerde de 

MOgroep, MOVISIE en de 

NVMW het congres Sociaal 

werk, het hart van het 

sociale domein. Jan Laurier, 

voorzitter van de NVMW 

opent het congres met een 

kwinkslag: 'We moeten de 

kracht van netwerken niet 

overdrijven. Van de !lm 

"e West Side Story kunnen we leren dat deze kracht ook kan 

ontaarden in bendeoorlogen.' Marijke Vos, voorzitter van de MO-

groep, overhandigde Martin van Rijn staatssecretaris van VWS, 

een manifest. De sociaal werker hee#, samen met de burger, 

de meest cruciale rol in het waarmaken van de kerndoelen van 

de Wmo en de transities, zo staat in het manifest. Onderteke-

naars van het document ondersteunen zo het vakmanschap, de 

autonomie en de beroepsidentiteit van sociaal werkers. Abvakabo 

FNV, CNV, de MOgroep, NVMW, BV Jong, de Vereniging van 

Hogescholen en MBO-raad ondertekenden het manifest. 

Staatssecretaris Van Rijn onderstreept die professionaliteit. Hij 

zegt: ‘Sociaal werkers weten of je in situaties moet zorgen voor, of 

zorgen dat. Moet je hulp geven of kijken naar de eigen kracht van 

mensen? Of moet je gewoon echt concreet iets doen? Dat is een 

van de kenmerken van hun professie.’ 

Het nieuwe beleid is gebaseerd op drie pijlers, aldus Van Rijn: 1. 

De nieuwe Wmo waarbij de gemeente de burger ondersteunt, 

dichtbij de burger blij# en rekening houdt met de persoonlijke 

omstandigheden. 2. Zorgverzekeraar en gemeente moeten 

samenwerken in de zorg voor de burger thuis en 3. De nieuwe 

AWBZ spreekt met mantelzorg en vrijwilligers over de kwaliteit 

van de langdurige zorg. 

Van Rijn: ‘De essentie is dat de integrale kijk en de samenwerking 

in het sociale domein op gang komen, en dat er geen nieuwe bu-

reaucratie ontstaat. We moeten van mens tot mens blijven kijken 

en zo een slag verder komen.’ 

Maar maatschappelijk werkers zijn dat wel gewend. Zij kunnen 

integraal naar samenhang in de hulpvraag en naar de vraag achter 

de vraag kijken. Van Rijn: ‘Het maatschappelijk werk is de ver-

binding in het sociale domein. Het hee# de competenties om ver-

bindingen te leggen in de nieuwe verhoudingen. Dus geen dertig 

hulpverleners over de vloer en niet over- of onderbehandelen.’ 

Hij gee# toe dat het een hartstikke mooi en moeilijk vak is en 

moedigt maatschappelijk werkers aan: ‘Zoek naar uw profes-

sionaliteit om gemeentes en instellingen te verbinden, zorg voor 

een meer betrokken samenleving en geef participatie vorm. Het 

gaat uiteindelijk niet om systemen te veranderen, het gaat om de 

mensen.’  <
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bureau van de NVMW horen wij van onze leden steeds vaker 

geluiden en vragen in die richting, omdat de reistijd naar 

Utrecht nu eenmaal veel tijd kost.  

De grote verassing was het tenslotte te merken dat de NASW 

op het gebied van online en social media ten opzichte van 

de NVMW achterloopt. De NASW-staf is erg geïnteresseerd 

in hoe onze beroepsvereniging zijn Content Management 

Systeem hee# ingericht. NVMW vertegenwoordigers van 

Regionetwerken en Functiegroepen kunnen zelf hun diverse 

webpagina’s beheren. Op deze %exibiliteit zijn ze in de VS 

jaloers, want hun zeventien websites bevatten voornamelijk 

statische inhoud, die in Google niet goed vindbaar is. 

De NVMW is de NASW en vooral Gail Waller heel veel dank 

verschuldigd. Mede door haar was dit werkbezoek een schot 

in de roos. Ik ben vriendelijk en warm ontvangen. De NVMW 

hee# veel vrienden gemaakt in Washington DC. Er is een 

hopelijk lange en vruchtbare internationale samenwerking 

gestart. Op mijn trui draag ik vanaf nu met trots het zilveren 

speldje van de NASW met de tekst: ‘NASW social worker!’   <
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