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SOCIALE AGOGIEK 

DEEL 1: INLEIDING 

1.1. PEDAGOGISCH HANDELEN 

DEFENIËRING 

Pedagogisch handelen is het intentioneel tussenkomen in een socialisatieproces met als doel dit te 

veranderen. Dit is zowel van toepassing bij kinderen, jongeren als volwassenen. 

 Socialisatie = internalisering van opvattingen en gedragsregels van mensen binnen een bepaalde 

gemeenschap of cultuur 

 Intentioneel = met een bepaald doel, zegt iets over wat men wel/niet belangrijk vindt 

Pedagogisch handelen zegt iets over hoe er binnen een samenleving gedacht wordt over de relatie 

tussen individuele ontplooiing en maatschappelijke verwachtingen. 

 Geeft vorm aan en krijgt vorm binnen het tussengebied tussen het private en het publieke 

o het gebied tussen wat mensen zelf doen en wat vanuit de samenleving opgelegd wordt 

o twee mogelijke houdingen als professional:  

 ervan uitgaan dat mensen zich moeten aanpassen en conformeren aan 

maatschappelijke verwachtingen  

 ervan uitgaan dat de maatschappij niet goed in elkaar zit en er op grotere schaal 

iets moet veranderen 

Sociaal werk staat niet los van de (ortho)pedagogie. Sociale problemen worden dan ook vaak 

vertaald naar pedagogische vraagstukken (= pedagogiseringsproces). 

 Dit principe roept enkele vragen op die vaak onderwerp zijn van debat: 

o Waarom komen we tussen? 

o Ten aanzien van wie komen we tussen? 

o Met welk doel komen we tussen? 

o Hoe moet deze tussenkomst eruit zien? 

o Wat betekent dit voor de persoon zelf? 

PEDAGOGISERINGSPROCES 

 Het is een historisch-maatschappelijk proces: 

o Er zijn verschillen over de tijd en contexten heen 

o Het is mee geëvolueerd met de maatschappij 

 Continuïteit: wat blijf hetzelfde, wat zien we steeds terug? 

 Discontinuïteit: wat zijn belangrijke verschuivingen en verschillen? 

 Het proces is niet neutraal: 

o Geeft mee vorm aan sociale problemen (bv. spijbelen, werkloosheid,…) 

o Je zegt veel met de manier waarop je tussenkomt (verantwoording afleggen) 

 Ik ga ertegenin → de samenleving moet veranderen, het werkt niet 

 Ik ga erin mee  → ik bevestig de huidige situatie en ga akkoord 

 Ik doe niets → geeft ook een boodschap 
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 Een tussenkomst is niet altijd positief  

o Mogelijkheden van een persoon beperken  

o Draagt bij tot sociale uitsluiting 

 Belangrijk om aandacht te hebben voor de manier waarop interventies effect hebben/ingrijpen 

op de leefwereld en leefsituatie van mensen. 

o Afvragen: wordt de persoon hier beter van? 

 

1.2. SOCIALE AGOGIEK 

DEFINIËRING 

Sociale agogiek is de wetenschappelijke studie van het sociaal werk vanuit een sociaal-pedagogisch 

perspectief.  

SOCIAAL WERK ALS PRAKTIJK 

Sociaal werk is een koepelbegrip dat verschillende thema’s, actoren en processen omvat. Om hier 

duidelijkheid in te scheppen worden verschillende indelingen gemaakt. 

Indeling naar methodiek 

1. Social case work – individuele hulpverlening 

o systematiseren van liefdadigheid  

o grondlegger: Mary Richmond (1917) 

2. Social group work – groepswerk 

o leren voor/door de groep (bv. in sociaal-cultureel werk) 

o grondleger: Jane Addams 

3. Community work – samenlevingsopbouw/opbouwwerk 

o werken met burgers aan maatschappelijke problemen 

o participatie als kernbegrip 

Categoriale indeling volgens doelgroep 

 Kinderen, jongeren, ouderen, volwassenen, personen met een handicap, allochtonen, 

daders/slachtoffers, gezinnen, migranten,… 

Verticale indeling (echelonnering) 

 Nulde lijn: zelfzorg, mantelzorg, zelfhulpgroepen 

 Eerste lijn: rechtsreeks toegankelijk algemeen welzijnswerk (bv. huisdokter, ziekenhuis) 

 Tweede lijn: plaatsen na eerste doorverwijzing (bv. CGG) 

 Derde lijn: plaatsen naar doorverwijzing + specifieke specialisatie (bv. bijzondere jeugdzorg) 

 Vierde lijn: zeer gespecialiseerde zorg, beperkt toegankelijk (bv. psychiatrisch ziekenhuis) 

Horizontale indeling volgens beleidsdomeinen 

 Federaal, gemeenschap, gewest 

→ sociaal werk is een gedeelde bevoegdheid 
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Indeling naar type organisatie 

 Publieke dienstverlening 

o OCMW, centra voor asielzoekers, gemeenschapsinstellingen bijzondere jeugdzorg 

 Non-profit  

o Meestal vzw’s die grotendeels zelfstandig functioneren maar wel erkend, gesubsidieerd 

en gecontroleerd worden door de overheid 

 Commerciële dienstverlening (vermarkting van het sociaal werk) 

o Ouderenzorg, kinderopvang, programma’s als Triple P,… 

Bovenstaande indelingen zijn een mogelijke leidraad maar het is belangrijk om hier ook overheen te 

kijken en een brede insteek te behouden (bv. schooluitval is niet enkel probleem van scholen). 

 Indelingen zijn vaak aanbodsgericht en voorgestructureerd 

 Spanningsveld tussen het gebruiken van een indeling en een integrale benadering 

SOCIAAL WERK ALS BEROEP 

Tijdslijn 

1900 Start professionalisering van het sociaal werk 

1920 Meer en meer inzet van beroepskrachten - nood aan kennisontwikkeling en deskundigheid  

 Eerste scholen voor maatschappelijk werk (erkend door Ministerie van Justitie) 

1945 Wettelijke erkenning voor het beroep/titel ‘maatschappelijk assistent’ 

1960 Meer sociaal-agogische opleidingen aan de universiteit 

1974 Opleiding Sociale Agogiek aan UGent 

2004 Invoering BAMA-structuur (bachelors en masters in sociaal-pedagogisch werk) 

Nu Nog steeds in evolutie, bv. vraag naar specifieke beroepsvereniging 

Professionalisering als voorwerp van discussie 

 Historisch: 

o Is sociaal werk wel een echt beroep? 

 Actueel: 

o Inzetten van vrijwilligers of specifiek opgeleide beroepskrachten? 

o Specialisten in bepaald gebied of generalisten over hele domein? 

o Wat is de aard van de beroepsactiviteit? 

 Technisch = methodische expertise staat centraal (de dingen goed doen) 

 Normatief = reflectie op rol en handelen (de goede dingen doen) 

 ‘Incomplete professionalisation’ is een inherent kenmerk aan het sociaal werk 

o De kennisontwikkeling en deskundigheid zijn nooit volledig aangezien ze mee evolueren 

met de samenleving (bv. noden, trends, actualiteit,…) 
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SOCIAAL WERK ALS VAKGEBIED 

 Recente toevoeging aan de internationale definitie van sociaal werk: 

o “Social work is a practice-based profession and an academic discipline (…)” 

 Vormgeving als vakgebied vanuit twee tradities: 

o Angelsaksische traditie (focus op individu) 

 Focus op een deskundige aanpak binnen bepaalde context (letterlijk social work) 

 Sociale problemen worden gezien als een tekort (deficitdenken) 

 Nadruk op efficiëntie en effectiviteit  

o Continentale traditie (focus op groep) 

 Sociaal werk als hefboom naar gemeenschapsvorming 

 Focus op diverse vormen van sociale opvoeding 

 Hoe mensen betrekken in de samenleving? 

 

Relatie tussen sociaal werk en pedagogie 

 

Volgens Hämäläinen (2003) zijn er 3 mogelijke relaties tussen sociaal werk en pedagogie: 

1. Complete afscheiding – they differ fundamentaly 

2. Volledig gelijk – they are completely identical 

3. Combinatie – they compliment each other 

→ ontwikkeling van een sociaal-pedagogisch perspectief op sociaal werk 

Veel onderzoek rond sociaal werk en diens verhouding tot de pedagogie (tegenstelling): 

 ‘Tasks of social work and its position, role and function in society’ (Hämäläinen, 2003) 

o Sociaal werk kadert binnen de verzorgingsstaat en heeft bepaalde doelen: 

 Arbeidsmarktkwalificatie 

 Ordehandhaving 

 Recht op menswaardig bestaan 

 ‘Lifeworld orientation’ (Grunwald & Thiersch, 2009) 

o Sociaal werk verkrijgt inzicht in de leefwereld van mensen en focust daarbij op 

betekenissen en ervaringen 

Pedagogiek van het sociaal werk → reflectie over praktijken binnen het sociaal werk vanuit een  

pedagogisch kader (waarom, op welke manier en met welke gevolgen komt men tussen?) → kan 

gelinkt worden aan definitie van pedagogisch handelen. 
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DEEL 2: SOCIAAL WERK EN DE VERBONDENHEID MET DE SOCIALE KWESTIE 

2.1. SOCIAAL WERK ALS OPVOEDINGSPRAKTIJK 

DEFINIËRING 

Het sociaal werk als opvoedingspraktijk is een geleidelijke ontwikkeling die samenhangt met de 

ontwikkeling van de maatschappij als ‘moderne’ samenleving. Om deze ontwikkeling te begrijpen 

moeten we aandacht hebben voor de historiek. 

“Sociaal werkers hebben naast de mens ook het sociale, dus de samenleving of de maatschappij 

tot object. En de maatschappij zoals we die vandaag kennen is niets anders dan het product van 

opeenvolgende maatschappijtypes.” 

Essentiële stromingen 

Een belangrijke verandering is die in relatie tussen individu en samenleving. Er zijn twee grote 

stromingen of lijnen die doorheen de geschiedenis telkens terugkeren: 

 Economisch: differentiatie van het arbeidsproces 

o Focus op verschillende sociale posities en rollen 

 Cultureel: toenemende inzet van kennis vanuit ‘middel – doelrelatie’ 

o Kennis wordt ingezet om vooruit te gaan als individu en als samenleving als geheel 

o Samenleving als ontwerp → het is maakbaar en veranderbaar 

o Opvoeding als voorbereiding op het functioneren binnen de samenleving 

o Toenemende individualisering → keuzevrijheid, verantwoordelijkheid voor zingeving 

2.2. GESCHIEDENIS 

ESSENTIE 

Sociaal werk groeit doorheen de jaren uit naar een heel systeem dat verschillende handelingen, 

organisaties, actoren enzovoort omvat. Het begon als liefdadigheid maar wordt meer dan dat.  

Binnen deze ontwikkeling ligt de focus vooral op economische en culturele verschuivingen. Ondanks 

de opdeling in verschillende fasen is het niet mogelijk om strikt grenzen te trekken, de fasen lopen 

dan ook deels in elkaar over. 

ONDERSCHEIDING IN VIER GROTE FASEN 

Fase 1: de humanistische benadering (16de – 17de eeuw) 

In de 16de eeuw vond er een verandering plaats in de manier waarop men over ‘armenzorg’ dacht. De 

samenleving begon op verschillende manieren te evolueren en het sociaal werk (toen nog vrij 

beperkt) evolueerde mee. 

 Economisch: grote veranderingen 

o Systeem van de feodaliteit verdwijnt, het kapitalisme (winstbejag) komt op 

 Start proletarisering (mensen die hun arbeid ter beschikking stellen in ruil voor 

een loon → zelf verantwoordelijk) 
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 Zorgt voor een evenredige toename van armoede: veel mensen zonder 

eigendom (afschaffing feodaliteit) of werk (niet mee met proletarisering) 

 Cultureel: ontwikkeling van een humanistisch wereldbeeld 

o Het idee dat God centraal staat begint te verdwijnen, focus ligt meer op de mens 

o Opkomst van maakbaarheidsdenken: we kunnen de samenleving vormen 

Bovenstaande veranderingen zorgen ervoor dat sociale problemen op een nieuwe manier benaderd 

worden. Deze benadering heeft verschillende kenmerken: 

 Groter werelds karakter: de mens en zijn vrijheid staat centraal 

 Positief geïnspireerd arbeidsethos 

o Werken staat gelijk aan vrijheid, vooruitgang, nuttig zijn 

 Men legt steeds meer verantwoordelijkheid bij de overheid om rond armenzorg te werken en 

zich te mengen in de samenleving (hoge verwachtingen) 

o Overheid wil wel helpen maar pas wanneer de rest (bv. lokaal niveau) al geprobeerd 

heeft, soms wel een subsidiaire tussenkomst als steun 

 Er wordt een maatschappelijk onderscheid gemaakt tussen ‘goede armen’ (willen wel maar 

kunnen niet) en ‘slechte armen’ (willen niet en doen het ook niet) 

o Goede armen worden ondersteund (= integratie) 

o Slechte armen worden gestraft (= repressie) 

o Algemeen wordt verwacht dat iedereen zich aanpast aan de samenleving (discipline) 

 De manier waarop men dit probeert te bereiken verschilt wel 

 Bv. werk proberen verschaffen, kwalificaties verbeteren,… 

Fase 2: omslag industriële revolutie (18de, 19de en begin 20ste eeuw) 

De humanistische benadering stelde economische en sociale aspecten weinig in vraag. Het is vooral 

een moraliserende benadering die naar het individu kijkt, minder naar de samenleving als geheel. Bij 

het begin van de industriële revolutie winnen deze ideeën wel aan belang en gaat men zich meer 

richten op maatschappelijke oorzaken. 

 Economisch: eerste golf van industriële revolutie 

o Opkomst van machines, technologische innovatie, bouwen van fabrieken 

o Kapitalisme wint snel aan belang (meer, betere en grotere productie) 

o Van standenmaatschappij (afkomst) naar klassenmaatschappij (bezit) 

 Cultureel: periode van de verlichting maar tegelijkertijd ook rationeel denken 

o Misschien moeten we meer kijken naar hoe onze samenleving in elkaar zit en niet 

enkel naar het individu → overtuiging dat mensen van nature ‘goed’ zijn, de fouten 

liggen dus eerder bij de samenleving als geheel 

o Samenleving is wel maakbaar en veranderbaar, we kunnen er dus iets aan doen 

o Streven naar vrijheid en gelijkheid (nog in startblokken) 

Dankzij het kapitalisme was er aan het einde van de 18de eeuw meer wetenschappelijke interesse 

voor de toestand van de bevolking. Dit leidde tot voorstellen om grote groepen maatschappelijk 

gedeclasseerden te heropvoeden en werk te verschaffen.  
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Opvoedende interventies waren hier dus een instrument tot verandering van de samenleving: door 

het individu te veranderen, konden ze zo de samenleving in de goede richting sturen. De sociale 

politiek won hierbij steeds meer aan belang: er worden initiatieven ontwikkeld als verzekering tegen 

risico’s (bv. ziekte, ongevallen, werkloosheid,…), mensen worden begeleid in hun 

proletariseringsproces en de armenzorg wordt verder uitgebouwd.  

Tijdens de 19de eeuw volgde een tweede golf van de industriële revolutie, meer specifiek het 

opkomen van de stedelijke industrie. In verschillende grote steden werden fabrieken gebouwd, wat 

ervoor zorgde dat arbeiders van het platteland naar de steden trokken. De samenleving 

transformeerde als gevolg van deze processen (o.a. industrialisering, proletarisering, verstedelijking).  

Helaas bleken de gevolgen overwegend negatief te zijn: er was op vele plaatsen een te hoge 

bevolkingsconcentratie, arbeiders kregen zeer weinig betaald in vergelijking met de lange uren, de 

huisvesting was erbarmelijk, er was veel criminaliteit en alcoholisme, de grote armoede leidde ertoe 

dat ook vrouwen en kinderen gingen werken en iedereen in slechte gezondheid verkeerde. 

Als gevolg van bovenstaande evoluties ontstond er een grote sociale kwestie: 

 Groeiende ongerustheid voor de situatie van de arbeidsbevolking (vooral vanuit burgerij) 

o Bedreiging voor de sociale orde en vooruitgang van de samenleving 

o Angst voor opstanden, protesten, onrust,…  

 Besef dat er bepaalde maatregelen nodig waren 

o Antwoord bieden aan precaire levensomstandigheden 

o Sociale orde beschermen (deels ten voordele van individu maar vooral groter geheel) 

 Specifieke aandacht voor situatie van arbeidersjeugd 

o Linken leggen tussen armoede en criminaliteit 

o Hoge kindersterfte (bv. door kinderarbeid en slechte levensomstandigheden) 

o Sociale enquêtes vanuit overheid om situatieschets te maken (bv. bataviawijk) 

Als antwoord op deze sociale kwestie kunnen twee bewegingen onderscheiden worden: 

 Reactie vanuit de arbeidersbeweging 

o Streven naar sociaal-politieke veranderingen 

o Arbeiders organiseren zich in vakbonden 

 Stakingen, protestacties, eisen voor stemrecht, hogere lonen, betere 

bescherming, initiatieven van verzekering (bescherming voor mensen die niet 

meer kunnen werken door ziekte, pensioen, ouderdom) 

 Grondlegger van latere sociale zekerheid 

o Speelden belangrijke rol in overgang van liefdadigheid naar geïnstitutionaliseerde zorg 

voor iedereen 

 Niet meer vanuit caritas maar vanuit solidariteit voor elkaar 

 Inzicht dat overheid meer verantwoordelijkheid moet opnemen en tussenkomen 

 Reactie vanuit de burgerij (= burgerlijk opvoedingsmodel/morele heropvoeding) 

o Gebrek aan morele gedragsregels, culturele bagage en kennis bij arbeiders 

o Opvoedingstekort door vrouwenarbeid 

o Nood aan (her)opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening 
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o Doelstellingen: 

 Meer maatschappelijk verantwoord gedrag (conformiteit) 

 Opvoeden tot arbeidsbereidheid (zonder discussie) en burgerzin 

 Betere toestand individu = betere toestand samenleving 

Eén van de interventies die plaatsvond was het invoeren van de kinderwetgeving. Deze evolutie sloot 

aan bij het idee van de burgerij dat de arbeiders heropgevoed moesten worden, vaak te beginnen bij 

de kinderen. 

 Invoering van steeds meer kinderwetten 

o Arbeidsverbod (1888), algemene leerplicht (1914), kinderbescherming (1912),… 

 Het burgerlijk opvoedingsmodel is het voorbeeld 

o Groot beschavingsoffensief maar geen aandacht voor sociale context van arbeidersklasse 

 Veel schuld geven aan arbeiders maar niet kijken naar omstandigheden 

 Overheid komt tussen in gezinnen waar ouders niet voldoen aan maatschappelijke norm 

o Steeds meer kinderen die weggenomen en geplaatst worden 

 Zet professionalisering van sociaal werk op gang = nood aan sociaal werkers (bv. ouders 

begeleiden bij opvoeding, kinderen uit huis plaatsen,…) 

De manier waarop sociaal werk vorm kreeg veranderde sterk in deze periode. Ook de simplistische 

armenzorg evolueerde naar de moderne armenzorg. De focus hierbij lag op het preventieve karakter: 

mensen moeten zichzelf leren behelpen en zo het sociaal werk overbodig maken. Onder behelpen 

verstaat men dat ze zich maatschappelijk verantwoordelijk leren gedragen. 

Vroeger  Vooral traditionele liefdadigheid: vrouwen uit burgerij ‘hielpen’ omdat het hun plicht 

was en ze op die manier een bepaald aanzien hadden.  

Evolutie Focus ligt meer op filantropie, aangestuurd vanuit sociale en politieke doelstellingen 

(bv. ordehandhaving, arbeidsmarktkwalificatie). 

Sociaal werk werd steeds meer een emancipatiestrategie voor twee grote groepen: 

 Voor vrouwen vanuit de burgerij 

o Mogelijkheid om zich te engageren buiten gezin om, zich nuttig te maken. 

 Voor lagere sociale klassen 

o Individuele emancipatie maar wel binnen bestaande samenleving (begrensd!) 

Hierin komt het dubbelkarakter van sociaal werk terug (Michielse). Enerzijds is het de bedoeling dat 

mensen zich sociaal en cultureel gaan ontplooien. Anderzijds moeten ze dit wel doen binnen de 

structuur en grenzen van de bestaande samenleving. Ze moeten in het gareel blijven lopen. Dit is het 

spanningsveld tussen emancipatie en beheersing. 

Fase 3: interbellum tussen WOI en WOII + periode na WOII (1914-1945+) 

In deze periode blijft men een toenemende pedagogisering zien. Een voorbeeld hiervan is de 

invoering van het enkelvoudig stemrecht voor mannen (1921) en vrouwen (1948). Het volk krijgt 

steeds meer inspraak, het is niet enkel meer aan de burgerij. 
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Het interbellum is bekend voor zijn verzuiling: de samenlevingsverbanden werden op basis van 

levensbeschouwelijke grondslag georganiseerd. Bovendien hing dit zeer vaak samen met de sociale 

klasse waartoe je behoorde (bv. door je afkomst of bezit). Je was ofwel liberaal, ofwel katholiek 

ofwel socialist – van de wieg tot het graf. Hoewel de zuilen nog steeds bestaan, is hun belang 

intussen afgenomen. Er is nu veel meer mobiliteit en flexibiliteit. 

Na de tweede wereldoorlog kwam er in België een uitbreiding van de verzorgingsstaat: de sociale 

zekerheid (1944). Dankzij de crisis van de jaren ’30 bleek dat armoede niet enkel een individueel, 

maar ook een maatschappelijk probleem was. Er was na de oorlog ook nood aan heropbouw van het 

economische leven. 

Vanaf de jaren 60 verschoof de nadruk van welvaart naar welzijn: het psychisch en sociaal 

welbevinden moest bevorderd worden, in plaats van alleen maar tegemoet te komen aan materiele 

risico’s. Hierbij zie je ook een verschuiving van de ‘état gendarme’ (controle) naar de ‘état protecteur’ 

(bescherming). 

Fase 4: hedendaagse ontwikkelingen (1990 – nu) 

In deze fase is er sprake van een postindustriële samenleving. Opnieuw kunnen een economische en 

culturele stroming onderscheiden worden.  

 Economisch: 

o Ontwikkeling van een verzorgingsstaat als antwoord op nieuwe sociale kwestie 

 We moeten iets doen aan de omstandigheden 

o Arbeid krijgt vandaag een andere positie in de samenleving 

 Groeiende flexibilisering → van ‘employment’ naar ‘employability’ 

 Job –en inkomensonzekerheid 

 Zal ik wel werk hebben? Voor hoelang? Wat ga ik verdienen? 

 Ontstaan van een nieuwe groep: ‘the working poor’ 

 Treft vooral vrouwen, jongeren, ouderen en migranten 

 Structurele werkloosheid 

 Vooral bij laaggeschoolden: er zijn minder jobs beschikbaar voor deze groep 

o Nieuwe sociale risico’s (omstandigheden die leiden tot verlies van inkomen) 

 Vroeger = beschermen tegen werkloosheid, ouderdom, ziekte 

 Nu = eenoudergezinnen, combinatie werk en gezin, tijdelijke arbeid 

o Ontwikkeling naar een kennismaatschappij 

 Nood aan hogere cognitieve vaardigheden voor bepaalde jobs 

 Kennis nodig voor innovatie en groei (iedereen moet mee kunnen) 

 Toenemend belang van (levenslang) leren/opleiden 

 Emancipatie van de vrouw 

 Van nationale naar globale economie 

 Enerzijds: economische groei en welvaart 

 Anderzijds: versterking van ongelijkheden 

o Postindustriële samenleving 

 Stijgende tewerkstelling in dienstensector tegenover industrie/landbouw 
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o Sociale gelaagdheid van sociale risico’s 

 Soms is het voorspelbaar wie geconfronteerd zal worden met problemen en wie 

niet 

 Zet solidariteit en sociale zekerheid onder druk 

 Idee van ‘het kan mij overkomen’ geldt niet meer als je op voorhand 

weet wie het kan/zal overkomen 

 Cultureel: 

o Toenemende individualisering is een proces met twee gezichten 

 Enorme focus op persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen 

 Plicht om een eigen keuzebiografie uit te bouwen 

 ‘DIY’ en ‘meerkeuzenmaatschappij’ 

 Nieuwe maatschappelijke breuklijn tussen mensen die keuzevrijheid ten volle 

benutten/er goed mee omgaan en zij die hier niet in slagen 

o Detraditionalisering: loskomen van traditionele structuren en instituties 

 Van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding 

 Hiërarchie van ouders t.a.v. kinderen 

 Van kostwinnersmodel naar tweeverdieners 

 Man gaat werken/vrouw blijft thuis gaat niet meer op 

 Van huwelijks gezin naar pluriformiteit van leefvormen 

 Meer alternatieve gezinsvormen 

De dag van vandaag bestaat er volgens Lorenz een nieuwe sociale kwestie waar de vraag naar 

solidariteit, bescherming en sociale zekerheid centraal staat. Belangrijk hierbij is: 

 Er ligt te veel focus op persoonlijke verantwoordelijkheid  

 De economische logica is te dominant en solidariteit verdwijnt 

 Er is nood aan een kritische houding tegenover dominante denkbeelden en logica’s 

 Er moet ingezet worden op het creëren van ruimte tot gelijke kansen, betekenisverlening en tot 

verbinding tussen mensen 

 Er is een belangrijke rol weggelegd voor het sociaal werk om hier een antwoord te bieden 

Naast een nieuwe sociale kwestie is er ook een overgang te bemerken van een eerste naar een 

tweede moderniteit (rond 1990). Men ziet hierbij nieuwe vormen van sociale uitsluiting en 

ongelijkheid. Deze zijn vooral gebaseerd op de laaggeschooldheid van bepaalde groepen, vooral bij 

jongeren. Deze lage scholing zorgt ervoor dat bepaalde personen moeilijk inschuiven in de 

arbeidsmarkt. Zo wordt de basis gelegd voor armoede en ongelijkheid. Hierbij horen nieuwe 

uitdagingen om te streven naar gelijkheid en de kloof tussen laag –en hooggeschoolden te 

verkleinen. 
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DEEL 3: DE VERZORGINGSSTAAT 

3.1  DEFINIËRING 

Volgens Thoenes (1962) 

De Verzorgingsstaat is een maatschappijvorm die gekenmerkt wordt door een op democratische 

leest geschoeid systeem van overheidszorg, dat zich - bij handhaving van een kapitalistisch 

productiesysteem - garant stelt voor het collectieve sociale welzijn van haar onderdanen.  

→ het is democratisch, de overheid speelt een rol, doel is om ons allemaal beter te maken (iedereen 

loopt namelijk bepaalde risico’s die we individueel niet altijd kunnen ondervangen) 

Volgens Deleeck (2001) 

De samenlevingsvorm van sommige rijke geïndustrialiseerde landen waarbij een aantal grondrechten 

van de burger, met het oog op zijn materiële welvaart en de bevordering van zijn kansen tot 

ontplooiing, binnen een wettelijk raamwerk, effectief gewaarborgd worden. Dit alles in het raam van 

de parlementaire democratie, en met behoud van de vrij markteconomische productiewijze. 

→ niet zomaar in alle landen, rechten zijn belangrijk geworden, van democratie naar parlementaire 

democratie, behoud kapitalisme/vrije markt 

Rol van de overheid 

De overheid treedt op ter vrijwaring van burgerlijke en politieke rechten. Ze komt actief tussen in de 

vormgeving aan het maatschappelijke leven. De tussenkomst is gericht op vermindering van de 

marktafhankelijkheid (grotere onafhankelijkheid). De overheid staat garant voor de ontwikkeling van 

zorgarrangementen. Hierbij doet zich wel een spanningsveld voor met de zelfzorg en private zorg.  

Historische evolutie 

De aanvankelijk gewone armenzorg werd gecentraliseerd en na WOII aangevuld met een systeem 

van sociale zekerheid en sociale voorzieningen. Beide bewegingen vertrekken vanuit een andere 

filosofie en een andere visie op ‘armen’. Belangrijke mijlpalen hierin zijn 1976 (Bestaansminimum, bv. 

OCMW) en 2002 (Recht op Maatschappelijke Integratie). 

Armenwetten (18
de

-19
de

 eeuw) Verzorgingsstaat (vanaf WOII) 

Overheidsbijstand voor: 

 preventie van ordeverstoring 
→ burgerij wil het volk rustig houden en opstand 
tegen slechte levensomstandigheden 
voorkomen, dient om te sussen 

Overheidsbijstand voor: 

 preventie van ordeverstoring 

 arbeidsmarktkwalificatie 

 grotere gelijkheid 

 menswaardig bestaan 

Selectieve bedeling (‘de goede armen’) Selectieve EN universele bedeling 

Op basis van goodwill/caritas Op basis van recht 

In aansluiting met marktontwikkelingen Onafhankelijk van marktontwikkelingen, gericht op 
compensatie/correctie van marktpositie 
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Kenmerken 

 Niet organisch maar te organiseren 

o Het is een ontwikkeling, een systeem dat we zelf op poten hebben gezet. Een sociale 

strijd die moest gevoerd worden, ging niet vanzelf. 

 Technisch maar ook ideologisch 

o Aanbod voor bepaalde groepen, er zijn grenzen en voorwaarden aan verbonden. 

Maar mensen doen het ook omwille van bepaalde redenen, bv. ordeverstoring 

voorkomen, rechten verdedigen,… Zorgt ervoor dat de vorm van verzorgingsstaat 

kan verschillen. 

 Geen interne, logische voortgang 

o Geen rechtlijnig proces van continue verbetering, momenten waarop het goed maar 

ook minder goed ging. 

 Geen eindstadium 

o Is niet duidelijk wanneer de verzorgingsstaat ‘klaar’ is, misschien nooit alle doelen 

bereiken zoals we ze voorop stellen, moet continu aan gewerkt worden. 

 Diverse vormen van verzorgingsstaten 

o Verschillende visies en ideologieën. Er zijn verschillen tussen landen maar er zijn ook 

evoluties/veranderingen mogelijk binnen één land. 

3.2 CONCEPTUELE ORIGINES 

Welke processen spelen een rol in de ontwikkeling van de verzorgingsstaat? Wat ging eraan vooraf? 

Wat zijn onderliggende beweegredenen, motivaties, verklaringen? Van Damme (1900) vond een 

aantal lijnen terug die aan de basis liggen: 

Sociale bescherming 

 Bescherming in ruil voor aanpassing aan de bestaande orde en hiërarchie 

o in feodaliteit: boeren leveren goed werk → krijgen bescherming van ridders 

 Actueel: steeds meer zelf verantwoordelijk, strengere voorwaarden 

 Bv. geen uitkering meer voor afgestudeerden, aanzetten tot werk zoeken 

 Bv. wel een sociale woning maar je moet Nederlands kunnen 

 Bv. kindergeld intrekken voor kinderen die spijbelen (schuld ouders) 

Liefdadigheid/caritas 

 Gunstkarakter van de zorg o.b.v. goodwill van HL (je krijgt het of je krijgt het niet) 

 Instrumentalisering van de zorg: helpen staat niet centraal, persoonlijke motieven wel (bv. 

‘mijn hemel verdienen’ → religieuze plicht) 

 Actueel: privatisering van de zorg, overheid doet minder,  

Lokale structuur  

 In de pre-industriële periode was er het systeem van feodaliteit, armenzorg was beperkt tot 

solidariteit binnen de eigen gemeenschap 
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 Geëvolueerd naar een natiestaat en een systeem om alle burgers  daarbinnen de helpen, 

gaat uit van een ‘nationale logica’ 

 Actueel: intussen leven we niet alleen binnen ons land maar zijn we ook deel van een wereld. 

Onze economie is geglobaliseerd (over landgrenzen heen, niet iedereen Belg, migratie) en 

tegelijkertijd proberen we het systeem binnen ons land te organiseren → niet evident en 

vaak discussiepunt (bv. Ford Genk) 

Ontwikkeling kapitalisme 

 Functioneel imperatief: het kapitalisme heeft de verzorgingsstaat nodig om te kunnen 

functioneren 

o Bv. gezonde, goede, gekwalificeerde arbeiders die niet in opstand komen 

 Decommodificatie: een systeem/sociaal beleid ontwikkelen dat niet onderhevig is aan de 

fluctuaties en veranderingen op de markt, moet constant blijven 

 Sommige zaken gebeuren wel binnen marktlogica 

o Bv. onderhandelen over het loon van arbeiders (gecommodificeerd ) 

 Actueel: relatie tussen arbeidsmarkt en onderwijs 

o Bv. jongeren zijn niet voldoende klaar om te werken in praktijk 

Ontwikkeling van de staat 

 Van ‘etat gendarme’ naar ‘etat protecteur’ → overheid als vertegenwoordiger van het 

algemeen belang 

 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) → recht op menswaardig bestaan 

als sociaal-politieke doelstelling 

 Actualiteit: gevaar van groeiende ongelijkheid, spanning tussen rechten en plichten 

3.3 BASISTECHNIEKEN VAN DE VERZORGINGSSTAAT 

Wat doet de verzorgingsstaat? Wat wordt er gebruikt om het hele systeem vorm te geven? 

Onderscheid in 4 grote lijnen: 

Sociale zekerheid 

 Staat centraal in de ontwikkeling van de verzorgingsstaat 

 Is gegroeid doorheen verschillende fasen 

o Vrijwillige onderlinge verzekeringen 

 Rond 1850: ontstaan van beroepsgroepen per gilde in Gent 

o Gesubsidieerde vrijwillige verzekeringen 

 Eind 1800 – begin 1900: Staat begon tussen te komen en te subsidiëren 

o Verplichte sociale verzekeringen 

 1944: Sociaal Pact = universeel systeem om tegemoet te komen aan risico’s 

→ onzekerheid door crisis en oorlog, nood aan houvast en sociale rust 

o Minimumuitkeringen (‘bestaansminimum’ in 1974) 

 Rond 1950/60: bepaalde mensen vielen buiten systeem (bv. werkloos, 

arbeidsongeschikt,…) → gedifferentieerd aanbod welzijnsvoorzieningen 
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 Essentie: sociale zekerheid is verbonden met beroepsarbeid 

o Het is er voor mensen die werken, iedereen draagt steentje bij 

 Sociale zekerheid bestaat in 7 onderdelen (Federaal georganiseerd voor heel België): 

o Rust -en overlevingspensioenen 

o Werkloosheid 

o Arbeidsongevallenverzekering 

o Beroepsziekteverzekering 

o Gezinsbijslag (uitzondering: per gemeenschap) 

o Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 

o Jaarlijkse vakantie 

De voornaamste principes zijn dat (1) werkende mensen bijdragen in verhouding tot hun eigen loon, 

(2) de financiering gebeurt door de gemeenschap als geheel, (3) het systeem mede beheerd wordt 

door werknemers (bv. vakbonden, ziekenfondsen) en werkgeversorganisaties, en dat (4) het zowel 

geldt voor werknemers, arbeiders, ambtenaren als zelfstandigen. 

De opdrachten van het systeem zijn om een vervangingsinkomen te voorzien wanneer er sprake is 

van loonverlies (bv. door werkloosheid, arbeidsongeval, pensioen) en het inkomen aan te vullen 

wanneer er bijkomende sociale lasten zijn (bv. kinderen, ziektekosten).  

Iedereen draagt zijn steentje bij om het systeem de financieren. Er is de werkgeversbijdrage (25%) en 

de werknemersbijdrage (13%), zij zorgen samen al voor 38% van het totaal. Daarnaast komt ook de 

Staat tussen. Ten slotte is er ook nog alternatieve financiering door o.a. belastingen, accijnzen, 

persoons –en vennootschapsbelasting,…  

Het komt er uiteindelijk op aan om de risico’s juist in te schatten en er zoveel mogelijk op voorzien te 

zijn. Er kan een verschil gemaakt worden tussen behoeften, risico’s en risico-dekking. 

Bijstand 

Enerzijds is deze bijstand de voorloper van sociale zekerheid. Tijdens de jaren ’70 wou men een 

systeem voorzien om tegenmoet te komen aan de mensen die buiten de sociale zekerheid vielen. In 

die tijd was er grote economische groei en voldoende middelen om dit te financieren. Dit bleek 

echter niet vol te houden, zeker niet toen de economische crisis opkwam. Plotseling vielen zeer veel 

mensen buiten het systeem. Het systeem van de bijstand probeert dit te beheersen. Anderzijds is het 

dus ook het sluitstuk van sociale zekerheid. 

Het basisprincipe is dat iedereen die een behoefte kan aantonen, los van geleverde 

arbeidsprestaties, er recht op heeft. Tot op vandaag is het een instrument om het recht op 

maatschappelijke integratie (2002) te realiseren. De staat komt hierin tegemoet door een leefloon 

toe te kennen, hulp te bieden bij tewerkstelling en een individueel traject te voorzien met voldoende 

begeleiding. Toch zijn hier verschillende kritieken op, het is een zeer actueel thema. 

Er zijn verschillende voorwaarden aan verbonden: nationaliteit, leeftijd, woonplaats, aangetoonde 

behoefte en werkbereidheid. Dit staat soms in strijd met het idee dat bepaalde rechten universeel 

zijn. Langs de andere kant zijn deze nodig om de kwaliteit van de bijstand hoog te houden.  
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Onderdelen van sociale bijstand 

 Leefloon (en bredere bijstand) 

 Inkomensgarantie voor ouderen 

 Gewaarborgde gezinsbijslag 

 Tegemoetkoming voor personen met handicap 

Opletten: er is altijd een verschil tussen het systeem van sociale zekerheid en dat van de sociale 

bijstand. Sociale zekerheid is altijd op basis van bijdrage, (sociale) bijstand wordt gegeven door de 

overheid, gemeente of andere organisaties zoals het OCMW. 

Sociale voorzieningen 

Sociale voorzieningen zijn collectieve goederen en diensten  die door de overheid verzekerd worden 

ten aanzien van alle burgers. Voorbeelden zijn het onderwijs, de gezondheidszorg, huisvesting,… Er 

kan een onderscheid gemaakt worden tussen universele voorzieningen die voor iedereen 

toegankelijk zijn en selectieve voorzieningen die zich op bepaalde doelgroepen richten. Deze twee 

vormen zorgen soms voor spanningen tegenover elkaar: 

 Universele voorzieningen  

o Nodig voor draagvlak in de samenleving 

o Nadeel: ongelijk gebruik door o.a mensen die het niet nodig hebben, sluiten aan bij 

ongelijke sociale en culturele posities, Mattheüs-effect (rijken worden rijker, armen 

worden armer) 

 Selectieve voorzieningen 

o Nodig voor realiseren van een grotere gelijkheid in uitkomst 

o Nadeel: risico op stigmatiserende werking, progressief universalisme 

Het bestaan van deze voorzieningen alleen is niet genoeg, ze moeten ook voldoen aan een aantal 

voorwaarden. Een bekende opdeling hierbij is die van de 5 B’s om ervoor te zorgen dat de drempels 

laag genoeg zijn: 

 Bereikbaarheid, begrijpbaarheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid 

Sociale rechten 

In een verzorgingsstaat wordt een evenwicht gezocht tussen drie waardebeginselen: (1) wat je zelf 

kan bijdragen/de verdienste die je levert, (2) wat je nodig hebt of vraagt en (3) de keuzevrijheid die je 

hebt om zelf beslissingen te maken. Dit laatste puntje is de inhoud van sociale rechten. Deze rechten 

kunnen bekeken worden vanuit twee verschillende visies: 

 Minimalistisch (als symbolisch referentiepunt): als je voldoet aan de criteria dan geven we 

het, daar blijft het wel bij, functioneel vraag en aanbod 

 Maximalistisch (als hefboom voor verandering): rechten gebruiken om de gehele situatie te 

verbeteren, om de sociale verhoudingen te veranderen, notie van menswaardig bestaan 

breed invullen, ernstig nemen en al het mogelijke doen 
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In de geschiedenis hebben we zelf onze sociale rechten ingezet voor de constructie van de 

verzorgingsstaat. Zo kwam er in 1974 de recht op een Bestaansminimum als sluitstuk voor de sociale 

zekerheid. Alles dat hierboven komt, wordt opgevangen door de bijstand. In 1976 werd het recht op 

een Maatschappelijke Dienstverlening goedgekeurd en verbonden met het recht op een 

menswaardig bestaan. Deze sociale grondrechten staan beschreven in de Belgische Grondwet. Dit wil 

zeggen dat we de Staat hierop kunnen aanspreken. 

3.4 TYPES VAN VERZORGINGSSTATEN 

Er zijn verschillende types van verzorgingsstaten. Elk type verwijst naar een verschillende verhouding 

tussen zelfzorg, particuliere en overheidszorg. In sommige verzorgingsstaten is de publieke zorg 

beperkt, bij anderen is de publieke dienstverlening een van de belangrijkste mechanismen om een 

gelijkheid te creëren. 

Esping-Andersen (1990) maakt een typologie op basis van 2 criteria: 

 Mate van decommodificatie 

o mate van bescherming tegen marktafhankelijkheid 

 Wijze van uitwerking decommodificatie  

o Mate van samenwerking tussen overheid en maatschappelijke belangenorganisaties 

o Private dan wel publieke karakter arrangementen 

o Selectiviteit/universaliteit en hoogte van uitkeringen 

Deze twee criteria verwijzen samen naar ‘geïnstitutionaliseerde levenskansen’. Hierbij is er een 

opdeling in drie types van verzorgingsstaten: 

 Liberale verzorgingsstaten 

o Laag niveau van uitkeringen en voorzieningen 

o Nadruk op de individuele verantwoordelijkheid van burgers 

o Sociale solidariteit 

 Specifieke situaties, selectief, inkomensafhankelijk, focus op in stand houden 

van arbeidsethiek en het functioneren van de markt 

o Bv: Canada, Australië, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk 

 Conservatief-corporatistische verzorgingsstaten  

o Sociale rechten zijn aanwezig en worden cultureel gedragen maar laten de 

bestaande sociale stratificatie ongemoeid 

o Sterke nadruk op het gezin, eerder dan individu 

o Integratie en participatie zijn nadeliger voor kwetsbare groepen 

o Individuele keuzemogelijkheden worden structureel redelijk beperkt 

o Bv: België, Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland 

 Sociaaldemocratische verzorgingsstaten 

o Scala van universele voorzieningen 

o Bescherming van individuele burgers 

o Streven naar grotere gelijkheid, menselijke waardigheid en verdeling arbeid 

o Bv: Scandinavische landen 
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Het is belangrijk om te weten dat deze typologie slechts een voorbeeld en hulpmiddel is om de 

verschillende verzorgingsstaten weer te geven. Het spreekt voor zich dat er continu veranderingen 

en evoluties zijn. De grenzen zijn ook niet altijd zo strak als ze lijken, soms kunnen types in elkaar 

overvloeien. Er bestaan nog veel meer vormen dan degenen die hier benoemd werden. Een bekende 

vierde vorm is de ‘mediterrane verzorgingsstaat’ die men vooral ziet in o.a. Spanje en Portugal. 

3.5 IDEOLOGIE 

IDEOLOGISCHE FUNDAMENTEN 

Een ideologie is een voorstelling van een gestructureerde maatschappelijke werkelijkheid die mensen 

en levensopvattingen onderling verbindt en hen aangeeft welke hun maatschappelijke taken zijn. De 

kernideologie van de verzorgingsstaat zegt dat de overheid moet zorgen  voor het algemeen belang, 

hieronder worden zowel sociale samenhang als sociale rechtvaardigheid begrepen. In het Westen 

baseren we ons op twee grote modellen. 

Bismarck-model 

Rechtvaardigheid wordt binnen dit denkmodel gezien als een wederzijds voordeel. Men baseert zich 

hierbij op het verzekeringsprincipe: de kans is zeer groot dat we beiden eens ziek worden en dus 

beiden eens hulp zullen nodig hebben, het heft elkaar op. Men gaat ervan uit dat mensen maar 

rechtvaardig zullen handelen als ze ertoe gedwongen worden of vrezen dat onrechtvaardigheid 

gestraft wordt. Toch zal ieder zijn deel bijdragen: als jij mij respecteert, dan ik jou ook.  

Dit systeem wordt vooral door de overheid gepromoot aangezien er verschillende voordelen zijn 

(vooruitziend zijn, lagere kosten, instandhouden arbeidsreserves,…). Het is echter altijd mogelijk dat 

mensen niet voldoende middelen hebben om hieraan bij te dragen, of het nu verplicht is of niet. Er 

kan ook gediscussieerd worden over individuele verantwoordelijkheid (bv. jij rookt → meer betalen 

want hoger risico). Toch is dit ook een vorm van solidariteit. Mensen staan een deel van hun inkomen 

af zonder onmiddellijk beroep te doen op altruïstische motieven.  

Beveridge-model 

Rechtvaardigheid wordt binnen dit model gezien als sociale onpartijdigheid. Dit is een open model 

dat uitgaat van een menswaardig bestaan waarbij we samen kunnen kijken naar wat we allemaal 

belangrijk vinden om hier vervolgens in te investeren. Men baseert zich hierbij op de sociale 

rechtvaardigheidstheorie (Theory of Justice) van John Rawls. Hij vroeg zich af hoe mensen hun 

toekomstige samenleving zouden organiseren indien ze niet wisten welke plaats ze erin zouden 

innemen. Hij ging dan ook uit van gelijke basisrechten en vrijheden die door de overheid 

gegarandeerd moeten worden.  

Deze visie kan men vertalen als ‘sociaal contract’. De sociale contracttheorie werd verder 

uitgebouwd door Nussbaum (2006). Hierin worden twee benaderingen samen gebracht, namelijk (1) 

door wie worden basisprincipes in de samenleving ontworpen en (2) voor wie worden basisprincipes 

in de samenleving ontworpen? Zo kan men nagaan of alles binnen de maatschappij wel rechtvaardig 

verdeeld is. Dit noemt men dan weer de ‘menselijke vermogensbenadering’. 
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Dit model sluit aan bij het solidariteitsprincipe. Dit principe gaat ervan uit dat we allemaal in 

hetzelfde schuitje zitten en rekening moeten houden met elkaars belangen. Deze zijn voor gelijk wie 

even belangrijk, de lasten en plichten moeten dan ook gelijk verdeeld worden. De 

maatschappijstructuur moet eerlijk zijn. Mensen zijn pas rechtvaardig als ze de belangen van een 

andere persoon gelijk stellen aan die van hen. 

Een derde model 

Dit gaat uit van de billijkheid: er is een bepaalde grens waar we toch aan moeten komen, een 

bepaalde basis die we allemaal nodig hebben (bv. basisinkomen/minimumgrens) Laat ons tot dat 

punt samen investeren, voor de rest kiezen we individueel wat we ermee doen. Hierin is sociale 

rechtvaardigheid dat iedereen hetzelfde startkapitaal krijgt. Dit doet men onder andere door ervoor 

te zorgen dat bepaalde hulpbronnen (water, wegen, elektriciteit,…) niet in private handen vallen 

maar publiek blijven. Er wordt een basisinkomen gevormd dat nadien individueel kan aangevuld 

worden naargelang wat men zelf verwerft. Een deel wordt gegeven, een deel is eigen 

verantwoordelijkheid. 
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DEEL 4: MENSENRECHTEN 

4.1. DE ERKENNING VAN MENSENRECHTEN 

GESCHIEDENIS 

Het ontstaan van de eerste mensenrechten is terug te brengen naar ontwikkelingen in de 18de en 

19de eeuw. 

A declaration of independence 

De onafhankelijkheidsverklaring werd goedgekeurd in de Verenigde Staten op 4 juli 1776, tot op 

vandaag is dit hun nationale feestdag. Men streed voor een onafhankelijkheid van Groot-Brittannië 

en tegen het bestaan van slavernij. Deze strijd schuift een aantal principes naar voor die we nog 

steeds terug zien komen. Een voorbeeld hiervan is het idee ‘all men are equal’, deze gedachte staat 

centraal in het non-discriminatiebeginsel. 

Franse revolutie 

De ‘Declaration des droits de l’homme’ van 1789. Het burgerlijk maatschappijmodel werd toen tot 

stand gebracht. De ideeën van de verlichting overheersten: vrijheid, gelijkheid, solidariteit enzovoort 

vonden hier hun oorsprong. Nadien werden deze uitgewerkt tot nieuwe 

mensenrechteninstrumenten. 

Universele verklaring van de Rechten van de Mens 

Deze werd goedgekeurd in de Verenigde staten in 1948. Men wou na WOII een duidelijk 

internationaal signaal geven dat deze situatie zich niet meer mocht herhalen. Deze verklaring vormt 

het moederdocument van de mensenrechten. Veel verschillende verdragen zijn hierop gebaseerd 

aangezien de belangrijkste beginselen erin opgenomen zijn. 

INHOUD VAN DE MENSENRECHTEN 

 Vrijheidsrechten = beschermen van vrijheid van handelen van burgers tegen onrechtmatig 

overheidsingrijpen. Krijgen een vertaling in nationale rechten. 

o recht op gelijke behandeling voor wet 

o recht op vrije meningsuiting 

o recht op vrijheid van godsdienst 

o recht op vereniging 

o recht op eerbieding van persoonlijke levenssfeer 

o recht op briefgeheim 

o recht op toegang tot een rechter 

 Politieke rechten = het recht om te kiezen en om verkozen te worden. 

 Sociaal-economische grondrechten = vragen een concreet engagement/inspanningsverbintenis 

van de overheid om mogelijkheden te creëren voor mensen om een menswaardig leven te 

leiden. Deze rechten werden later de motor voor het sociaal werk. 

o Vrije keuze van beroepsarbeid, degelijke huisvesting, bescherming van verschillende 

soorten bijstand, gezond leefmilieu, zelfontplooiing, gezinsbijslagen,… 
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4.2. DE CODIFICATIE VAN EEN MAATSCHAPPIJPROJECT 

Codificatie is het proces waarbij rechten 

worden vastgelegd, in de eerste plaats door de 

overheid. Mensenrechten hebben een grote 

impact gehad op het sociaal werk doorheen de 

geschiedenis tot nu. Deze evolutie wordt vaak 

voorgesteld als de ontwikkeling van gunst naar 

recht. Daarnaast vonden er nog 5 grote 

verschuivingen plaats. 

1. VAN TEKORTKOMINGEN NAAR MOGELIJKHEDEN 

Tijdens 18de – 19de eeuw 

Tijdens deze tijd lag er een sterke focus op het medisch model en de deficitbenadering. Dit trok zich 

door in de manier waarop we met (sociale) problemen omgingen. Het sociaal werk volgde de 

geneeskundelogica in grote mate. Men ging maatschappelijke onaangepastheid bestrijden in het 

zogenoemde beschavingsoffensief met als doel om een bepaalde groep mensen aan de waarden en 

normen van de maatschappij te laten voldoen. De rol van het sociaal werk was om  deze beschaving 

bij te brengen, dit zie je sterk terugkomen bij eerste kinderwetten (bv. verbod op kinderarbeid in 

1889, de wet op kinderbescherming in 1912, de wet op de leerplicht in 1914,…). Kinderen werden 

onder andere naar vakantiekampen aan zee gebracht om er te leren over onderwerpen als hygiëne. 

Na WOII 

Het sociaal werk vertrekt vanuit de mogelijkheden van mensen (mogelijkhedenbenadering). Binnen 

het sociaal werk werden verschillende methodieken ontwikkeld om hierrond te werken. 

Voorbeelden zijn de eigen kracht conferenties (hulpbronnen en mogelijkheden in omgeving), het 

herstelgericht werken, werken met ervaringsdeskundigen, zelforganisaties… Naast de individuele 

komt er ook een structurele focus: hoe kunnen we maatschappelijke structuren aanpassen zodat 

mensen met een beperking toch kunnen deel nemen?  Een actueel voorbeeld hiervan is het inclusief 

onderwijs.  

2. VAN SOCIALE CONTROLE NAAR EMANCIPATIE 

Tijdens 18de – 19de eeuw 

Het sociaal werk is ontstaan met het oog op sociale controle, bv. van de arbeidersklasse. Dit doel was 

sterk aanwezig in diverse domeinen, bv. de heropvoedingsmaatregelen in de jeugdzorg, 

programma’s van sociale hygiëne, arbeidsmarktbegeleiding enzovoort. Deze dienden allemaal om de 

sociale cohesie te garanderen en personen die van het rechte pad afgeraakt waren, terug te 

integreren in de samenleving. Een voorbeeld hiervan is de landloperskolonie. De ‘sociale controle-

logica’ ontstond: de instrumentalisering van het sociaal werk om doelen te realiseren die buiten de 

eigen praktijk liggen. 
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Na WOII 

In de jaren ’60 ontstond de maatschappelijke constetatiebeweging. De kern hiervan was om het 

paternalisme te bestrijden door de overheid, ouders, hulpverlening, onderwijs,… Men wou evolueren 

van verticale relaties naar horizontale relaties waarbij de focus lag op onderhandeling en 

gelijkwaardigheid. Tegelijkertijd ontwikkelde het sociaal werk een nieuw doel, namelijk de 

emancipatie. Hierbij gaat men de machtsrelaties binnen de samenleving kritisch analyseren, deze 

zorgen er in veel gevallen namelijk voor dat personen niet tot hun volle recht komen. Deze 

machtsrelaties worden omgebogen naar een groter respect voor de menselijke waardigheid.  

De dag van vandaag zien we zowel aspecten van sociale controle als van emancipatie binnen het 

sociaal werk, dit noemt men het dubbelkarakter. Het is een spanningsveld dat niet evident is. Een 

voorbeeld hiervan zijn de ‘first offenders’ bij de Gentse politie. Dit programma is er voor jongeren die 

voor de eerste keer een delict stellen. Men gaat ervan uit dat hoe sneller ingegrepen wordt, hoe 

groter de kans is op positieve resultaten in de toekomst. 

3. VAN (OVERHEIDS)PATERNALISME NAAR GEBRUIKERSPARTICIPATIE 

Tijdens 18de – 19de eeuw 

In deze tijd kwamen er steeds meer kinderrechters, scholen, opgeleide leerkrachten,… Er was nood 

aan professionals voor instituten. Sociaal werkers werden gezien als experts die de juiste normen 

doorgeven, de cliënten waren objecten van zorg. Er ontstaat een sterke aanbodsgerichte logica: de 

cliënt moet zich aanpassen aan het aanbod en de bestaande structuren van het sociaal werk. 

Na WOII 

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan het medebeslissingsrecht over het traject en de hulp die 

wordt aangeboden. Dit noemt men de democratische welzijnsbenadering: de cliënt is mede-actor, er 

is een dialogische relatie tussen de HL en CL en er is sprake van participatie. Gaandeweg ontwikkelen 

zich vraaggerichte praktijken in het sociaal werk en stapt men voor een deel af van de 

aanbodsgerichte praktijken. Het doel hiervan is onder andere om de hulpverlening toegankelijk en 

kleinschalig te maken, eerder dat het aanbod in grote instituten die niet aansluiten bij de behoeften.  

Een belangrijke vraag die hier gesteld kan worden is of het vraaggericht werken respectvoller is. 

Enerzijds is de afwezigheid van een zorgvraag nog geen afwezigheid van een zorgbehoefte. Langs de 

andere kant kunnen bemoeizorg en het aanklampend werken gezien worden als nieuwe vormen van 

paternalisme. In dat geval is het geen vooruitgang. 

4. VAN PRIVAAT NAAR PUBLIEK 

Tijdens 18de – 19de eeuw 

Het sociaal werk ontstond vanuit de caritas gedachte en de filantropie. De eerste ‘hulp’ werd 

gegeven door private actoren, bijvoorbeeld welgestelde vrouwen uit de burgerij. Het sociaal werk 

had een sterk gunstkarakter: je mocht bij zijn als je het kreeg maar kon er geen aanspraak op maken. 
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Na WOII 

De verzorgingsstaat begint steeds meer op te komen, de overheid is verantwoordelijk voor de 

uitbouw van sociale arrangementen. De kenmerken hiervan zijn sociale gelijkheid en 

rechtvaardigheid. Dit zie je bv. terugkomen in de OCMW-wet (1976) en de opname van het recht op 

een menswaardig leven in de Grondwet (1994). Heel wat private praktijken blijven wel bestaan, het 

gunstkarakter is nog niet volledig verdwenen. Zo is er een stijgend aantal mensen dat afhankelijk is 

van de voedselbanken. Men gaat uit van het systeem van gesubsidieerde vrijheid. 

5. VAN SELECTIVITEIT NAAR UNIVERSALITEIT 

Tijdens 18de – 19de eeuw 

Het sociaal werk was in de eerste plaats gericht op de groep uit de stedelijke arbeidersklasse. Zij 

werden gezien als ‘onaangepasten’ die niet voldeden aan de dominante waarden en normen van de 

samenleving. Het sociaal werk werd dus opgesteld voor selectieve groepen en vanuit categoriale 

maatregelen, waaronder ook ouders die onvoldoende toezagen op de kinderen, asociale jongeren 

enzovoort. Zij waren degenen die aangepast moesten worden.  

Na WOII 

Vanuit de mensenrechten pleit men naar sociale ondersteuning als een recht voor iedereen. Er 

kwamen steeds meer universele maatregelen een voorzieningen die zich op iedereen richtten. De 

materiële bijstand werd uitgebreid naar psychosociale dienstverlening en sociaal-culturele 

ontplooiing. Men evolueerde van een residueel naar een structureel welzijnsbeleid. Het sociaal werk 

werd een soort basisvoorziening, naast het onderwijs, de arbeid, de sociale zekerheid enzovoort. De 

structurele positie van het sociaal werk is gericht op het individueel welzijn en op maatschappelijke 

omstandigheden. Het sociaal werk neemt een autonome positie in binnen de welvaartsstaat. 

Hier komt wel een belangrijke tegenstelling naar boven. In sommige gevallen wordt bespaard op 

selectieve maatregelen, vertrekkende vanuit het idee dat ‘services for the poor = poor services’ zijn. 

In andere gevallen zijn er wel selectieve maatregelen maar zijn deze slecht georganiseerd 

(Mattheüseffect) en werken deze bovendien stigmatiserend. Het antwoord hierop ligt in het 

‘proportioneel of progressief universalisme’: binnen een universeel systeem worden mechanismen 

van selectiviteit ontwikkelt.  

De meest performante systemen van maatschappelijke dienstverlening zouden die zijn die aan de 

ene kant een universele dienstverlening aanbieden gericht naar alle burgers, maar waarbij tegelijk 

bijzondere aandacht gaat naar ondersteuningsnoden van zwakkere groepen binnen deze universele 

dienstverlening.  

Dit wordt ook wel ‘targetting within universalism’ genoemd. Het meest performante systeem voor 

kinderbijslag is aldus een universeel systeem waarbij elk kind recht heeft op kinderbijslag, maar 

waarbij kinderen uit gezinnen met een lagere sociaal-economische status kunnen beroep doen op 

een extra, aanvullende tegemoetkoming. 

 



Floor Gabriëls  Academiejaar 2017-2018 

23 

 

CONCLUSIE 

Het sociaal werk heeft duidelijk de opdracht om mensenrechten te realiseren. De ontwikkeling van 

een gunst naar een recht was echter niet zo radicaal. Het heeft het DNA van het sociaal werk wel 

herschreven, maar niet in extreme mate. Door de introductie van het mensenrechtenparadigma 

verdween de gunstlogica niet, het is een hybride van beide geworden.  

Mensenrechten hebben heel concreet impact op de dagdagelijkse praktijk van sociaal werk. Toch is 

er weinig evidentie van hoe deze precies gebruikt worden. Recent zijn er wel ontwikkelingen 

gekomen zoals bij OCMW, CAW, e.d. waar mensenrechten heel duidelijk naar voren geschoven zijn in 

de werking.  

4.3. MENSENRECHTEN ALS SOCIALE CONSTRUCTIE 

HANDELEN 

Het sociaal werk is een handelingspraktijk en een handelingswetenschap. Het handelen heeft hier 

twee aspecten, (1) we komen tussen en zullen interveniëren in de levenspraktijken van mensen, (2) 

het is altijd intentioneel, met een bepaald doel. Mensenrechten kunnen hier een richtinggevend 

kader in zijn: ze zetten enkele normatieve bakens uit die het handelen van een sociaal werker sturen. 

Het kunnen ijkpunten zijn om het handelen op te oriënteren. Het is belangrijk om contextueel naar 

mensenrechten te kijken.  

SOCIALE CONSTRUCTIE 

Hoe mensenrechten (en de opvattingen erover) vorm krijgen, hangt sterk af van de context. Daarom 

worden ze gezien als een sociale constructie. Het zijn mensen zelf die de rechten maken, ze krijgen 

vorm doorheen verschillende contexten en verschillende culturen. Hierbij staat het 

handelingsvermogen (agency) van de mens centraal en wordt er ‘bottom-up’ naar mensenrechten 

gekeken: ‘net in lokale contexten, in de dagelijkse levenspraktijken van mensen worden ideeën over 

mensenrechten, menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid geconstrueerd, 

gedeconstrueerd en gereconstrueerd wanneer ze worden geconfronteerd met ervaringen van 

mensonwaardigheid of sociale onrechtvaardigheid’.  

Net omdat er een pluraliteit aan contexten bestaat, is er ook een pluraliteit aan constructies van 

mensenrechten. Niet elke constructie van mensenrechten is legitiem, ook al is ze samen tot stand 

gekomen. Omdat je verschillende constructies kan maken, moet je een ruimte van 

tegensprekelijkheid creëren. Constructies van mensenrechten zijn ten allen tijde vatbaar voor 

discussie , voor deconstructie en reconstructie. Indien heer geen aandacht aan gegeven wordt, 

bestaat het gevaar van sociaal/cultureel relativisme met het idee ‘anything goes’. 

CONFLICTUEUZE CONSENSUS 

Een conflictueuze consensus is een consensus over ethisch-politieke waarden van vrijheid, gelijkheid 

en solidariteit, maar een dissensus over de interpretatie ervan. Twee voorbeelden: 
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 Mannen en vrouwen zijn gelijk zijn (consensus), maar er is discussie over de vraag of 

positieve discriminatie van vrouwen op de arbeidsmarkt geoorloofd is (dissensus). 

 Kinderen hebben recht op participatie (consensus), maar of dit moet worden vertaald in de 

vorm van een stemrecht is voer voor discussie (dissensus). 

4.4. ACTUELE ONTWIKKELINGEN 

1. JURIDISERING 

Pedagogische praktijken worden gezien vanuit een juridisch kader of een juridische logica. 

Problemen worden geconstrueerd als een individueel probleem met juridische claims die 

ertegenover staan. Mensenrechten worden hierbinnen gezien als een eindpunt (oplossing) of als 

discussiepunt (bv. tegengestelde rechten). Beide partijen worden hier tegenover elkaar gezet 

waardoor geïmpliceerd wordt dat er winnaars en verliezers zijn. Een voorbeeld hierbij is het recht 

van kinderen om buiten te spelen vs. het recht van burgers op privacy en rust. Zo’n situaties zetten 

‘rights talk’ op gang: het recht als instrument voor het omgaan met sociale kwesties. 

2. CONDITIONALISERING 

Conditionalisering gaat uit van het idee dat mensen rechten hebben maar dat hier iets tegenover 

staat, er wordt gevraagd naar wederkerigheid. Men staat achter opvattingen als ‘voor wat hoort wat’ 

en ‘geen rechten zonder plichten’. Zo is er bijvoorbeeld het politiek voorstel dat mensen met een 

uitkering en een ongezonde levensstijl, gezonder moeten gaan leven of de uitkering verliezen. Een 

tweede voorbeeld is dat je bij de aanvraag van sociale huisvesting moet bewijzen dat je Nederlands 

kan of leert.  

 3. CRIMINALISERING 

De dag van vandaag kunnen we ons afvragen of we niet op weg zijn naar een nieuw 

beschavingsoffensief: zijn we opnieuw bezig met het creëren van allerhande systemen om mensen te 

conformeren aan dominante waarden en normen in de samenleving? Een voorbeeld hiervan is de 

boete die sociale huurders kunnen krijgen indien blijkt dat ze toch geen Nederlands spreken. 

4. VERMARKTING 

 

De vraag hierbij is wie het best geplaatst is in de samenleving om mensenrechten te organiseren en 

te implementeren in de praktijk. Wanneer de markt een actor wordt zijn we heel terughoudend. In 

welke mate kunnen maatschappelijke dienstverleners met een commercieel karakter garant staan 

voor de realisatie van mensenrechten en het streven naar menselijke waardigheid en sociale 

rechtvaardigheid? Opmerking dat het sociaal werk niet te koop is.  
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DEEL 5: VAN VERZORGINGSSTAAT NAAR SOCIALE INVESTERINGSSTAAT  

5.1 DEFINIËRING VERZORGINGSSTAAT 

HERHALING 

De verzorgingsstaat is van onderuit opgebouwd en vertrekt van de caritas/armenzorg. Ze is ontstaan 

in de context van de industriële revolutie en groeide verder na WOII. Langzaamaan ontstond een 

systeem van sociale zekerheid dat collectief beschikbaar was. Er wordt een onderscheid gemaakt 

tussen verschillende types: de typologie van Esping-Andersen. Hij onderscheidt de (1) liberale 

verzorgingsstaat, (2) de conservatief-corporatistische verzorgingsstaat en (3) de 

sociaaldemocratische verzorgingsstaat. 

Vanaf de jaren ’70, meer bepaald in 1973, kwam er een belangrijk kantelmoment naar aanleiding van 

de oliecrisis. Gevolgen daarvan waren een grote werkloosheid, een slecht draaiende economie, 

vertraagde groei, te veel uitgaven,… De gevolgen zijn te zien op twee grote vlakken: 

 Economische ontwikkelingen: de originele verzorgingsstaat was afgestemd op de industriële 

samenleving. Er kwam een verschuiving (de postindustriële transitie), maar het bleek niet 

makkelijk voor het systeem om zich aan te passen. 

 Sociaal-demografisch: groeiende individualisering, meer keuzevrijheid, individuele 

verantwoordelijkheid, emancipatie van de vrouw, veranderende samenstelling van gezinnen, 

vergrijzing/ontgroening, (super)diversiteit, moeilijke integratie in onderwijs en arbeidsmarkt, 

evoluties in grootsteden,…  

 

Het model van de verzorgingsstaat bleek niet genoeg om het hoofd te bieden aan deze 

veranderingen. Er kwamen nieuwe risico’s op (laaggeschooldheid, éénoudergezinnen, combineren 

huishouden en werk), er ontstond een nieuwe sociale kwestie (kloof tussen laag –en 

hooggeschoolden, alle problemen bij lagere klasse), er was een grote groei aan noden en vraag naar 

uitkeringen (pensioen, werkloosheid, arbeidsongeschikt),… Dit alles legde een grotere druk op de 

verzorgingsstaat. Rosanvallon spreekt van een drievoudige crisis op (1) financieel, (2) bureaucratisch 

en (3) filosofisch vlak. Van hieruit ontstonden steeds meer kritieken. 

5.2 KRITIEKEN OP DE VERZORGINGSTAAT 

TWEE GOLVEN VAN KRITIEK 

De meest radicale kritiek kwam vanuit de Angelsaksische landen.  Tijdens de eerste golf in 1980 was 

er vooral de kritiek dat armen worden aangemoedigd om arm te blijven. Hierbij wordt de 

armoedecultuur nog meer bestendigd: een gevoel van nutteloosheid, weinig verantwoordelijkheid, 

zwakke gezinswaarden, overvloed aan tijd,… Tijdens de tweede golf in 1990 werd gezegd dat het 

tijdelijke vangnet meer gebruikt werd als een hangmat. Mensen worden lui gemaakt, hun 

zelfredzaamheid wordt ondermijnd, ze worden niet gemotiveerd of gestimuleerd, 

onverantwoordelijk gedrag wordt niet bestraft,… Men zag de oplossing in minder 

overheidsbemoeienis en meer individuele verantwoordelijkheid.  

 



Floor Gabriëls  Academiejaar 2017-2018 

26 

 

activerende 
verzorgingsstaat 

actieve 
welvaartstaat 

sociale 
investeringsstaat 

participatiesamen-
leving 

EERSTE GROEP 

De verzorgingsstaat bereikt haar doelen niet: er is geen grotere gelijkheid in handelings-

mogelijkheden van mensen. Het sociaal beleid vanuit de overheid is overwegend passief en de 

burgers moeten zelf initiatief nemen om hun rechten te effectueren. Dit denken is in het nadeel van 

de meest kwetsbare burgers, zij weten namelijk vaak zelf niet wat ze moeten doen, hoe ze dit 

kunnen aanpakken en waar ze moeten zijn.  

TWEEDE GROEP 

De overheid heeft een te grote grip op het maatschappelijk leven,  er is nood aan versterking van de 

civiele samenleving. Hierbij worden de burgers beschermd tegen de negatieve invloed van de markt 

en de overheid. Men vertrekt van de warme solidariteit waar mensen voor zichzelf en elkaar zorgen 

terwijl men meer gaat inzetten op het maatschappelijk middenveld. Het debat verschuift van het 

institutionele niveau (rechtvaardige verdeling van collectieve goederen en diensten) naar een 

interpersoonlijk niveau (netwerken om zelf sociaal kapitaal te produceren). 

DERDE GROEP 

De overheid wordt overbevraagd en het systeem barst uit zijn voegen. De interventielogica van 

waaruit men vertrekt (= we willen mensen helpen) staat in spanning met de interventiecapaciteit (= 

we kunnen het niet aan). Er komt een vermarkting waarbij de markt een grotere grip krijgt op de 

samenleving en veel zaken gecommercialiseerd worden. De toegankelijkheid van organisaties komt 

hierdoor onder druk te staan. Men zal focussen op de burgers die het snelste mee zijn en het meeste 

opbrengen. De rest is te veel moeite en zal men links laten liggen.  

HERRIJKING VERZORGINGSSTAAT 

Onder invloed van de kritieken komen er een aantal verschuivingen in het concept van de 

verzorgingsstaat. Men maakt een onderscheid in 4 fases: 

 

 

 

 

Activerende verzorgingsstaat 

Er is steeds meer aandacht voor de nieuwe sociale kwestie, o.a. de uitsluiting van grote groepen uit 

de arbeidsmarkt. Er is nood aan een nieuw type van verzorgingsstaat gebaseerd op het recht van 

sociale integratie (van compenseren naar actief integreren). Zowel de overheid als het individu 

nemen hierbij verantwoordelijkheid. Er komt een nieuw activeringsbeleid in plaats van passief 

uitkeringsbeleid. Een voorbeeld: werklozen krijgen een leefloon, maar moeten wel meewerken door 

actief werk te zoeken, deel te nemen aan aangeboden opleidingen en vorming,… Ze krijgen steun 

binnen een traject van maatschappelijke integratie maar zijn hierbij dus aan bepaalde voorwaarden 

gebonden.  

Het concept ‘activering’ is een containerbegrip met verschillende ideologische wortels. Er zijn veel 

manieren om naar het activeringsproces te kijken, hier wordt een opdeling gemaakt in 3 visies: 
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 Disciplinerende reactie 

o Mensen zijn passief en lui (afhankelijkheidscultuur, sociale zekerheid als hangmat in 

plaats van vangnet) → we moeten ze terug onafhankelijk maken 

o Workfare benadering die doet denken aan de verschuiving van gunst → recht → plicht. 

 Enge benadering: mensen moeten werken in ruil voor een uitkering, we 

stimuleren participatie 

 Brede benadering: aanbod van opleiding, training, begeleiding bij zoeken van job 

o Kritiek: te veel bezig met sanctioneren 

 Moraliserende reactie 

o Bezorgdheid over breuk tussen de middenklasse en onderklasse vanuit twee motieven: 

 Oprecht bezorgdheid voor welzijn van onderklasse 

 Angst voor verstoren van sociale orde 

o Activering moet de kloof  tussen de klassen verkleinen door in de eerste plaats de 

mensen vanuit de onderklasse te responsabiliseren (o.a. Dalrymple) 

o Kritiek op het paternalistisch karakter waarbij men vertrekt vanuit vooroordelen en 

stereotypen. Men gebruikt ook de metafoor van de straatlantaarn: er ligt een te grote 

focus op individu dat centraal staat, andere relevante ontwikkelingen en de context  

worden buiten beeld gelaten 

 Rechten realiseren 

o Activering wordt een emancipatorisch project: de overheid moet een actief beleid 

voeren, individuen moeten kansen krijgen om volwaardig te participeren 

o Kritiek vanuit de benadering:  

 Integratie wordt verengd tot integratie op de arbeidsmarkt maar gaat ook over 

andere dingen → vrijwilligerswerk, sociale participatie, welbevinden 

 Vraag naar een activerend welzijnsbeleid met focus op menswaardig bestaan 

zonder het betaalde werk continu centraal te stellen 

 

Sociale/actieve welvaartstaat 

 

In deze staat is er opnieuw een verschuiving, namelijk van ‘zorg’ naar ‘welvaart’ en van ‘activering’ 

naar ‘actief’. Het is niet duidelijk of er echte omslag is, maar de investeringsgedachte is wel 

richtinggevend voor beleidsontwikkelingen vanaf midden jaren 1990. Het actief burgerschap staat 

centraal, net als de overheid die steeds meer een proactief beleid voert. Frank Vandenbroucke 

speelde een belangrijke rol in deze verschuiving: 

 

“De actieve welvaartsstaat is een antwoord op de uitdagingen waarvoor de traditionele 

welvaartsstaat staat. Dit antwoord is niet louter gericht op het vrijwaren van wat nu bestaat, maar 

wil grenzen verleggen, zodat ook nieuwe uitdagingen kunnen aangepakt worden. De verstandig 

actieve  staat is pro-actief, investeert in mensen, levert maatwerk, en geeft meer 

verantwoordelijkheid aan alle  actoren. De actieve welvaartsstaat is dan ook een staat van actieve 

mensen, die actieve participatie van iedereen én sociale bescherming als zijn doel ziet (1995).” 
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Sociale investeringsstaat  

 

Het verdelen van de welvaart over de samenleving is pas mogelijk nadat welvaart gerealiseerd wordt, 

dat is het idee achter de actieve welvaartstaat die vanaf nu evolueert in de sociale investeringsstaat. 

Enerzijds ligt de focus op het actief burgerschap waarbij het individu verantwoordelijkheid heeft. 

Anderzijds is er vanaf 1990 een echte heroriëntering van het sociaal beleid waarbij de overheid 

proactief is, dus niet langer passief. Binnen het beleid wordt meer gefocust op volgende elementen: 

 

 Stimuleren van betaalde arbeid 

 Kostenbesparingen 

 Investeren in ieders talenten 

 Nieuwe sociale risico’s 

 

Er zijn verschillende opvattingen van deze sociale investeringsstaat maar er is wel een consensus 

over het uitgangspunt (we kunnen niet voldoende antwoord bieden op de nieuwe sociale risico’s) en  

de richting (sterkere focus op menselijk kapitaal en arbeidsmarktintegratie). Op andere vlakken is er 

wel een dissensus. Men is het namelijk niet eens over hoe deze visie op het sociaal beleid gezien en 

concreet gemaakt kan worden. Is de investeringsstaat een alternatief voor de sociale bescherming of 

net een aanvulling? Hoe moet alles gerealiseerd worden in de praktijk? 

 

Giddens en Esping-Andersen worden hier gezien als belangrijke personen. Giddens pleit voor ‘the 

third way’, namelijk een alternatief op het bestaande systeem. Esping-Andersen geloofde meer in 

een aanvulling. Natuurlijk bestaan er enkele kritieken op deze staatsvorm. Enerzijds is het nog te 

vroeg om de impact en de resultaten goed in te schatten, maar anderzijds is wel al duidelijk dat 

armoede en ongelijkheid nog steeds niet afnemen. Dit leidt tot drie belangrijke tekortkomingen: 

 

 Sociale inclusie voor ‘non-productieven’: casus van mensen met beperking 

o Wat als mensen niet kunnen integreren en participeren op de arbeidsmarkt? 

o Wat met mensen die zorg opnemen voor hen, bv. mantelzorgers? 

o Focus op activering via twee kanalen: 

 Uitbreiding van de maatregelen voor moeilijk te bereiken groepen 

 Inperken van uitkeringen als stimulering om te werken → ‘making work pay’ 

(werken wordt interessanter dan thuisblijven) 

o Focus op meer dan alleen het betaald werk (bv. vrijwilligerwerk) zorgt voor de insluiting 

van mensen die anders niet geactiveerd kunnen worden 

 Complexiteit van individuele verantwoordelijkheid: casus van spijbelen 

o Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun welzijn en maken eigen keuzes → is er altijd 

een goede of juiste keuze?  

o Disciplinerende maatregelen gaan ervan uit dat personen een keuze hadden en de 

verkeerde gemaakt hebben, maar misschien  is er helemaal geen keuze 

o De focus op individuele verantwoordelijkheid zorgt voor het risico om bestaande 

ongelijkheden te versterken (het is hun eigen schuld) 

 Bv: ouders van spijbelaars moeten de studietoelage terugbetalen. Hier rijst de 

vraag of de ouders verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Moeten we niet 
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naar de situatie en de achterliggende redenen kijken? Wie is er dan wel 

verantwoordelijk?  

 Falen van ‘human capital investment’ voorspeld: casus van de kinderopvang 

o Het idee is dat men ongelijkheden niet moet remediëren maar voorkomen door een 

proactief gelijke kansenbeleid te voeren 

o Focus op ECEC 

 meer moeders kunnen gaan werken, emancipatie van de vrouw, deelname aan 

de arbeidsmarkt, kwaliteitsvolle opvang voor kinderen, vooral belangrijk voor 

kwetsbare gezinnen (verrijking), vroege investering loont op lange termijn,… 

o Maar men ziet hier een sterk Mattheuseffect: vooral hoogopgeleide vrouwen 

gebruiken de kinderopvang  

 

De sociale investeringsgedachte is belangrijk maar mag niet in de plaats komen van de welvaartstaat. 

Wanneer men deze investering te sterk eenzijdig zal doen, lopen we het risico dat de herverdeling 

van welvaart en armoedebestrijding naar de achtergrond verdwijnen. Bovendien moeten we goed 

nadenken over een aantal zaken: wat doen we met de meest kwetsbaren in de samenleving? Hoe 

blijven we oog hebben voor mogelijke Mattheuseffecten? Zijn onze acties doeltreffend en komen 

maatregelen goed terecht? Hierbij moet er aandacht zijn voor de SES van personen en de samenhang 

hiervan met de risico’s die zij lopen. De nieuwe sociale kwestie blijft relevant. 

 

Participatiesamenleving 

 

Er is een verschuiving naar de ‘doe-democratie’, nu voornamelijk in Nederland. Er wordt aan 

iedereen gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en anderen rondom zich. Bij ons 

in Vlaanderen is dit minder, er is hier meer sprake van vermaatschappelijking. Er is wel de consensus 

dat we effectief en efficiënt moeten werken. De overheid gaat zich terugtrekken en focussen op 

kerntaken, hoewel niet volledig duidelijk is welke dit zijn. Dit kan op verschillende manieren bekeken 

worden: 

 Positieve benadering (meer van onderuit, erkenning van initiatieven, 

netwerksamenleving, gedeelde verantwoordelijkheid) 

 Herorganisatie van interventiestaat (nieuwe verantwoordelijkheden toewijzen aan 

individuen en gemeenschappen → gaat overheid dat niet net meer controleren?) 

 Terugslagbeweging (zoals vroeger, overheid deed bijna niets) 

 

Natuurlijk zijn er ook kritieken. Wat is eigenlijk nog de rol van sociaal werk als iedereen alles in eigen 

handen neemt? Sociaal werk is dan wel interessant in de marge, maar als het erop aankomt om 

zaken te beslissen is er weinig politieke participatie. Het actieve burgerschap komt van hoger 

opgeleiden, het zijn nog altijd de kwetsbare groepen die door het net vallen. 
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DEEL 6: DE CONSTRUCTIE VAN SOCIALE PROBLEMEN 

In deze les wordt de inhoud gegeven die volgende week specifieker uitgediept zal worden in het 

werkcollege. Daar gaan we dieper in op het concreet maken van de leerstof, voorbeelden en 

toepassingen vanuit onderzoek. 

6.1. INLEIDING 

Pedagogisch handelen is het intentioneel tussenkomen in een socialisatieproces met als doel dit te 

veranderen. Elke interventie heeft betrekking op een sociaal probleem. De basis van sociaal 

werkpraktijken is dat je sociale problemen zal vertalen naar een concrete aanpak. Deze vertaalslag is 

gebaseerd op een sociale probleemdefinitie, het is deze kijk die zal bepalen voor welk soort 

interventie je kiest. Je gaat kijken naar de oorzaken van een probleem, maar ook hoe je het kan 

aanpakken en door wie dit gedaan moet worden.  

6.2. VAN PROBLEEM NAAR GECONSTRUEERD SOCIAAL PROBLEEM 

KENMERKEN 

Niet elke probleemsituatie is een sociaal probleem. Het hoeft ook niet altijd negatief of ellendig te 

zijn. Het kan ook betekenen dat men wil streven naar een meer optimale situatie, bv. wanneer men 

digitale vaardigheden wil aanleren aan senioren. Op zich is het geen probleem dat senioren minder 

vertrouwd zijn met de nieuwe media maar de situatie kan indien gewenst wel verbeterd worden. 

Aangezien het hier over een groot deel van de bevolking gaat en het actueel is, kan het gezien 

worden als een sociaal probleem. Een sociaal probleem heeft bepaalde kenmerken: 

 Heeft sociale oorsprong (een natuurramp op zich is geen sociaal probleem) 

 Een significant deel van de bevolking is zich bewust van de probleemsituatie 

 De situatie wordt beoordeeld als onwenselijk, men wil verandering 

 Men is ervan overtuigd dat er iets aan het probleem gedaan kan worden 

Het erkennen van sociale problemen is een politieke actie. Volgens sommigen is het de taak van 

sociaal werkers en pedagogen om belangrijke punten aan te halen, te signaleren en op de politieke 

agenda te zetten. Enerzijds gebeurt de erkenning van sociale problemen door private 

bekommernissen te vertalen naar publieke kwesties. Door de plotse aandacht wordt een groot deel 

van de bevolking zich ervan bewust, zal men naar verandering streven en de situatie willen 

veranderen of verbeteren.  

Anderzijds wordt een deel van deze bekommernissen (bv. analfabetisme, kindermishandeling) niet 

gezien als echte problemen en dus doorgaans niet erkend als sociaal probleem. Vaak zal men de 

situatie pas gaandeweg als problematisch zien, bv. door onderzoeken die gevoerd worden of 

evoluties in de samenleving. Dit proces kan jaren duren en dan plots in een stroomversnelling raken. 

Niet elk sociaal probleem leidt dus tot een maatschappelijke actie. Veel problemen kunnen 

verborgen blijven. Dit kan omdat het taboe is en niemand erover spreekt (bv. seksueel misbruik door 

de kerk) maar evengoed omdat de focus op andere dingen ligt die prioritair zijn (bv. geen aandacht 

voor armoede na oorlog). Soms is een probleem wel erkend maar wordt het na enige tijd vergeten.  
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GECONSTRUEERD SOCIAAL PROBLEEM 

Men spreekt van een geconstrueerd sociaal probleem wanneer een ‘gewoon’ sociaal probleem 

vatbaar wordt voor maatschappelijke actie: men besluit om er iets aan te doen. Elk sociaal probleem 

kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden vanuit verschillende visies en standpunten. 

Dit zorgt ervoor dat er verschillende definities kunnen bestaan van één probleem. Een goed 

voorbeeld is het probleem rond de werkloosheid. Men kan dit op verschillende manieren aanpakken: 

 Gebrek aan vaardigheden en kwalificaties → scholing, onderwijs stimuleren 

 Gebrek aan inspanningen om werk te vinden → activering, sollicitatiebegeleiding 

 Probleem van te hoge loonkosten → verlaagde loonkosten, productiviteit verhogen 

Rol van sociaal werk 

Elk van deze manieren is subjectief en dus zijn de vertaalslag en de probleemdefinities niet neutraal. 

Sociaal werkers staan niet boven deze problemen maar er net middenin. Enerzijds heb je zelf een 

aandeel in het construeren van sociale problemen, anderzijds speel je ook een belangrijke rol in het 

creëren van draagvlak om deze problemen aan te pakken. Daarom is het belangrijk dat sociaal 

werkers verantwoording kunnen afleggen voor hun interventies. Waarom is het belangrijk, wat wil je 

bereiken, wat als het misloopt? 

Verantwoorde constructie 

De probleemdefinitie moet realistisch zijn, het is niet vaag maar uit het leven gegrepen. Problemen 

zijn multidimensioneel: van toepassing op verschillende domeinen, er zijn verschillende actoren, 

visies, invalshoeken, gevolgen,… Het is belangrijk om problemen niet te onderschatten maar ook niet 

overschatten. Daarnaast moet je ook waakzaam zijn voor het ‘zaakwaarnemersstandpunt’. Hierbij zet 

degene die naar het probleem kijkt zijn eigen belangen voorop. Daarom moet je altijd nadenken over 

het perspectief waarmee je kijkt, in wiens voordeel je wil werken en wie de gevolgen van je 

interventies zal voelen. Dit is een belangrijk aandachtspunt in onderzoek waarbij het kan gebeuren 

dat de visie van de onderzoeker te sterk doorwerkt en objectiviteit verloren gaat.  

Veel sociale problemen hebben te maken met armoede. Engbergsen (1995) heeft hier veel 

onderzoek naar gedaan en trachtte een duidelijke omschrijving te maken van armoede: 

 Geen armoede: 

o Niet elke sociale ongelijkheid leidt tot armoede (bv. maar 2% armen in een land) 

o Niet elk sociaal probleem leidt tot armoede (werkloos ≠ onmiddellijk blut) 

o Armoede is niet hetzelfde als zich arm voelen (objectief vs. subjectief) 

 Wel armoede: 

o Gebrek aan een economisch (geld, werk), sociaal (netwerken) en cultureel (kennis, 

vaardigheden) kapitaal 

o Maatschappelijke uitsluiting op verschillende domeinen (arbeidsmarkt, 

gezondheidszorg, sociaal-cultureel leven, onderwijs,…) 

o Meervoudige deprivatie – cumulatie van ellende (proces op verschillende vlakken) 
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Deze opdeling is een goed begin maar nog niet concreet genoeg. Wanneer is iemands sociaal 

netwerk te klein? Wanneer zijn de drempels net te hoog voor iemand? Op een bepaald punt wordt 

dit een waardeoordeel en komen subjectieve standpunten naar boven.  Dit is zo goed als 

onvermijdelijk wanneer eer geen 100% objectief en aanneembaar antwoord bestaat.  

6.3. DE LEZING VAN SOCIALE PROBLEMEN 

De maatschappelijke actie is een essentiële fase in de constructie van sociale problemen. Dit wil 

zeggen dat er concrete oplossingen of althans voorstellen tot oplossingen geformuleerd worden. Het 

hangt ook steeds samen met een theoretisch referentiekader (bv. armoede): vanuit welke visie 

vertrekken we? Ten slotte wordt het beïnvloed door opvattingen over de oorzaken van sociale 

problemen: welke probleemdefinitie hanteren we?  

De vier verklaringsmodellen van armoede (Vranken) 

Er bestaan verschillende manieren om de oorzaken van een sociaal probleem te lezen. Eerst denk je 

na over waar het sociaal probleem zich situeert: op micro –of macroniveau? Nadien kijk je naar waar 

of bij wie de oorzaak ligt: is het intern (individu) of extern (samenleving, wereld)? Deze principes 

werden door Jan Vranken (1977) uitgewerkt in de 4 verklaringsmodellen van armoede. Dit schema 

kan gebruikt worden om een analyse te maken maar het is daarom geen precieze beschrijving van de 

werkelijkheid. Vranken heeft het model nadien zelf nog aangepast door er een meso-niveau aan toe 

te voegen. Hij stapte ook af van het begrip ‘model’ en herformuleerde ze als ‘perspectieven’. Wij 

bekijken het originele model om complexiteit te vermijden.  

 

1. Individueel schuldmodel 

De oorzaak ligt altijd in het onaangepast gedrag van het individu, het is de persoon die niet 

aangepast is aan de normen en verwachtingen vanuit de maatschappij.  De aanpak focust dan ook op 

het veranderen van het individu, bv. door begeleiding, disciplinering, negatieve sancties, controle,…  

Kritieken op dit model: 

 Stigmatisering van hulpvragers: ‘het zijn altijd dezelfde’ (blaming the victim) 

 Maatschappelijke verwachtingen zijn vanzelfsprekend en worden niet in vraag gesteld 

 ‘Halo-horn-effect’: positief of negatief gedrag wordt steeds gezocht bij dezelfde groepen  

 Eenzijdige focus op negatief gedrag (geen aandacht voor totaal gedrag en/of context) 
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2. Individueel ongevalmodel 

Men focust hier nog steeds op het microniveau van het individu maar de oorzaak zelf wordt extern 

gezocht. Mensen met problemen worden gezien als maatschappelijke achterblijvers die het 

onvermogen hebben om zich snel en goed genoeg aan te passen aan de samenleving. Dit kan 

doordat ze individuele tegenslagen hebben gekregen en/of omdat ze ‘er niet aan kunnen doen’ (= 

goede armen). De interventie is erop gericht om hen te helpen vanuit een positieve insteek: 

bijzondere opvang, bijstand, ondersteuning,… 

Kritieken op dit model: 

 Gaat voorbij aan de inspanningen die mensen doen (nooit goed genoeg) 

 Gaat voorbij aan spanningen en conflicten die mensen treffen (dingen die mislopen) 

 De samenleving wordt niet in vraag gesteld (oogje toeknijpen voor groter geheel) 

Maatschappelijk ongevalmodel 

Sociale problemen zijn problemen van maatschappelijke achterstelling/deprivatie. De oorzaak ligt bij 

de maatschappij maar er wordt geen schuld gegeven. We worden geconfronteerd met zaken die 

buiten onze controle liggen, bv. natuurrampen, vergrijzing, economische crisis, te snelle 

veranderingen,… Er is een ongelijkheid in ontplooiingskansen voor personen en de maatschappij 

slaagt er niet in om bij te benen met deze snelle veranderingen, daardoor blijft ongelijkheid bestaan.  

De verantwoordelijkheid om deze problemen aan te pakken ligt zowel bij het individu als bij de 

overheid, niemand treft echt schuld en dus moet iedereen zijn steentje bijdragen. Men zal goed 

uitgebouwde systemen als sociale zekerheid en onderwijs inzetten om terug een grotere gelijkheid te 

realiseren en om achterstellingsfactoren aan te pakken. Dit denkprincipe kan gelinkt worden aan de 

verzorgingsstaat. 

Binnen dit model vertrekt men sterk van de residuele welzijnsbenadering. Sociaal werkers moeten 

ervoor zorgen dat het welzijn zo hoog mogelijk blijft door preventief te werken, rekening te houden 

met risico’s en het onwelzijn op te lossen. Daarnaast moeten basisvoorzieningen er via hun aanbod 

voor zorgen dat het welzijn verzekerd wordt. Het sociaal werk biedt een opvangnet voor hen die 

hierbuiten vallen en extra ondersteuning nodig hebben. 

Kritieken op dit model: 

 Constante focus op ‘onwelzijn’ en wat slecht gaat 

 Men denkt dat een juiste interventie alle sociale problemen kan oplossen 

 Sterk contrast met hoe basisvoorzieningen echt werken in realiteit (bv. Mattheüseffect) 

Maatschappelijk schuldmodel 

Het is de organisatie van de maatschappij die sociale problemen veroorzaakt, onder meer door het 

principe van ‘differentiële participatie’. Iedereen participeert op een andere manier naargelang de 

eigen positie (gender, SES, leeftijd,…) in de samenleving. Maar niet elke vorm van participatie wordt 

gewaardeerd. Bijvoorbeeld: mensen die in het zwart werken.  
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Zij die problemen hebben, zijn door de samenleving in de marginalisatie geduwd. Dit principe noemt 

men ‘maatschappelijke marginalisering’, de structurele sociale uitsluiting en reproductie van 

onwelzijn in onze samenleving. Vaak ziet men dat deze mensen berusten in hun problemen, vaak zijn 

ze de deprivatie gewend geworden en vinden ze geen uitweg. Ze berusten in de onvermijdelijkheid 

van hun situatie. Er is sprake van een maatschappelijk isolement en er zijn weinig aangepaste 

voorzieningen om deze personen te helpen, laat staan dat de maatschappij zich echt engageert om 

te helpen. Paulo Freire (1972) noemt dit de ‘cultuur van het zwijgen’.  

Om de problemen aan te pakken moet deze cultuur doorbroken worden. Het is belangrijk dat de 

maatschappij kritisch kan kijken naar zichzelf en kan reflecteren op de eigen rol en acties. Hierbij ligt 

de focus op het veranderen van de structuren die de ongelijkheid in stand houden. Ze moeten niet 

enkel nadenken over het oplossen van sociale problemen maar ook actief in interactie gaan met zij 

die de problemen hebben (culturele actie). Volgens Freire is bewustwording een zeer belangrijke en 

nodige eerste stap.  

Geen echte kritiek op dit model, wel een bedenking: 

 Model is niet makkelijk om te realiseren. Sommige problemen lijken altijd de groot, te diep 

geworteld of te omvangrijk voor sociaal werkers om mee om te gaan. Het is belangrijk om te 

leren omgaan met het onvoorspelbare, het onvoorziene en het onzekere. De taak van het 

sociaal werk is om de problemen in de aandacht van o.a. de politiek te houden. 

6.4. SOCIAAL WERK ALS ACTOR 

Bouverne-De Bie (2005-2015) maakte een schema dat de verbinding tussen probleemperspectieven 

en de ontwikkeling van de verzorgingsstaat laat zien. In principe is het een vertaling van de 4 

verklaringsmodellen van Vranken. Ze maakt een opdeling tussen het micro, -meso –en macroniveau 

enerzijds en het individueel vs. maatschappelijk model anderzijds. Ze heeft aandacht voor een 

residuele en structurele benadering van het sociaal werk. In het schema worden 4 sociaal-politieke 

kaders onderscheiden die de ontwikkeling van de verzorgingsstaat illustreren. Het sociaal werk 

situeert zich op het mesoniveau (verhouding tegenover micro en macro) en zweeft er tussen.  
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1. Eerste kwadrant (microstructureel)  

Het individu is altijd verantwoordelijk voor de eigen problemen en het oplossen ervan. Er is weinig 

tot geen plaats voor welzijnsvoorzieningen. Ofwel ben je afhankelijk van je eigen mogelijkheden en 

de eventuele goodwill van anderen, ofwel wordt je gesanctioneerd (maar niet geholpen). Intussen is 

deze visie bijna volledig verdwenen maar tegelijkertijd blijft het actueel. Bijvoorbeeld: opnieuw 

steeds meer caritas, discussie over het afbouwen van de verzorgingsstaat als hangmat,…  

2. Tweede kwadrant (microresidueel) 

Het individu is nog steeds verantwoordelijk voor het eigen welzijn maar in specifieke situaties zal 

men hier wel in tegemoet komen. De openbare armenzorg bestaat maar wordt gezien als een 

noodzakelijk kwaad. Enerzijds doet men dit op basis van economische motieven (opleiden tot 

arbeidskracht), anderzijds op basis van sociale motieven (orde bewaren en onrust vermijden). 

Tegenwoordig wordt er niet meer zo gewerkt maar toch blijft deze visie actueel. Er is bv. de 

bedenking dat we opnieuw ‘onderklassen’ creëren en bepaalde groepen afhankelijk maken. 

3. Derde kwadrant (macrostructureel) 

Er is een maatschappelijke noodzakelijkheid om op een corrigerende manier tussen te komen (zie 

verzorgingsstaat). Mensen die tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om een menswaardig leven te 

leiden, krijgen ondersteuning. Zowel de samenleving als het individu dragen hier 

verantwoordelijkheid voor. In deze stroming is er sprake van een minimalistische benadering van de 

mensenrechten:  (1) recht op toegang tot bestaand aanbod, (2) sociaal werk als aanvulling op 

basisaanbod en (3) ruimere samenleving wordt niet in vraag gesteld. 

4. Vierde kwadrant (macroresidueel) 

Het sociaal werk wordt gezien als een basisvoorziening voor iedereen. Er is een structureel aanbod 

van voorzieningen vanuit het recht op maatschappelijke dienstverlening. In deze benadering is er een 

maximalistische interpretatie van de grondrechten. Rechten zijn (1) een hefboom naar grotere 

gelijkheid, (2) stimuleren een debat over gedeelde/verdeelde verantwoordelijkheid en (3) worden 

waargemaakt door sociaal werk (signaleren en politiseren).  

Benadering van sociaal werk binnen model 

Sociaal werkpraktijken ontwikkelen zich binnen de bovenstaande kaders. Het sociaal werk vormt 

eigenlijk de verbinding tussen een concrete probleemsituatie en het maatschappelijk aanbod. Hierin 

kan men een belangrijke keuze maken tussen twee verschillende benaderingen: residueel (sociaal 

werk als opvangnet) en structureel (sociaal werk als basisvoorziening).  

SOCIAAL WERK ALS RESIDUELE BELEIDSPRAKTIJK 

De focus ligt hierbij op het uitbouwen van een aanbod dat gedifferentieerd en methodisch deskundig 

is. Het sociaal werk wordt gezien als een (tijdelijk) opvangnet voor zij die problemen hebben. De 

legitimering van de interventie (waarom komen we tussen) ligt buiten de interventie zelf.  
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Participatie is belangrijk om de zorg efficiënt en effectief te laten verlopen, het wordt gezien als een 

middel en een doel. Mensen moeten geïnformeerd worden over het aanbod opdat ze een goede 

keuze kunnen maken. Daarnaast leidt participatie tot een groter draagvlak dan opgelegde 

interventies. Het overkoepelende doel is om mensen te laten participeren in de samenleving, dit 

wordt ook wel gezien als de finaliteit van het sociaal werk. Wanneer men niet participeert ziet men 

dit als een toeleidingsprobleem: de persoon gaat niet in op het aanbod dat ik geef, ze komen niet tot 

hier, ze engageren zich niet van hun kant,…  

SOCIAAL WERK ALS STRUCTURELE BELEIDSPRAKTIJK 

Binnen deze benadering streeft men naar een realisatie van meer gelijkheid en 

ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen.  Het voornaamste uitgangspunt is dat men een 

maatschappelijke analyse zal maken. Het sociaal werk wil een betekenis of meerwaarde bieden voor 

het individu en diens situatie. Dit is niet altijd evident en vormt dus een wederzijds leerproces tussen 

hulpverlener en cliënt.  

Participatie is niet enkel een middel of een doel, het is een algemeen uitgangspunt. Men zal echt in 

dialoog gaan met de betrokken persoon om samen te kijken of een interventie (en welke precies) kan 

tegemoetkomen aan de concrete vragen, noden en behoeften van de persoon. Non-participatie 

wordt niet meteen als een probleem gezien maar eerder als een betekenis antwoord. Het sociaal 

werk reflecteert over de eigen rol: is de voorziening toegankelijk, is ze bruikbaar, is ze bereikbaar? 

Het probleem wordt niet bij het individu gelegd maar gezocht in de eigen structuur en organisatie. 

6.5. STRUCTUREEL SOCIAAL WERK 

Het structureel sociaal werk heeft vanuit dit vak onze voorkeur. Het debat hierover is al zeer lang 

bezig maar bereikte een doorbraak in de jaren 1970. Hermans maakte in 2014 een opdeling in 3 

benaderingen waarbij het sociaal werk telkens een andere rol of functie heeft.  

RADICAAL SOCIAAL WERK (onrechtvaardige organisatie van de samenleving) 

Men gaat de organisatie  van de samenleving zoals hij nu is in vraag stellen: de manier waarop 

voorzieningen, instellingen en economische systemen nu georganiseerd zijn is niet legitiem. De 

samenleving kan pas beter worden wanneer we de fundamentele ongelijkheid aanpakken en de 

onderliggende structuren veranderen. Baily en Brake (1990) zijn belangrijke personen binnen deze 

stroming in de UK. Zij benadrukken het belang van samenwerking met de cliënt, bv. door in te zetten 

op collectieve actie, een strijd te voeren tegen maatschappelijk onrecht en zowel individueel als 

collectief weerstand (open of verborgen) te ontwikkelen tegen het systeem.  

Mullaly (2007) maakt een onderscheid in twee varianten binnen het radicaal sociaal werk: 

 Het radicaal humanisme is sterk gebaseerd op Paulo Freire, er wordt bv. sterk de nadruk 

gelegd op bewustwordingsprocessen. Daarnaast is er steeds aandacht voor de ‘gebruikers’ 

van sociaal werk. Deze stroming gelooft dat verandering begint bij de individuele burgers. 

Wanneer zij inzicht krijgen in de reproductie van machtsverhoudingen en de 

onrechtvaardigheid ervan, dan is een sociale transformatie mogelijk.  
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 Het radicaal structuralisme zegt dat deze sociale transformatie primeert. Hieronder verstaat 

men het uitbouwen van alternatieve diensten en voorzieningen buiten het systeem, een 

engagement in radicale politieke partijen, het ontwikkelen van vormen van weerstand, 

openlijk protest en sociale actie. 

 

In het radicaal sociaal werk schuift men vijf collectieve strategieën naar voor: 

 Creëren van fora waarin sociaal werkers samenkomen, binnen en over organisaties heen 

 Versterken van de banden met de vakbonden 

 Inzetten op groepswerk en opbouwwerk 

 Faciliteren van organisaties en bewegingen van cliënten en gebruikers 

 Aansluiting zoeken bij anders-globalisten (strijd tegen kapitalisme) 

 

De primaire focus binnen deze stroming ligt op: 

 Meest kwetsbare groepen in onze samenleving 

o Mensen in armoede, mensen zonder wettig verblijfsstatuut, daklozen,… 

 Maatschappijkritische functie, samenleving in vraag durven stellen 

 Universele sociale voorzieningen met veel beweegruimte voor sociaal werkers 

KRITISCH SOCIAAL WERK (rol van sociaal werkers in (re)produceren van problemen) 

Vanaf de jaren 1990 kwam er kritiek op het radicaal sociaal werk, onder andere van Fook en 

Dominelli. Volgens hen ligt de focus veel te veel op het economische aspect en is er te weinig 

aandacht voor andere vormen van uitsluiting. Fook (2003) wil een alternatief bieden dat tegemoet 

komt aan de tekortkomingen van het radicaal sociaal werk (o.a. te doctrinair, te weinig oog voor 

emancipatie). Bij haar staat kritische reflectie als methodisch instrument voor de dagelijkse praktijk 

centraal. Sociaal werkers moeten volgens haar aandacht hebben voor de narratieven van het individu 

en zich bewust zijn van eigen vooronderstellingen.  

Dominelli (2002) sluit zich hierbij aan en zegt dat we moeten komen tot een ‘anti-oppressive 

practice’. Hierin ligt de focus op het handelen van de sociaal werkers en moet men zich afvragen 

welke rol het sociaal werk speelt in het (re)produceren van sociale problemen. De reflectie op het 

eigen handelen staat hierbij centraal: sociaal werkers moeten zichzelf continu bevragen en nadenken 

over hun eigen visie. Het kritisch sociaal werk  wil de micro-praktijk van het sociaal werk bevragen 

met aandacht voor de onderliggende assumpties van sociaal werkers.  

BELEIDSGERICHT SOCIAAL WERK (verbeteren van wetgeving en beleid) 

Weiss & Gal (2013) spreken van een ‘policy practice’. Dit concept omvat de activiteiten die sociaal 

werkers ondernemen in de uitoefening van hun job met als doel een impact te vormen op het beleid 

op verschillende niveaus. Het sluit een deel aan bij de kritische stroming maar is meer gematigd. Ze 

willen niet het hele systeem afbreken en opnieuw opbouwen, maar willen wel invloed uitoefenen op 

het beleid op verschillende manieren (media, acties, onderzoek voeren,…). Volgens de eerste 

stroming is deze houding niet voldoende. Het kan wel tot hervormingen leiden maar niet tot sociale 

verandering of transformatie. 
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Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat de inbreng van sociaal werkers in het beleid altijd 

beluisterd en gevolgd wordt. Barush (2012) formuleert enkele factoren die ervoor zorgen dat je wel 

een impact kan maken op het beleid: (1) coalities onderhouden, (2) effectief samenwerken vanuit 

gematigde opstelling en (3) nood aan duidelijke samenwerking. 

CONCLUSIE 

Elk van deze stromingen is een andere manier van kijken naar de rol van het sociaal werk. De manier 

waarop je kijkt zal je handelen en je interventies sterk bepalen. De stromingen staan niet altijd 

volledig tegenover elkaar, ze vloeien soms in elkaar over. De radicale stroming gaat uit van een 

conflictgerichte benadering. De kritische stroming is meer bescheiden en focust op reflectie. Ten 

slotte is er de beleidsgerichte stroming die een gematigde en coöperatieve aanpak naar voor schuift.   

Op elke stroming bestaan er verschillende kritieken. Ten eerste ligt bijna alle verantwoordelijkheid bij 

de stafmedewerkers binnen het sociaal werk, de verwachtingen zijn zeer hoog. Ten tweede kan men 

zich afvragen in hoeverre elke sociaal werker over expertise moet beschikken die eigenlijk buiten hun 

dagelijkse job valt (bv. politiek engageren). Ten slotte is het sociaal werk financieel afhankelijk van de 

(lokale) overheid. Men maakt de bedenking of het in opstand komen en zich afzetten van dit beleid 

het sociaal werk dan wel ten goede komt.  
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DEEL 7: SOCIAAL WERK EN ONDERZOEK 

 

7.1. SOCIAAL WERK ALS ACADEMISCHE DISCIPLINE 

DEFINIËRING 

Recentelijk wordt het sociaal werk steeds meer gezien als een academische discipline: er wordt 

onderzoek rond gedaan, het wordt gegeven in vakken op universiteiten,… Het sociaal werk gaat 

momenteel door een proces van academisering. Dit proces verloopt anders op verschillende 

plaatsen. Pas in 2014 werd dit element toegevoegd aan de internationale definitie van sociaal werk. 

Hierbij zijn twee grote organisaties belangrijke spelers: het IASSW en het IFSW.  

Er wordt kritiek gegeven op het bestaan van een ‘Global Definition’. Enerzijds is het sociaal werk 

zodanig ingebed in de lokale gemeenschap dat het niet mogelijk is om de eigenheid in 1 omschrijving 

te vatten. Langs de andere kant is het sterk gericht op de Westerse context, de definitie past daarom 

(nog) niet bij iedereen en overal.  

Definitie van 2001 

“The social work profession promotes social change, problem-solving in human relationships, and 

the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilizing theories of human 

behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their 

environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.”  

Definitie van 2014 

“Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change 

and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of 

social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social 

work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, 

social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing.” 

UITDAGINGEN IN HET ACADEMISERINGSPROCES 

Het sociaal werk is zeer ambigu, het is moeilijk vast te pinnen waar het precies over gaat. Er bestaan 

dan ook verschillende uitdagingen waar we doorheen dit academiseringsproces mee te maken 

krijgen.  

1. De waarde van wetenschappelijke kennis 

 

Het proces van academisering heeft een grote invloed op de inhoud en ontwikkeling van de job zelf. 

Maar de context waarbinnen het sociaal werk vorm krijgt is zeer complex. Dit maakt het proces niet 

gemakkelijk. Er is een spanningsveld tussen academische kennis enerzijds en de invloed van 

maatschappelijke waarden, beleidsstructuren, economische prioriteiten,… anderzijds. Het is 

belangrijk om te beseffen dat je als onderzoeker deelneemt aan een maatschappelijk debat met 

meerdere actoren en stakeholders. Er zijn altijd verschillende stemmen, belangen en meningen.  
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2. Spanning tussen eenheid en fragmentering 

 

De academisering zorgt ervoor dat er een eigen kennisbasis ontwikkelt moet worden voor dit 

vakgebied. Je geeft vorm aan eigen opleidingen, doet eigen onderzoek, zet tijdschriften op, 

publiceert over je vakgebied, ontwikkelt een eigen theorie,… Tegelijkertijd aan het balanceren tussen 

autonomie van de eigen onderzoekscultuur en de afhankelijkheid van andere disciplines (sociologie, 

psychologie, sociale pedagogiek, antropologie, bestuurskunde,…). Aangezien het geen exacte 

wetenschap is moeten we blijven zoeken naar de eigen specifieke eigenheid, zonder te vervallen in 

fragmentering (te veel in hokjes denken). Wat hoort er wel en niet bij ons? Wie zijn we? 

 

3. Positionering tussen wetenschap en praktijk 

 

Het sociaal werk wilt niet enkel kennis ontwikkelen omwille van de kennis zelf, maar ook om iets 

terug te doen in de praktijk. De kennis die van belang is heeft twee doelen: begrijpen en 

interveniëren. Het blijft natuurlijk wel een academische context: je hebt een bepaalde verplichting 

om onderzoek te doen, dingen te publiceren, aan nieuwe dingen te schrijven,… Maar de praktijk blijft 

belangrijk, het sociaal werk mag zich niet terugtrekken in een ivoren toren. In dat geval verlies je je 

legitimiteit naar de praktijk toe. Je kan geen kritische werken schrijven over de praktijk als je er op 

geen enkel moment tussen hebt gezeten. Het is belangrijk om de duale legitimiteit te erkennen: er 

zijn twee kanten die beiden een grote rol spelen.  

 

Dit spanningsveld is een oud debat binnen het sociaal werk. Het gaat au fond over de relatie tussen 

de theorie en de praktijk. Dit is iets waar het sociaal werk al van in het begin mee bezig is, maar het 

blijft ook een actuele discussie. Er heerst vaak de opvatting dat het sociaal werk meer te maken heeft 

met praktijk: helpen, dingen doen, tussen komen, begeleiden, ondersteunen,… Daarom wordt het 

theoretisch onderzoeksaspect vaak vergeten. Theorie en praktijk worden dan ook vaak als 

tegengestelden te zien, men ziet ‘denken’ en ‘doen’ als dingen die los staan van elkaar. Dit denkbeeld 

heeft een invloed op de manier waarop we naar het beroep en de professionalisering kijken. Het is 

een discussie die al heel lang bestaat en vermoedelijk zal blijven doorwerken.  

 

Nog een actueel aspect is de discussie rond het evidence-based werken. Het idee dat we moeten 

inzetten op dingen die effectief en efficiënt zijn klopt wel, maar het houdt enkele risico’s in 

(Hermans, 2008): 

 

 Eenzijdige focus op intervention knowledge: wat werkt nu echt? 

 Enkel kwantitatief meetbare effecten belangrijk vinden, geen focus op kwaliteit 

 Sociaal werk als uitvoerder van beleid/kennis (top-down i.p.v. bottom-up) 

7.2. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Het sociaal werk wordt een wetenschappelijk vakgebied, het spreekt voor zich dat wetenschap en 

wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats innemen. Bouverne-De Bie omschrijft onderzoek 

als afstand nemen van het vanzelfsprekende. Men gaat de werkelijkheid bewust proberen 

observeren en waarnemen op een systematische manier.  
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Het is belangrijk dat dit op een geldige en betrouwbare manier gebeurt. Om dit te garanderen 

worden bepaalde regels en procedures gevolgd (methodologie). Men denkt dat deze enkel relevant 

zijn voor onderzoekers zelf, maar dit is niet zo. Het is ook belangrijk voor iedereen die met het sociaal 

werk te maken heeft. Onderzoek moet je niet enkel voeren, je moet dit ook uitvoeren in de praktijk, 

interpreteren, waarderen, evalueren,…  

Het doel van wetenschappelijk onderzoek is om kennis uit te breiden, de werkelijkheid beter te 

begrijpen en deze ook kritisch te kunnen bevragen. Het vertrekpunt van onderzoek is altijd je 

onderzoeksvraag, niet de methode die je wil gebruiken. De vragen bepalen de strategie en de 

methode die je zal gebruiken. Hierbij is het paradigma van waaruit je kijkt zeer bepalend.  

Een paradigma is een geheel van theoretische aannames met betrekking tot (1) de sociale 

werkelijkheid, (2) de relatie tussen onderzoek en kennis, (3) manier van dataverzameling en (4) 

manier van kennisconstructie. Het is de bril van waaruit je kijkt naar datgene dat je onderzoekt. Het 

spreekt voor zich dat dit beïnvloedt hoe je onderzoek vorm krijgt. Er zijn twee belangrijke 

paradigma’s die hier relevant in zijn, ze bepalen je vraagstelling en keuze van methoden. 

Positivistisch paradigma 

De sociale werkelijkheid bestaat buiten de individuen en geeft de realiteit vorm van bovenaf. Het 

onderzoek is sterk gericht op het verklaren, toetsen van hypothesen en leggen van causale 

verbanden. Men vertrekt vanuit een sterk wetenschappelijke en objectieve visie. De sociale 

werkelijkheid kan objectief geanalyseerd worden, is veralgemeenbaar en generaliseerbaar. De kennis 

wordt gezien als een uitkomst, een objectieve en algemeen geldende waarheid. De kennisverwerving 

staat los van individuele processen van onderzoeker en/of participanten. Gebruikte technieken en 

methodes zijn zeer neutraal en hebben niets te maken met persoonlijke visies, meningen of 

opvattingen. Men hecht zeer veel belang aan validiteit en betrouwbaarheid. De researcher 

bias/subjectiviteit wordt vermeden. 

→ kwantitatief, objectieve experimenten, survey, vragenlijsten,…  

Interpretatief paradigma 

De actoren binnen het onderzoek zijn wel belangrijk. De sociale werkelijkheid is net heel subjectief 

en kan niet aan wetmatigheden gekoppeld worden. De betekenisverlening van mensen, de 

interacties die ze onderling aangaan en het sociaal handelen construeren de sociale werkelijkheid. 

Onderzoek is gericht op intersubjectieve verstaanbaarheid, het begrijpen staat hierbij centraal. De 

kennisconstructie is gebonden aan specifieke contexten en perspectieven, er is aandacht voor 

processen en alles wat errond gebeurt. De onderzoeker maakt deel uit van de werkelijkheid die hij/ 

zij bestudeert. Kennisverwerving is een proces, een vorm van handelen en reflectie. Het is niet 

absoluut: er is geen algemeen geldende waarheid. Men stelt de neutraliteit in vraag en zegt dat je als 

onderzoeker hoe dan ook een invloed hebt, soms alleen al omwille van je uiterlijk, persoonlijkheid, 

karakter,… Een onderzoeker heeft altijd een bepaalde macht en positie. 

→ kwalitatief, participerende observatie, interviews, case study,…  

Het ene paradigma sluit het andere nooit volledig uit, er kan een overlap zijn. Beide zijn even 

belangrijk aangezien er geen één paradigma dat meer ‘waar’ of beter is.  Het paradigma van waaruit 
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je vertrekt heeft een belangrijke invloed op het verdere verloop van je onderzoek. Onderzoek is ook 

nooit neutraal, het grijpt in op hoe we de werkelijkheid zien en heeft er ook direct een invloed op 

(bv. anders handelen naar aanleiding van resultaten uit onderzoek). Hoewel het lijkt alsof het 

positivistisch paradigma wel een waarheid impliceert, zijn er ook daar een aantal subjectieve 

elementen. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor de variabelen die je wil meten.   

7.3. NAAR EEN SOCIAAL-PEDAGOGISCH PERSPECTIEF OP SOCIAAL WERK ONDERZOEK 

Het academiseringsproces doet ons nadenken over de identiteit van sociaal werkonderzoek. We 

zoeken naar onze eigenheid en waar die precies zit. Vaak doen we dit door het vakgebied te 

vergelijken met andere gebieden. Deze zoektocht naar eigenheid is een voorwerp voor 

internationale discussie. We stellen ons een paar vragen om onze eigenheid te definiëren. Wat we 

wel weten is dat we focussen op het ontwikkelen van een sociaal-pedagogisch perspectief. 

SOCIAAL WERKPRAKTIJK ALS ONDERWERP VAN ONDERZOEK 

De praktijk is de focus van het onderzoek, het handelen staat hierbij centraal. Er wordt vertrokken 

vanuit een brede invulling vanuit 6 onderzoekslijnen: (1) sociaal werk, (2) sociale pedagogiek, (3) 

gezinspedagogiek, (4) interculturele pedagogiek, (5) historische pedagogiek, (6) wijsgerige 

pedagogiek. Sociaal werk wordt niet overal even breed gezien, dit is een belangrijk aandachtspunt. 

We stellen ons enkele centrale vragen: 

 Op welke manier, ten aanzien van wie en op basis van welke gronden zullen wij interveniëren 

en tussenkomen in situaties/groepen/individuen? 

 Welke betekenis heeft onze interventie voor de leefwereld en situatie van mensen? Wat 

brengt ons handelen teweeg? 

 Wat is de betekenis van sociaal werkpraktijken voor de handelingsmogelijkheden van 

mensen? Welke invloed heeft het op ontplooiing en participatie? 

Opgelet: je doet wel onderzoek bij individuen maar maakt elke keer de verbinding met pedagogisch 

handelen en de ruimere maatschappelijke context.  

BELANG VAN EEN HISTORISCH-MAATSCHAPPELIJKE KIJK 

We moeten beseffen dat sociaal werk niet zomaar uit de lucht komt vallen maar samenhangt met 

een ruimere context (politiek, sociaal, historisch, economisch…). Het sociaal werk is niet los te zien 

van de domeinen waar het ingebed zit. Een historische kijk laat ons zien dat andere antwoorden 

mogelijk zijn of nieuwe ontwikkelingen niet altijd zo ‘nieuw’ zijn als we denken. Je moet daarom niet 

altijd historisch onderzoek doen maar het is belangrijk om mee te nemen en eens terug te kijken.  

INTERPRETATIEVE ONDERZOEKSBENADERING  

Onderzoek moet inzicht geven in het pedagogisch handelen en de betekenisverlening van mensen. 

Dit lukt niet altijd  vanuit een positivistisch paradigma maar desondanks kunnen wel kwantitatieve 

methoden gebruikt worden. De essentie van het sociaalpedagogische zit namelijk in de vragen die we 

stellen en niet per se in de methoden die we gebruiken. Je kan cijfermateriaal bijvoorbeeld gebruiken 

als representatie of aanleiding om kwalitatieve discussie op gang te brengen. 
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ONDERZOEK IS EEN INTERVENTIE 

Hawthorne-effect: onderzoek naar de werkomstandigheden binnen een fabriek (hoe kunnen we de 

productiviteit verhogen door de omgeving te veranderen?). Conclusie was dat het niet per se de 

veranderingen zelf waren die centraal stonden, maar wel het feit dat erover nagedacht werd. Zelfs 

toen men terugging naar de originele situatie bleef de productiviteit hoog. Dit toont ons dat 

onderzoek iets teweeg brengt bij participanten. Onderzoek vertrekt niet alleen vanuit bestaande of 

eigen sociale problemen maar draagt ook bij aan het construeren ervan. We denken soms dat 

onderzoekers zeer neutraal en objectief zijn, maar dit is niet waar. Je neemt altijd een bepaalde 

positie in, je kiest altijd een kant, je toont altijd je eigen standpunt.  

Dit vraagt flexibiliteit van de onderzoeker: je moet continu reflecteren en stilstaan bij de dingen die 

je denkt en doet. Je stelt jezelf in vraag om zo transparant en expliciet mogelijk te zijn. Een voorbeeld 

om hieraan te werken is de informed consent, zo toon je dat je aandacht hebt voor ethiek. Maar het 

gaat verder dan dat: je reflecteert op elke keuze die je maakt. Binnen het onderzoeksgebied blijkt dat 

we vaak niet transparant genoeg zijn. Roose et al. deden hier onderzoek naar en kwamen uit op ‘4 

areas of choice’ waar onderzoekers bij stil moeten staan en expliciteren, bv. in dialoog met andere 

onderzoekers. Het gaat over 4 keuzes die gemaakt moeten worden: 

1. Wat is de positie van de onderzoeker? 

 

Wie financiert het project (bv. opdracht vanuit overheid)? Wat is de timing (bv. 4 jaar tijd)? Wie 

bepaalt de onderzoeksvragen? Wat doet men met de resultaten? Risico op een instrumentele 

benadering van onderzoek: gebruiken om bepaalde dingen te bewijzen in eigen belang, resultaten 

gaan eigen leven leiden.  

 

2. Hoe wordt het sociaal probleem gedefinieerd en wie heeft de macht om te definiëren? 

Wie wordt betrokken in het onderzoek, hoe en waarom? Krijgen ze een ‘echte’ stem? Definieer je 

zelf het probleem vooraf of doe je dit samen met de participanten? Wat vertel je wel of niet over het 

onderzoek? Bv. onderzoek naar armen → ‘U bent geselecteerd, proficiat!’. 

3. Welke methoden moeten gebruikt worden en hoe? 

Gaan we de inbreng van participanten letterlijk gebruiken of verwerken? Wat zijn geschikte 

methoden? Wie bereik ik ermee? In welk stadium worden mensen betrokken? Opletten dat je 

participanten niet instrumentaliseert (= gebruiken om eigen standpunt te bewijzen). 

4. Hoe worden de resultaten geïnterpreteerd, gepresenteerd en verspreid? 

Wat breng je wel of niet in beeld? Waar ben je eigenlijk naar op zoek? Wat ga je ermee doen? Welke 

doelen liggen erachter? Doen we aan terugkoppeling? Wat selecteren we en hoe?  
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DEEL 8: GASTLES 

8.1. INLEIDING 

Migratie is geen nieuw fenomeen maar is de laatste jaren enorm versneld. Ongeveer 18% van de 

Vlaamse bevolking is van buitenlandse herkomst. In de afgelopen 5 jaar is er een toename van 

200.000 binnen deze groep. In 1974 kwam er in België een migratiestop, maar er zijn wel andere 

migratiekanalen als gezinshereniging, asielaanvraag,… die toch de kans bieden om naar België te 

komen en hier te mogen verblijven. 

De top 10 van de herkomstlanden zijn: Nederland, Marokko, Turkije, Spanje, Frankrijk, Polen, 

Roemenië, Bulgarije, Irak en India. We kunnen nu niet meer spreken over etnische minderheden met 

een welomschreven profiel. Er is een grote diversiteit binnen de diversiteit, wat het complexer maakt 

(superdiversiteit). Langs de ene kant zijn er veel meer landen waar mensen uit afkomstig zijn, vooral 

uit conflictgebieden. Langs de andere kant hebben zij verschillende posities, vernieuwend zijn nu bv. 

de nieuwkomers die hooggeschoold zijn. Verder zijn ze ook divers op vlak van hun statuut, land van 

herkomst, scholingsniveau, reden van migratie,… We moeten rekening houden met deze verschillen, 

dit vormt een grote uitdaging voor het sociaal werk en het vormgeven van verzorgingsstaat. 

De omgang met deze superdiversiteit is een uitdaging voor de Vlaamse samenleving, we neigen 

namelijk naar etnocentrisme. De sociaaleconomische positie van personen met buitenlandse 

herkomst is veel slechter. De werkloosheid ligt wel 4 keer hoger. Ook op vlak van huisvestiging is er 

discriminatie. Bv. bij één op drie gevallen op Gentse huurmarkt is er discriminatie bij personen met 

vreemde naam (of fysieke beperking). De middenveldorganisaties zijn zelden een afspiegeling van de 

diversiteit van de samenleving.  

België scoort dan wel hoog op solidariteit maar niet ten aanzien van mensen met een 

migratieachtergrond. Burgers zijn liever solidair met ouderen, arbeidsongeschikten en werklozen dan 

met immigranten. Deze attitudes sijpelen gelukkig zelden door, er bestaat wel degelijk solidariteit. 

Het aanbod is er namelijk wel, bv. sociale huisvesting, leefloon, OCMW,… daar is een 

oververtegenwoordiging van personen met een migratieachtergrond. De attitude van de algemene 

samenleving heeft wel een invloed op het vormgeven van de verzorgingsstaat maar uiteindelijk staat 

dit los van elkaar.  

De solidariteit is genationaliseerd. Het beperkt zich vaak tot de eigen culturele groep binnen eigen 

grenzen terwijl een superdiverse samenleving net nood heeft aan solidariteit die de grenzen 

overstijgt. Het is belangrijk om na te denken over de huidige organisatie van solidariteit en waar deze 

vandaan komt. Zonder solidariteit is de samenleving niet meer dan een optelsom van individuen. Is 

praktisch gezien niet makkelijk, hoe organiseren we dit in deze diverse maatschappij?  

8.2. BRONNEN VAN SOLIDARITEIT 

= het delen en herverdelen van middelen op basis van een gevoel van lotsverbondenheid en loyaliteit 

aan de groep waartoe we behoren 

 Definitie Auteurs 

Inter-
dependence 

We zijn ons ervan bewust dan we onderling afhankelijk zijn 
van elkaar. Hierdoor zijn we bereid om anderen te helpen, 
zij doen namelijk (in)direct iets terug voor ons. We hebben 
elkaar nodig. Samen leven → automatisch solidariteit. 

Durkheim, 
Spencer, De 
Tocqueville, 
Beck en Giddens 
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Shared norms 
and values 

We zijn bereid solidair te zijn als we ervan overtuigd zijn dat 
ze dezelfde waarden en normen delen, we willen solidair 
zijn met mensen die op ons lijken. Discussie: moeten we 
solidair zijn om Vlaams niveau of op Belgisch niveau?  We 
zijn allemaal inwoners van België maar Vlamingen en Walen 
zijn toch anders? 

Durkheim, 
Etzioni en 
Putnam 

Struggle De beste manier om solidariteit te creëren is een 
maatschappelijke vijand hebben. Dit is een zeer krachtige 
manier om mensen samen te brengen. 

Marx en Weber 

Encounter Ontmoeting staat centraal, dit idee komt  uit Amerikaanse 
sociologie. Solidariteit ontstaat wanneer mensen elkaar 
ontmoeten, dit gaat vaak om lichte informele 
ontmoetingen. Doordat we dagdagelijks mensen bezig zien 
en observeren hebben we het gevoel dat ze tot onze 
leefwereld horen (vaak in grootsteden).  

Simmel en 
Chicago school 
on urban 
sociology 

8.3. NATIONALISERING VAN SOLIDARITEIT 

Bovenstaande antwoorden op solidariteit zijn interessant maar het tijds- en ruimtelijk kader 

waarbinnen de bronnen van solidariteit functioneren zijn sterk veranderd. Solidariteit is 

gecentraliseerd en er is een nationale welvaarstaat van gemaakt. Dit hangt samen met de 

secularisatie , de bureaucratisering (regels en procedures, manier om iedereen hetzelfde te 

behandelen volgens de norm) en nationalisering van lokale vormen van solidariteit.  

 Sociale zekerheid is geen altruïsme, het is gebaseerd op interdependentie via de 

arbeidsmarkt. Zij die er geen deel van uitmaken, vallen erbuiten. We geven niet om te geven 

maar wel omdat we denken dat we iets terug zullen krijgen.  

 Het is gecreëerd door een strijd voor sociale rechten en bescherming, het systeem dat we nu 

hebben is er niet zomaar gekomen.  

 Het is ingebed in de nationale gemeenschap die waarden en normen deelt, het systeem staat 

niet zomaar open voor iedereen. 

 De toegang is georganiseerd via het burgerschap als legaal statuut. Formeel burgerschap is 

een voorwaarde om erbij te horen. Er bestaat ook wel solidariteit indien dit niet het geval is 

maar dit is gebonden aan voorwaarden.  

In de 20ste eeuw zijn lotsverbondenheid en loyaliteit nationaal georganiseerd in de nationale 

welvaartstaat. Het idee is echter gebaseerd op culturele homogeniteit (streven naar 1 land en 1 

cultuur) met een gedeeld verleden dat wordt doorgegeven van generatie tot generatie.  

8.4. SOLIDARITEIT DE DAG VAN VANDAAG 

De toegenomen mobiliteit, migratie en diversiteit stellen de nationale organisatie van solidariteit in 

vraag: 

 De band met het verleden is niet meer zo evident omwille van nieuwkomers met een andere 

achtergrond en verleden. Intergenerationele transfer van waarden en normen wordt 

onderbroken en nieuwe culturele en normatieve kaders worden geïntroduceerd. Waarden 

en normen zijn niet altijd een goede basis voor solidariteit aangezien er zodanig veel 

diversiteit is dat deze niet meer algemeen gelden.  

 Oververtegenwoordiging van etnisch-culturele minderheden in de werkloosheid veroorzaakt 

een onevenwicht en stelt de interdependentie in vraag. Mensen vragen zich af of ze wel nog 
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solidair moeten zijn als de verdeling niet meer eerlijk is. We zijn afhankelijk van elkaar maar 

dit stellen we meer en meer in vraag als we niet meer op elkaar lijken.  

 ‘Progressief dilemma’ in sociale strijd: hoofddoek dragen, consumptie van alcohol, bidden, 

verlof nemen om naar thuisland te reizen,… Waar houden we wel of geen rekening mee? 

Hoe gaan we om met diversiteit? Hoe moeten we ons opnieuw organiseren? We stellen 

onszelf in vraag. Vroeger was dit makkelijker, je had arm/rijk en dat was het.  

 

MOGELIJKE OPLOSSINGEN 

Assimilatie 

Verschillen reduceren, de diversiteit onderdrukken en dus bepaalde mensen uitsluiten. Dan pas 

zouden we solidariteit mogelijk kunnen maken. Gaat o.a. over het integratiebeleid → taal leren 

spreken, waarden en normen leren kennen, aanpassen aan cultuur,… vooraleer je rechten krijgt. 

Impliceert dat we bepaalde dwang moeten uitvoeren. Is omwille van verschillende redenen niet 

mogelijk of niet wenselijk, zeker niet in steden. De verhouding tussen mensen met en zonder 

migratieachtergrond is bijna gelijk, er is geen minderheid meer.  

Herorganisatie 

De samenleving moet zich herorganiseren en onderhandelen over een nieuwe ‘wij’ waarbij de focus 

ligt op inclusie. Vanuit verschillende groepen wordt 1 nieuwe groep gevormd. Mikt op de lange 

termijn terwijl migratie doorgaat en meer divers wordt. Dit kan een nadeel zijn.  

 

Verkennen van een nieuwe optie 

 

De focus ligt op het ‘hier’ (gedeelde ruimte) en ‘nu’ (wat mensen doen) in plaats van hun verleden en  

de cultuur die ze vaak niet delen. Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor de omgeving 

waarin we samenleven, worden nieuwe vormen van solidariteit in superdiversiteit ontwikkelt. Weg 

van de historische continuïteit/traditie en ruimtelijke begrenzing van de natiestaat. Van statuut naar 

praktijk en van territorium naar relationele plaats. We kunnen het minimale met elkaar delen en 

samen verantwoordelijkheid dragen, zonder te focussen op verschillen.  

SOLIDARITEIT KAN JE LEREN 

 Verwerven van interculturele kennis en vaardigheden (kwalificatie) 

 Deel worden van een groep (socialisatie) 

 Eigen aannames en evidenties in vraag (laten) stellen (subjectificatie) 

 

Nood aan transformatie 

 

Solidariteit vraagt dat er aanpassingen gebeuren. Meestal stuurt sterk aan op integratie: de 

nieuwkomer moet integreren in de dominante cultuur. Solidariteit was een antwoord op de vraag 

naar sociale orde (bv. oorlog) maar dit is nu niet meer toereikend. De bestaande sociale structuur en 

de rol van de professional moet herdacht en aangepast worden. 

Bv. Mater Dei: de diversiteit van de leerlingen inpassen in het bestaande schoolmodel of het 

volledige schoolmodel herdenken en transformeren 

Bv. Chiro in Brussel: toeleiden naar jeugdbeweging met als doel te integreren of 

jeugdbewegingsmodel herdenken en veranderen 
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Bronnen van solidariteit 

Vier potentiële bronnen om solidariteit in diversiteit met  nieuwkomers en mensen met 

migratieachtergrond te  genereren: 

1. Sociale mix → ontmoeting organiseren  

2. Neo-assimilatie → assimileren in gedeelde normen en waarden  

3. Onderlinge afhankelijkheid uitbreiden → nieuwe groepen integreren  

4. Gezamenlijke strijd aangaan → gemeenschappelijke vijand 

Beleidsmakers kiezen overwegend voor de sociale mix (1) en neo-assimilationistische strategieën (2). 

Onderzoek toont het potentieel van de onderlinge afhankelijkheid (3) en de gezamenlijke strijd (4) 

aan, maar deze worden minder gekozen. 

Bv. Tower Automotive: sterke onderlinge afhankelijkheid op werkplaats leidt tot 

pragmatische opstelling tot diversiteit (gecombineerd met strikt antidiscriminatiebeleid en 

nabijheidspolitiek vakbond). Iedereen komt ’s ochtends binnen om hetzelfde werk te doen, is 

deel van een geheel en moet meewerken zodat iedereen op het einde van de dag naar huis 

kan. Ongeacht wie je bent, je blijft in de eerste plaats een werknemer.  

Desondanks hebben deze ook nadelen: de strijd (4) leidt vaak tot te sterke normen en onderlinge 

afhankelijkheid (3) laat niet altijd de ruimte voor onderhandeling. Ontmoeting (1) is belangrijke 

voorwaarde om vanuit te starten maar is niet altijd een doel op zich. Belangrijk om te zoeken naar 

projecten en initiatieven die de onderlinge afhankelijkheid aanwakkeren en uitbreiden (3).   

Pedagogie van de solidariteit  

Het dominante perspectief op leren is kwalificatie. Dit houdt in dat mensen vaardigheden en kennis 

moeten aanleren om met superdiversiteit te kunnen omgaan. Andere vormen van leren worden vaak 

verwaarloosd in gangbare diversiteitsstrategieën maar zijn (minstens) even belangrijk. Voorbeelden: 

 Gesocialiseerd worden door samen te zijn en samen activiteiten te doen – leren over 

diversiteit terwijl je deel wordt van een diverse groep. Helpt om te ervaren dat verschillen 

geen vaststaande grenzen zijn 

 Subjectificatie: nieuw subject worden door uitgedaagd te worden in wie je bent en welke 

plaats de andere in wereld heeft 

 

Professionals spelen een ambigue/dubbele rol: ze zijn vaak nodig om diverse gemeenschappen te 

creëren en behouden maar zijn zelf niet neutraal en hebben een bepaalde macht. 

 

Burgerschap als praktijk 

 

Veel nieuwkomers en migranten worden niet als volwaardige burgers behandeld, ze hebben geen 

volledige burgerrechten en blijven vaak ‘tweederangsburgers’. Wanneer burgerschap als statuut niet 

de verhoopte toegang tot solidariteit geeft, wordt vaak uitgeweken naar praktijken van burgerschap 

om solidariteit in diversiteit te genereren.  

Bv. ‘sans papiers’ die voedsel verdelen onder asielzoekers (CollectActif) en platform bieden 

aan gestigmatiseerde migranten jongeren (System D).  

Burgerschap gaat over het ‘publiek maken’ van kwesties. Dit vereist het creëren van podium, dus 

organisatie van de ruimte en een  gedeelde verantwoordelijkheid zijn hiervoor belangrijk.  
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8.5. CONCLUSIE 

 De toenemende etnisch-culturele diversiteit in de samenleving stelt de nationale organisatie 

solidariteit in vraag. Het is nodig om het systeem te herdenken en te transformeren. 

 Van culturele homogeniteit en een gedeeld  verleden naar solidariteit genereren uit het 

opnemen van gedeelde verantwoordelijkheid voor plaatsen/ruimtes die we delen. 

 Solidariteit in diversiteit kan je leren, maar op verschillende manieren. 
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DEEL 9: INLEIDING DOOR RUDY ROOSE + GASTLES PETER DWYER 

9.1. INLEIDING  

Sociaal werk maakte de evolutie van een gunst naar een recht. Initieel werden sociale praktijken 

gekenmerkt door een selectie van cliënten die de ondersteuning verdienden, er waren dus altijd 

mensen die hier buiten vielen. Het ging om verschillende selectie-elementen als: 

 Gemotiveerde mensen (waar mee te werken valt) 

 Kinderen (die nog te redden vallen) 

 Mensen met niet al te zware problemen (waar we nog succes mee kunnen boeken) 

 Mensen die niet hervallen (die van goede wil zijn) 

 Mensen met wie we een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen (die voldoen aan onze 

behoefte aan vertrouwen krijgen) 

 Mensen die vragen stellen die we herkennen (omdat ze passen binnen ons aanbod) 

 

Deze selectie hield een risico op het ‘pistachio-effect’ in: enkel degene die er makkelijk uitzagen 

werden geïncludeerd, moeilijke of problematische cliënten werden uitgesloten. Bovendien vernauwt 

het ons perspectief, we houden ons enkel bezig met wat we herkenning en denken van onszelf dat 

we kunnen oplossen. Ten slotte botst deze visie met sociale rechtvaardigheid en een holistische kijk.  

 

Het rechtenkader (bv. OCMW-wet) is een correctie op deze processen van uitsluiting, het kijkt wel 

naar de complexiteit van problemen en is niet meer selectief. Centraal staat de erkenning op het 

recht op tegenspraak, mensen hebben een stem en ook het recht om die te gebruiken. Welzijn wordt 

gezien als iets intersubjectief, wat voor de ene persoon welzijn is, zal niet noodzakelijk hetzelfde zijn 

als voor een andere persoon. Iedereen heeft zijn eigen invulling en het recht om te discussiëren over 

zijn invulling van welzijn. Een persoon mag opkomen voor zijn mening, visie en rechten. Toch botsen 

de huidige maatschappelijke tendensen botsen met het ‘recht op’: 

 

 Individualisering: problemen benoemen als individueel probleem 

 Responsabilisering: antwoord op probleem ligt bij persoon zelf 

 Culpabilisering: wie verantwoordelijkheid niet neemt is schuldig  

 Criminalisering: steeds meer gedrag wordt benoemd als overtreding van de wet 

 Diagnostisering: focus ligt op zoektocht naar de juiste omschrijving van problemen 

 Conformering: een goede burger is een brave burger 

 Specialisering: elk op zijn/haar terrein, niet moeien met een ander 

 Privatisering: minder overheid, meer markt en filantropie 

 Conditionalisering: voor wat hoort wat 
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9.2. WELLFARE CONDITIONALITY 

HET ONDERZOEK 
 

Focus ligt op de situatie in Engeland. Het doel van dit onderzoek is om de ethische aspecten en 

doeltreffendheid van welfare conditionality in kaart te brengen. Dit wordt gedaan aan de hand van 

semi-gestructureerde interviews, focusgroepen en three rounds of repeat qualitative longitudinal 

interviews. Dit bij verschillende groepen en over verschillende domeinen.  

DEFINITION 

Welfare conditionality means linking rights to responsibilities. It is a principle that focuses on 

behaviour, you have to DO things in order to GET things. Participation is essential to attain help. 

Secondly, there are conditions of conduct, certain requirements and constraints that are imposed on 

the people, f.e. through contracts between the person and the system of social care. You have to 

search for jobs at least 20 hours a week, you have to apply for interviews at least 35 times per 

month,… If you don’t do this, you can be punished. There are certain sanctions that are forced upon 

you by the professionals if you don’t do what’s required of you.  

Example of the carrot and the stick → they  use the carrot to motivate you, tell you what to 

do and lead you on. But if you stop walking in line, they also have the stick to punish you and 

beat you into the required behaviour again.  

Some believe that this system will make people more responsible, for example to find employment 

and  activate them to enroll in paid work and thus out of the welfare system. Not everyone agrees on 

the effectiveness and the ideas behind this change. 

It’s important to know that these changes are happening all over the world but especially in Europe. 

In the UK the focus lies on ‘work first’, no matter what has to be done to reach that. On one side this 

implicates a lot of thinking about ethics: what can we do and how far can we go? How many rights do 

people actually have? On the other hand, this research focuses on the efficacy of welfare 

conditionality. 

IN PRACTICE 

The idea of welfare conditionality does not only affect the welfare system, but also the justice system 

and others. All recipients of social security benefits (homeless people, poor people, migrants, lone 

parents, social housing, disability,…) are affected by the changes. These groups of people were 

included in the research by the use of multiple interviews. 

Lots of existing policies are not well thought out. They target the easy groups that are already 

enrolled in the system, they’re the ones who can be punished because they are easy to reach. The 

ones who get away are the real problem but since they are much harder to reach, they turn to the 

weak. Most initiatives are sadly not in the favor of the people that actually need the help.  

For example: disabled persons (who get an allowance they need to live) are suddenly 

categorized in a group with harder conditions. They are evaluated again and some of them 

suddenly get less money because they are found fit enough to work, while they haven’t 

worked for years. They are put into trouble just because the people make decisions above 

their heads, often in search for easy money. 
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PUNISHMENTS 

What makes it even worse is that they are sanctioned if they don’t follow the new rules. An example 

is the ‘mandatory work programme’. Job coaches can decide that a person needs to do unpaid work, 

which is in essence just like slavery. There are a lot of cases in which this principle is implied. It causes 

a lot of controversy but is still used to this day. Some of the sanctions are very serious and can cause 

even more trouble than the person is already in. Essentially, if you don’t do what you’re told, you 

don’t get anything or they take things away.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The whole idea of welfare conditionality is linked to ‘het individueel schuldmodel van Vrancken’. 

People are completely responsible for their own mistakes and are held accountable for everything, 

even things that happen above their heads.  They have to do everything they are told to or they are 

punished. If this causes more trouble, it’s still their problem to solve because they were wrong in the 

first place. They are already in very bad circumstances (f.e. lone mothers), but the system makes it 

even worse (f.e. lone mothers that suddenly have to work but get punished if they don’t show up 

because they’re at work).  

PRO’S and CON’S 

Why are there people that support and build this system? First of all, they want to stop promoting 

idleness and the positive connotation of unemployment. You can’t stay in front of your TV for the 

rest of your life while getting money for doing nothing. Some people decide that they don’t want to 

work because the support they get is sufficient enough to live. So the welfare system concludes they 

have to threaten them with taking away their benefits in order for them to work. Besides that, they 

want to stimulate people to do the ‘right thing’: following training, being responsible,… If they don’t 

do that, their rights are reduced or even taken away. Everything has its conditions. Lastly, there is a 

mix of rationales that are used to justify the welfare conditionality, f.e. paternalism, morality,…  

The above gets a lot of critic and adversaries: 
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 Build from flawed individualistic assumptions: causes and solutions to ‘welfare dependency’ 

located at the level of individual behaviour, wider structural factors secondary  

 A rationality mistake: people may be unable to respond rationally to the ‘carrots’ or ‘sticks’ 

due to other ongoing issues in their lives 

 Punishing poor people: ‘coercive’ contractualism’ is illiberal; punitive paternalism harms 

rather than helps benefit recipients;  limited mutualism focuses primarily on paid work with 

other forms of valid social contribution marginalised 

 Undermines entitlements based on need: all should have minimum rights to basic social 

assistance welfare based on either citizenship or human rights   

It is said that the system is built on individualistic assumptions that don’t line up, they’re not right. 

The causes and solutions don’t always lie in the individual behaviour (individueel schuldmodel), you 

have to look beyond the person and have attention for the context. Not everyone can respond to the 

conditions, often they have loads of problems besides being unemployed but are put into even more 

trouble. In this way, the poor people are punished for being poor, while none of the causes are taken 

into account. The sole focus is on paid work while this is not always the most important thing, the 

real causes are not solved, only the things on the surface are taken ‘care’ of. The focus is on 

behaviour change on an individual level, while the solutions are NOT on the individual level. If they 

were, they would have been solved already and social support wouldn’t be necessary. People need 

help, not more problems and sanctions.  

But how effective is this system? There are a lot of possible outcomes and we don’t really know yet if 

this system works or doesn’t. 

 Stasis: a lack of movement or change, people get stuck  

 Very limited evidence of the effectiveness of moving people into paid work  

 A culture of counterproductive compliance → paradox “I can’t apply because I’m working” 

 Disengagement from public welfare systems → “whatever, I’m done with this” 

 Sanctions do not move people closer to paid work 

Most importantly: sanctions do not move people closer to paid work. So, the goal of the welfare 

conditionality isn’t even reached. It is very rare that sanctions lead people to work that they can 

actually sustain. Support can turn around someone’s life if it is offered in the right way. Welfare 

conditionality cannot always be called support. 

CONCLUSION 

 Stasis is a much more common outcome than getting paid work 

 Counterproductive compliance is wide spread 

 Leads to disengagement with the benefit system for many  

 Evidence that sanctions are effective in promoting paid work is VERY limited 

 Support is of poor quality and largely ineffective  

 Providing appropriate support and not sanctioning is the key to changing people’s lives   
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Informatie examen 

Leerstof: 

- Lessen/opnames 

- Slides 

- Gastcolleges 

- Werkcollege 

Examen: 

- Open vragen 

- Ongeveer 5 vragen (2, 3 of 4 punten per vraag) → staat op examen 

- Vragen vanuit verschillende lessen 

- Voor ons 80% examen, 20% opdracht 

Opgelet: 

- Niet antwoorden in puntjes 

- Kennis MAAR ook proberen begrijpen 

- Duidelijk argumenteren, inzicht tonen, uitleggen, voorbeelden,… 

o Soms duiding geven, soms ontwikkelingen bespreken, betekenis toelichten, cases uit 

actualiteit of citaten bespreken, antwoord en redenering motiveren (!!!!) 

- Aandachtig lezen en altijd antwoorden 


