
waar om hebb en actíviteitenb egeleíder s
geen beroepsv ereniging meer?

John Sijnke kijkt in

vogelvlucht terug op dertig
jaar activiteitensector in

Nederland en de rolvan de

activiteitenbegeleider daarin. En

daarbii vraagt hij zich af of er nog

wel een organisatie is die voor de

belangen van de AB'er opkomt.

DoorJohnSijnke

) x, Phorza, de beroepsvereni-
ging voor sociale, (ortho)pedago-
gische en hulpverlenende func-
ties, in januari van dit jaar beslo-
ten heeft zíchzelí op te heffen,
lijkt het erop dat er geen organi-
satie meer bestaat die opkomt
voor de belangen van activitei-
tenbegeleiders. Op de site van
Phorza, die nog wel bestaat,
publiceerde )an V/ijnen een tijd
geleden een artikel waarin hij
constateerde dat het vak van
activiteitenbegeleider tot voor
kort een onbekend fenomeen was
in Duitsland. Wijnen was jaren
actief in verenigingen die zich
sterk maken voor activiteitenbe-
geleiding en dagbesteding. Eerst
via de NBAA (Nederlandse
Beroepsvereniging voor
Activiteitenbegeleiders en
Arbeidstherapeuten), die op ging
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in Phorza. In het desbetreffende
artikel vermeldt Wijnen dat in
Nederland het vak van activitei-
tenbegeleider al weer zo'n dertig
jaar bestaat. Het is een erkend
beroep dat je in advertenties, vak-
literatuur, beroepsprofielen en
-codes en cao's terugvindt. Dat is
een heel andere situatie dan in
buurland Duitsland, waar het tot
voor kort een onbekend beroep
was. In navolging van ons land en
op basis van het Nederlandse
beroepsprofiel is sinds kort op

experimentele basis in Duitsland
een nieuwe functie toegevoegd
aan de zorg voor ouderen. Hieruit
zou je kunnen opmaken dat het
beroep activiteitenbegeleider
behoorlijk diepgeworteid is in de

Nederlandse zorg en welzijn.
Maar als we kijken naar de mate
waarin de belangen van het vak
behartigd worden, begin je daar
toch weer aan te twijfelen.

Beroepsvereniging
In de tweede helft van de vorige
eeuw heeft d,e zorgin Nederland
zich behoorlijk geprofessionali-
seerd. Het ontstaan van beroeps-
verenigingen hoorde daarbij. Tot
het begin van deze eeuw u/aren er
twee grote verenigingen actief op
het gebeid van activiteitenbegelei-
ding en dagbesteding. Allereerst
de eerder genoemde NBAA. Deze

vereniging beijverde zich voor het
opstellen van een beroepsprofiel
en een beroepscode, gaf een eigen
bulletin uit, organiseerde srudie-
dagen en was gesprekspartner bij
onderhandelingen over het F\MG

(het functiewaarderin gssysteem
in de zorg). Individuele activitei-
tenbegeleiders konden lid worden
van de vereniging. Dat deden ze

helaas niet in grote aantallen,
waardoor de vereniging langza-
merhand een bestaan in de marge
begon te leiden. Mensen als lan
Wijnen hielden dapper vol, maar
het was opvallend dat de NBAA al
jaren door dezelfde mensen werd
gedragen en er nauwelijks verjon-
ging in de vereniging piaatsvond.
Veel activiteitenbegeleiders ble-
ken niet of nauwelijks van het
bestaan van de vereniging af te
weten. En a1s ze er op attent wer-
den gemaakt, bleken ze nauwe-
lijks belangstelling te hebben.
Uiteindeiijk is de NBAA opgegaan
in Phorza, waarbinnen zij een van
de functiegroepen werd.
Overigens nog steeds onder aan-
voering van vrijwel dezelfde per-
sonen die verantwoordelijk waren
voor het voortbestaan van de
NBAA. Nu Phorza eind vorig jaar
besloten heeft zichzelf op te hef-
fen, is het zeer de vraag of de
functiegroep nog een doorstart
maakt als zelfstandige vereniging
of aansluiting zoekt bij andere
verenigingen. Het zou ook kunnen
betekenen dat dit het einde van
de belangenbehartiging voor acti-
viteitenbegeleiders is. Dat laatste
zou wel passen bij de trend van
de laatste jaren, die steeds minder
specifieke aandacht voor activitei-
tenbegeleiding laat zien.

NEVAS

Naast de NBAA is in het begin
van deze eeuw ook de NEVAS, de
Nederlandse Vereniging voor de
Activiteitensector, verdwenen Van
de NEVAS konden individuele
medewerkers niet lid worden. Het
was eeri vereniging van organisa-
ties in de zorg, die zijn bloeitijd in
de jaren tachtig en negentig van

de vorige eeuw kende. De combi-
natie NBAA en NEVAS was een
tamelijk unieke, want activitei-
tenbegeleiders konden lid worden
van een beroepsvereniging terwijl
hun baas lid was van een lande-
lijke belangenvereniging. Op
papier een heel sterke combina-
tie, waarmee de profilering van
het vak van onderop en bovenaf
was gegarandeerd. Maar in de
praktijk bleken NBAA en NEVAS

niet geweldig met elkaar te kun-
nen samenwerken. De voor de
hand liggende intensieve samen-
werking is in ieder geval nooit tot
stand gekomen. Beide verenigin-
gen publiceerden j arenlang
maandelijks in AS, organiseerden
onafhankelijk van elkaar studie-
dagen voor de verschiliende
werkvelden (beide organisaties
hadden secties voor psychiatrie,
ouderenzorg en gehandicapten-
zorg) en spanden zich in voor
profilering van het beroep activi-
teitenbegeleider. De NEVAS deed
dat onder meer door eind jaren
negentig kwaliteitsprofielen voor
de dagbesteding te ontwikkelen
voor de verschillende werkvelden.
Maar aan het begin van deze
eeuw werd de NEVAS steeds min-
der actief. Toen het selecte groep-
je mensen dat zich al jaren inzet-
te voor de positie van de activitei-
tenbegeleiding in de zorgsector
langzamerhand slonk, bleek het
lastig om vervangers te vinden
die bereid waren veel tijd in de
vereniging te investeren. Omdat
de NEVAS een vereniging van
instellingen was, werd veel van
het verenigingswerk binnen het
reguliere werk uitgevoerd.
Werkgevers stonden doorgaans
positief tegenover deze vorm van
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belan genbeharti ging en faciliteer-
den het. Dat gold voor de oudere

NEVAS-leden, maar voor nieuwe

actievelingen bleek dat niet altijd
vanzelfsprekend. Na een mislukte
poglng om de krachten te bunde-

len met de NBAA besloot ook de

NEVAS zichzelf. op te heffen. In
verschillende regio's zochten de

actieve participanten aansluiting
bij andere verenigingen van lei-
dinggevenden in de zorg.

Dagbesteding steeds
belangriiker
De NEVAS en de NBAA zijn altijd
sterk opgekomen voor de positie
van dagbesteding. Niet ter meer-

dere eer en glorie van de activi-
teitenbegeleiders, maar simPel

omdat dagbesteding een belang-

rijk deel uitmaakt van het leven

van bewoners in zorginstellin-
gen. Het is niet logisch om dit
vakgebied als ondergeschikt aan

andere vakgebieden te beschou-

wen. Het sterke punt van dagbe-

steding is dat het altijd al gericht
was op de mogelijkheden van

cliënten in plaats van oP hun
beperkingen. Dat paste uitste-
kend bij een andere manier van

kijken naar zorg. In de jaren

negentig van de vorige eeuw
drong steeds meer het besef door

dat je je cliënten geen zorg moet
leveren, maar dat je ze suPPort

moet bieden, ze moet ondersteu-
nen Het belang van dagbesteding
nam dus toe binnen deze nieuwe

visie.
Het vak van activiteitenbegeleider
werd steeds meer een gewaar-

deerd beroep. Dat was ook merk-

baar aan de eigen opleidingen. Al
in de jaren zeventig van de vorige

eeuw bestond er een oPleiding tot
arbeidstherapeut, later kwam daar

de mbo-AB voor in de plaats, korte

tijd was er zelfs een hbo-AB.

Daarnaast bestonden er omvang-
rijke handboeken voor het vakge-

bied. Aanvankelijk bracht uitgeve-
rij Bohn Stafleu van Loghum het
Handboek Activiteitenbegeleiding op

de markt, een losbladig systeem

dat uitgroeide tot een lijvig hand-

boek. De inhoud varieerde van

visiedocumenten over doel en

functie van activiteitenbegeleiding
tot praktische handvatten, voor

bijvoorbeeld het opzetten van een

winkel met mensen met een

beperking. Aansluitend volgde in
de jaren negentig hetHandboek
Dagbesteding met eenzelfde oPzet

maar meer gericht op het midden-
kader, op visie en organisatie en

wetenschappelijk onderzoek. Voor

de hele praktische kant van de

activiteitenbegeleiding verscheen

vewolgens Pasklaar, ook een los-

bladige uitgave met praktische
handvatten voor het uitvoeren
van activiteiten.
Maar vanaf 2000 nam het aantal
abonnementen dusdanig af dat
de uitgever besloot melHandboek
Dagbesteding te stoppen. Korte tijd
verscheen nog het bulletin \Merk

en dagbesteding, in een poging om
naast AS, dat zich in de loop der
jaren_steeds meer op de uiwoe-
rende activiteitenbe geleider was

gaan richten, ook een tijdschrift
op de markt te brengen voor lei-
dinggevenden in de dagbesteding.

Maar ook dat verdween omdat er

te weinig belangstelling voor
bleek te bestaan. Dat hing samen
met een ontwikkeling binnen
veel organisaties, waarbij in het
kader van integraal management
dagbesteding en wonen vaak

onder dezelfde manager kwamen
te vallen. In de ouderenzorg had

die trend zich al geruime tijd
ingezet door opheffing van de

apaÍte AB-afdelingen en AB'ers

toe te voegen aan de zorgteams.

Daarnaast werd de AB-opleiding
in toenemende mate geïntegreerd
in bredere zorgopleidingen, waar-

binnen AB een specialisatie in het
laatste jaar werd in plaats van
een aparte studierichting.
Kortom: de jarenlang bevochten
herkenbaarheid en erkenning
leek weer af te kalven. Je zou
kunnen zeggen dat het verdwij-
nen van Phorza een volgende
stap in die ontwikkeling is.

Tot zover de terugblik. In de vol-
gende AS gaan we nader in op de

nabije toekomst. Wat zijn de

gevolgen van inhoudelijke, orga-

nisatorische en financiële ont-
wikkelingen voor het vakgebied?

Komt met het verdwijnen van de

belangenbehartiging het einde
van het vak ook naderbij? {
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