
Inleiding sociale agogiek 
1. Waarom deze cursus? 
- Pedagogisch handelen 

o = Inten%oneel tussenkomen in socialisa%eproces met als doel deze te veranderen 
▪ Socialisa5e: overnemen en verinnerlijken van opva9ngen en gedragsregels van 

mensen binnen een bepaalde gemeenschap of cultuur 
▪ Inten5oneel: met een bepaald doel 

• Presenta5e van wat men belangrijk en waardevol vindt 
o Kinderen, jongeren en volwassenen 
o Uitdrukking van de wijze waarop binnen een samenleving gedacht wordt over rela5e tussen 

individuele ontplooiing en maatschappelijke verwach5ngen 
o Krijgt vorm binnen en geeD vorm aan tussengebied tussen ‘private’ en ‘publieke’  

▪ “Dat is het gebied tussen wat mensen doen, en wat maatschappelijk opgelegd of verwacht wordt. In 
dat tussengebied tussen het ‘private’ en het ‘publieke’ kan je als sociaal werker meerdere posi%es 
innemen. Je kan ervan uitgaan dat mensen zich moeten aanpassen aan wat maatschappelijk verwacht 
wordt. Of je gaat ervan uit dat de samenleving niet al%jd goed in elkaar zit en moet veranderen.”  
(interview Maria Bouverne-De Bie, sociaal.net) 

- Vertaling van sociale problemen naar pedagogische vraagstukken 
- Roept vragen op  

o Waarom komen we tussen? 
o Ten aanzien van wie komen we tussen? 
o Met welk doel komen we tussen? 
o Hoe moeten deze interven5es eruit zien? 
o Wat betekent dit voor de handelingsmogelijkheden van mensen?  

➔ Voorwerp van debat 

- Belang van inzicht in pedagogiseringsproces 
o Als historisch-maatschappelijk proces 

▪ Verschillen overheen de 5jd, contexten 
▪ Historisch besef: con5nuïteit/discon5nuïteit 

o Niet neutraal 
▪ GeeD mee vorm aan sociale problemen (vb. spijbelen, werkloosheid) 
▪ Bestaande orde beves5gen of veranderen 
▪ Noodzaak tot verantwoording van gemaakte keuzes 
▪ Ook niet tussenkomen is een interven5e 

- Niet per defini5e posi5ef 
o Kan mogelijkheden beperken of verruimen (vb. hangjongeren) 
o Kan ook bijdragen tot sociale uitslui5ng 

▪ Nood aan aandacht voor de wijze waarop interven5es ingrijpen op de leefsitua5e en 
leefwereld van mensen 

2. Inleiding op sociale agogiek 
Sociale agogiek 

- = wetenschappelijke studie van sociaal werk vanuit sociaal-pedagogisch perspec5ef (cf. Bouverne-De 
Bie, 2015) 

 1



a. Sociaal werk als praktijk 
- Sociaal werk = verzamelbegrip voor… 

o Diversiteit van prak5jken 
▪ Jeugdwerk en jeugdzorg, gezin en opvoedingsondersteuning, maatschappelijke 

dienstverlening, samenlevingsopbouw en buurtwerk, vorming en educa5e (cf. 
Bouverne-De Bie & Van Ewijk, 2008) 

o Diversiteit van actoren 
▪ Prak5jkwerkers: jeugdwerker, hulpverlener, straathoekwerker, bemiddelaar, 

trajectbegeleider,… 
▪ Beleidsmedewerkers binnen organisa5es, poli5eke actoren 

- Publieke dienstverlening 
o OCMW, centra voor asielzoekers, gemeenschapsinstellingen bijzondere jeugdzorg 

- Non-profit organisa5es 
o Liberté subsidiée  
o Private vzw’s die erkend en gesubsidieerd worden door de overheid 
o Gecontroleerd door de overheid 

- Commerciële organisa5es (profit-organisa5es) 
o Vermark5ng sociaal werk?  

▪ Vb. discussie inloopcentrum De Vaart Antwerpen 

b. Sociaal werk als beroep 
- Eind 19de, begin 20ste eeuw: start professionalisering sociaal werk 

o 1920: Inzet van beroepskrachten 
o Ontwikkeling kennis en deskundigheid nodig voor uitoefening beroep 

- Eerste scholen voor maatschappelijk werk 
o Erkend door Ministerie van Jus55e  

- 1945: wejelijke erkenning 5tel ‘maatschappelijk assistent’ 

- Marginale uitbouw beroepsverenigingen 
o Actueel is de vraag naar beroepsvereniging weer ‘hot’ 

- Jaren 1960: sociaal-agogische opleidingen universiteiten 
o 1974: opleiding sociale agogiek UGent 

- 2004: invoering BAMA-structuur 
o Professionele masteropleidingen sociaal werk in Nederland 
o Academische masteropleidingen sociaal werk in Vlaanderen 

▪ Poli5eke en Sociale Wetenschappen (KU Leuven en Universiteit Antwerpen) 
▪ Pedagogische Wetenschappen (UGent) 

- Doctoraat in het sociaal werk 

- Professionalisering = voorwerp van discussie 
o Historisch: Is social work a profession? (Flexner, 1915) 
o Maar ook actueel: 
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▪ Vrijwilligers versus beroepskrachten 
▪ Specialisten versus generalisten 
▪ Discussie over de aard van de beroepsiden5teit: technische professionaliteit versus 

norma5eve professionaliteit 
• Technisch: methodische exper5se centraal 

o ‘De dingen goed doen’ 
• Norma5ef: reflec5e op maatschappelijke rol en het handelen van sociaal 

werkers 
o ‘De goede dingen doen’ 

- ‘Incomplete professionalisa5on’ als inherent kenmerk van sociaal werk  
- Ontwikkeling van kennis en deskundigheid in nauwe verbinding met maatschappelijke 

ontwikkelingen 

c. Sociaal werk als vakgebied 
- Recent opgenomen in interna5onale defini5e sociaal werk 
- “Social work is a prac%ce-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, 

social cohesion, and the empowerment and libera%on of people. Principles of social jus%ce, human rights, collec%ve 
responsibility and respect for diversi%es are central to social work. Underpinned by theories of social work, social 
sciences, humani%es and indigenous knowledges, social work engages people and structures to address life challenges 
and enhance well-being” (IFSW & IASSW, 2014) 

- Vormgeving vakgebied vanuit twee tradi5es 
o Angelsaksische tradi5e 

▪ Deskundige aanpak van sociale problemen  
▪ Sociale problemen gezien als een ‘tekort’ 
▪ Nadruk op efficiën5e en effec5viteit 
▪ Social work 

o Con5nentale tradi5e 
▪ Sociaal werk als heqoom naar gemeenschapsvorming 
▪ Focus op diverse vormen van ‘sociale opvoeding’  
▪ Sociale pedagogiek 

- Rela5e sociaal werk en sociale pedagogiek = voorwerp van discussie 
- Hämäläinen (2003): 3 mogelijke rela5es 

o 1) social work and social pedagogy differ fundamentally from each other 
o 2) social work and social pedagogy are iden5cal 
o 3) social work and social pedagogy complement each other 

- Deze cursus: ontwikkeling sociaal-pedagogisch perspec5ef op sociaal werk 

Sociaal-pedagogisch perspectief op sociaal werk 
- Onderzoek naar  

o Posi5e, rol en func5e van sociaal werk in samenleving (Hämäläinen, 2003) 
▪ Doeldomeinen verzorgingsstaat 

• Arbeidsmarktkwalifica5e 
• Ordehandhaving 
• Recht op menswaardig bestaan 

o ‘Leefwereldbenadering’ (Grunwald & Thiersch, 2009) 
▪ Inzicht in leefwereld van mensen 
▪ Betekenis en ervaringen van mensen 
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- Pedagogiek van het sociaal werk 
o Reflec5e over sociaal werkprak5jken vanuit vraag naar waarom, op welke wijze en met 

welke consequen5es tussengekomen wordt  

Sociaal werk als praktijk 
1. SW als verzamelbegrip 
- Pedagogisch handelen 

= Inten5oneel tussenkomen in socialisa5eproces met als doel deze te veranderen 
▪ Socialisa5e: overnemen en verinnerlijken van opva9ngen en gedragsregels van 

mensen binnen een bepaalde gemeenschap of cultuur 
▪ Inten5oneel: met een bepaald doel 

• Presenta5e van wat men belangrijk en waardevol vindt 
o Uitdrukking van de wijze waarop binnen een samenleving gedacht wordt over rela5e tussen 

individuele ontplooiing en maatschappelijke verwach5ngen 
o Krijgt vorm binnen en geeD vorm aan tussengebied tussen ‘private’ en ‘publieke’ 

- Vertaling van sociale problemen naar pedagogische vraagstukken 

- Roept vragen op 
o Waarom komen we tussen? 
o Ten aanzien van wie komen we tussen? 
o Met welk doel komen we tussen? 
o Hoe moeten deze interven5es eruit zien? 
o Wat betekent dit voor de handelsmogelijkheden van mensen? 

! Leidt tot debat en een zéér divers veld van SW prak5jken 

2. Enkele historische grondleggers 
Ontstaat SWP a.d.h.v. historische grondleggers 
! Waarom? 
! Hoe? 
! Resultaat? 

Jane Addams - USA, Chicago 
(19e- 20e eeuw) 

- De persoon: rijke avomst, gezondheidsproblemen ! geen opleiding tot dokter 

- De prak2jk:  
o “Hull House” – 1889, Chicago 

= eerste buurthuis met een veelheid aan interven5es (vorming, kinderopvang, cultuur, sport, 
boekbinderij) 
▪ Gebaseerd op Toynbee Hall, Londen 
▪ Addams = resident, samen met haar vriendinnen 
▪ In arme wijk, normaal gingen kinderen werken in fabriek 

o Sejlement Movement 
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▪ Groepswerk (rijk en arm/ arm en arm) én poli5eke ac5e (vrouwenrechten, 
vredesbeweging, arbeidersbeweging, gelijkheid) 

▪ ‘In kaart brengen’ van problemen: analy5sche onderzoeksma5ge benadering van 
armoede 

▪ Nobelprijs voor de Vrede (1931) 
- Resultaat? Vandaag? 

o Grondslag voor onderzoekstradi5e “stadsociologie” 
! “The Chicago School” o.a. George Herbert Mead (symbolisch interac5onisme) 

o In België: 
▪ Focus op kansarme buurten – stad 

! Bv. kansarmoede-atlas van Kesteloot – stadsocioloog S. Oosterlinck 
▪ Ontwikkeling sector opbouwwerk sinds jaren 70 

! Buurthuizen, buurtwerk, streekontwikkelingswerk 
▪ Ontwikkeling VWAWN sinds jaren 90 

= zelforganisa5es gefaciliteerd door vrijwilligers/ professioneel SW 
▪ Sociaal “groepswerk”, later “community work” 

= gemeenschapsopbouw/ opbouwwerk = beide methodieken van SW 

Mary Richmond – USA, Baltimore 
(19e-20e eeuw) 

- De persoon: 
o Op 4 jaar wees, opgevoed door grootmoeder 
o Arme avomst ! geen opleiding 
o Wel intelligent: publiceerde haar kennis in boeken 
o Zichzelf opgewerkt in “charity work” 

- De prak2jk: 
o Charity Organisa5on Society in Bal5more 
o Directeur Russel Sage Founda5on NY (vanaf 1909) 

= groot fonds voor social onderzoek 
o ‘leader, teacher and prac5cal theorist’ 

>< Addams: meer leiderfunc5es 

- Publica2e: 
o Friendly visi5ng the poor (1899) 

▪ Engageren op permanente basis 
▪ SM:   ><  CW:  

Cliënten= buren Niet erbij wonen 
   Focus op buurt focus op gezinnen 

o Social Diagnosis (1917) 
▪ Onderzoek ‘persoon en zijn omgeving’ 
▪ Focus op de “krachten” van de client (ac5veren van zel~ulp) 
▪ Methodologie uitgewerkt: interview, observa5e, rapportage, dialoog 

o What is Social Casework (1922) 
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- Resultaat? Vandaag? 
o Systeemtheorie in SW (jaren 70)  
o Individueel Sociaal Werk 

= oudste en nog steeds meest gebruikte methodiek in SWP 
o Focus op “veerkracht” in SW 

▪ Bv. “eigen kracht conferen5es” (Nederland) 
o Angelsaksische tradi5e van SW = casework 

Nu: meer psychologische benadering van SW 

Octavia Hill – UK, Londen 
(19e-20e eeuw) 
= inspira5e Addams en Richmond 

- De persoon: leerkracht en kunstenares 

- De prak2jk: 
o Wonen – huisbezoek – kleinschalig – vrijwilligheid 
o Publieke ruimte in stedelijke context 

▪ Natuur, speeltuin, musea 
o To help the poor to help themselves 

▪ Zelfstandigheid, ona~ankelijkheid 
▪ ! Thomas Chalmers, Schotland 
▪ >< aalmoezen/ filantropie  

• Armen moeten zichzelf verzorgen 
▪ >< publieke steun (tussenkomst overheid, uitbouw verzorgingsstaat) 

- Publica2e: 
o “The homes of the London poor” (1883) 

- Resultaat? Interna5onale navolging 
o Bv. Nederland 

▪ Helena Mercier (burgervrouw) 
• Publica5es over ‘sociale verbetering’, feminisme en maatschappelijk werk 
• Bv. ‘over arbeiderswoningen’ (1873) 
• Woningwet (1901) 

▪ Johanna ter Meulen en Louise van der Pek-Went 
• 1e sociale woningbouw en ‘woonmaatschappelijk werk’ als beroep (1894) 
• “vereniging van de woningopzichteressen” 

- Vandaag? 
o Outreachend SW 

= zelf naar de mensen stappen ipv wachten tot ze bij jou komen 
▪ Straathoekwerk, bemoeizorg-projecten in sociale woonwijken,… 

René Sand – België 
(19e- 20e eeuw) 
Jongste van de 4 

- De persoon: dokter (hoge sociale status) 
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- De prak2jk: 
o Belgisch militair ziekenhuis in Londen 5jdens WO I 
o Sociale geneeskunde 

▪ Nu: bv. Kind & Gezin 
o Sociale hygiëne 

▪ Bv. verzorging baby’s ! daling kindersterDe 
o Als arbeidsinspecteur naar USA 

▪ Maakt parallel tss “militaire dienst voor jongens” en “sociale dienst voor meisjes” 
o Sterk interna5onale focus 

▪ 1e professionalisering SW school in België (1920) 
! école temporaire de service social 

▪ Secretaris Rode Kruis 
▪ Deelname 50e Na5onal Conference of Social Work (Washington, 1923) 
▪ Vertaalt “What is social case work” (Richmond) ! spreekt Frans en Engels 
▪ 1e Interna5onal Conference of Social Work (Parijs, 1928) 

- Resultaat? 
o Interna5onal Federa5on of Social Workers 
o The Interna5onal Associa5on of Schools of Social Work 
o 2e ICSW (1932): economische crisis ! minder deelnemers 
o Defini5e SW 

“Social work is a prac%ce-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, 
social cohesion, and the empowerment and libera%on of people. Principles of social jus%ce, human rights, collec%ve 
responsibility and respect for diversi%es are central to social work.  Underpinned by theories of social work, social 
sciences, humani%es and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges 
and enhance wellbeing. The above defini%on may be amplified at na%onal and/or regional levels.” 

- Vandaag? 
o Courante prak5jken 

▪ Social verpleegkundigen/ assistenten in ziekenhuis, ziekenfonds 
▪ Wijkgezondheidscentra 

BESLUIT 
Sociaal werk= verzamelbegrip voor 

- Diversiteit van prak5jken 
- Diversiteit van actoren 

o Prak5jkwerkers 
o Beleidsmedewerkers, poli5eke actoren 

3. Verschillende indelingen mogelijk van SWP 
a. Methodiek 
- Social case work – individuele hulpverlening 

o M. Richmond – Social diagnosis (1917) 
o Systema5sering liefdadigheidswerk 

- Social group work – groepswerk 
o J. Addams 
o Leren voor/door de groep (bv. zel~ulpgroepen, dadergroepen) 
o Sociaal-cultureel werk 
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- Community work – samenlevingsopbouw/ opbouwwerk 
o Werken met burgers aan maatschappelijke problemen 
o Kernbegrip: par5cipa5e 

b. Doelgroep – categoriaal  
- Kinderen 
- Jongeren 
- Senioren 
- Personen met een handicap 
- Gezinnen 
- Mensen met een migra5eachtergrond 
- Mensen in armoede 
- Daders en slachtoffers 

c. Verticaal – mate van toegankelijkheid  
- Nulde lijn 

o Zelfzorg, mantelzorg, zel~ulpgroep 
- Eerste lijn 

o Centra algemeen welzijnswerk, OCMW 
- Tweede lijn 

o Centra voor geestelijke gezondheidszorg 
- Derde lijn 

o Residen5ële instelling bijzondere jeugdzorg 
- Vierde lijn 

o Psychiatrisch ziekenhuis 

! Indeling avoms5g van de ‘gezondheidszorg’ en actueel 

d. Horizontaal 
Beleidsdomeinen 

- Federaal 
o Federale bevoegdheden: algemeen belang 

▪ Federale belas5ngen 
▪ Jus55e en veiligheid 
▪ Na5onaliteit, vreemdelingenzaken en iden5teitskaarten 
▪ Buitenlandse zaken 
▪ Sociale zekerheid en pensioenen 
▪ Landsverdediging 

- Gemeenschap 
- Gewest 

o Gewesten (territorium gebonden) 
▪ Economie, werkgelegenheid, huisves5ng, ruimtelijke ordening en stedenbouw,… 

o Gemeenten (persoonsgebonden) 
▪ Openbare werken, sociale bijstand, ordehandhaving, huisves5ng, onderwijs en 

kinderopvang, lokale jeugdwerking, spor5nfrastructuur 
▪ Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

! Sociaal beleid = gedeelde bevoegdheid 
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⇨ Reflec5e op les 1 – SW als beroep? 
o Professionalisering = constant voorwerp van discussie 
o Eerste Belgische SW school = gesubsidieerd vanuit departement “Jus55e” 
o Actuele spanningsvelden hebben historische wortels 

▪ Vrijwilligers vs. beroepskrachten 
▪ Specialisten vs. generalisten 
▪ Discussie over aard van de beroepsiden5teit 

• Technisch: “de dingen goed doen” 
• Norma5ef: “de goede dingen doen” 

Vormgeving vakgebied SW vanuit twee tradi5es 
- Angelsaksische tradi5e (sociaal werk) 
- Con5nentale tradi5e (sociale pedagogiek) 
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Sociaal werk en de verbondenheid met de sociale kwestie 
1. Waar waren we gebleven… 
- Pedagogisch handelen = inten5onele tussenkomsten 
- Diversiteit van prak5jken en actoren in ‘het sociale’ 
- Belang van inzicht in pedagogiseringsproces als historisch-maatschappelijk proces 

o Posi5e en rol van sociaal werkprak5jken 

2. Vandaag 
- Inzicht in 

o Ontstaan van sociaal werk als opvoedingsprak5jk 
o De (nieuwe) sociale kwes5e 

▪ “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.” (Claessens, 2017, p. 16) 

3. Sociaal werk als opvoedingspraktijk 
- = geleidelijke ontwikkeling 
- Hangt samen met de ontwikkeling van de ‘moderne’ samenleving 

- Verandering in rela5e tussen individu en samenleving 
o Economisch: differen5a5e arbeidsproces  

▪ Verschillende sociale posi5es en sociale rollen 
o Cultureel: toenemende inzet van kennis vanuit middel-doelrela5e 

▪ ‘Samenleving als ontwerp’ ! opvoeding moet voorbereiden op func5oneren in de 
samenleving 

▪ Individualisering: focus op individu als zingever 

Verschillende fasen (! Grenzen zijn open) 

Fase 1: humanistische benadering 
- 16de eeuw: start differen5a5e van de private armenzorg 

o Economisch: verdwijnen feodaliteit 
▪ (Handels)kapitalisme 
▪ Start proletariseringsproces 

• Loonarbeiders 
• Toename armoede, bedelarij en landloperij 

o Cultureel: ontwikkeling van humanis5sch wereldbeeld 
▪ Nieuwe kijk op mens en samenleving 
▪ Opkomst maakbaarheidsdenken (niet alles ligt vast/ is bepaald door God) 

- Ontwikkeling nieuwe benadering van sociale problemen 

- Kenmerken benadering 
o Uitgesproken werelds karakter: mens en zijn vrijheid staat centraal 
o Posi5ef geïnspireerd arbeidsethos 
o Appèl aan de overheid om ini5a5even rond armenzorg te ontwikkelen 

▪ ➔ Toenemende rol van de overheid in maatschappelijk leven 
▪ Subsidiaire inzet tav arbeid, gezin, familie en lokale gemeenschap 

 10



- Onderscheid tussen ‘goede’ (kunnen niet) en ‘slechte’ (willen niet) armen  
o Repressie voor slechte armen, ondersteuning voor goede armen 
o Disciplinering als finaliteit: aanpassen aan dominante samenlevingsorde 

▪ Ofwel via werkverschaffing, ofwel via verbetering kwalifica5e van de armen voor de 
arbeidsmarkt 

- Onderscheid goede en slechte armen werkt tot op vandaag door 
o Cf. debat kinderarmoede (goede armen: kunnen er niets aan doen, zijn onschuldig) 

▪ “Gevolg? De Vlaamse regering voert een spuug- en plaktouwbeleid. Om de effecten van de 
besparingslogica te verzachten, voert ze hier en daar zogenaamde sociale correc%es door. Niet alleen 
wordt er veel mist gespuid over de concrete uitwerking van die sociale correc%es, een fundamenteler 
probleem is dat het sociaal beleid op die manier wordt vernauwd tot een klein groepje van mensen 
die steun ‘verdienen’. Het minimumtarief voor kinderopvang voor zij “die het écht nodig hebben”, 
aldus Jo Vandeurzen. Voor zij die “niet op café gaan”, bedoelt Liesbeth Homans.”  
  

Fase 2: omslag Industriële Revolutie 
- Humanis5sche benadering  

o = moraliserende benadering 
o Economische en sociale aspecten niet in vraag gesteld 

- Economisch: technologische innova5es, doorbraak kapitalisme 
o Van standenmaatschappij (o.b.v. avomst) naar klassenmaatschappij (o.b.v. inkomen) 

- Cultureel: Verlich5ng 
o Richt zich op maatschappelijke oorzaken sociale problemen 
o De samenleving is veranderbaar en maakbaar 
o Vrijheid en gelijkheid 

▪ >< Tegelijk cijnskiesrecht 

- Nadruk op ra5oneel denken 
- 18de eeuw 

o Wetenschappelijke interesse voor toestand van de bevolking 
o Voorstellen tot inpassen van ‘maatschappelijk gedeclasseerden’ 

▪ Werkverschaffing en (her)opvoeding 
▪ Instrumenten om samenleving te veranderen 

- Reikwijdte sociale poli5ek verbreedt 
o Van armenzorg tot begeleiding proletariseringsproces 

▪ Ontwikkeling ini5a5even als verzekering tegen risico’s (ongevallen, ziekte, 
werkloosheid) 

- 19de eeuw 
o Opkomst stedelijke industrie 
o Toeloop van arbeiders uit het plajeland 

- Ingrijpende transforma5e van de samenleving door industrialisering, proletarisering en 
verstedelijking 

- ➔ Bevolkingsconcentra5e in de steden, lage lonen, slechte huisves5ng, harde en onveilige 
werkomstandigheden, lage levensverwach5ng, alcoholisme, criminaliteit, kinder- en 
vrouwenarbeid, ziektes 

- ➔ Sociale kwes5e 
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Sociale kwestie 
- Groeiende ongerustheid over situa5e arbeidersbevolking 

o Bedreiging voor sociale orde en vooruitgang samenleving 
o Angst voor opstanden 

- Besef dat maatregelen nodig zijn 
o Om antwoord te bieden aan precaire levensomstandigheden arbeidersgezinnen 
o Om de sociale orde te beschermen 

- Specifieke aandacht voor situa5e arbeidersjeugd 
o Hoge kindersterDe 
o Sociale enquêtes (vb. Bataviawijk: slecht leven is niet door fabriek maar door 

leefomstandigheden) 
o Link armoede en (jeugd)criminaliteit 

Antwoord op sociale kwestie 
- 2 verschillende reac5es op sociale kwes5e 

o Arbeidersbewegingen 
o Morele (her)opvoeding 

Arbeidersbewegingen 
- Streven naar sociaal-poli5eke veranderingen  
- Arbeiders organiseerden zich in vakbonden 

o Stakingen, protestac5es 
o Eisen voor stemrecht, hogere lonen, betere bescherming 
o Ini5a5even in rela5e tot ziekte-, werkloosheids- en pensioenverzekering 

- Speelden belangrijke rol in overgang van liefdadigheid naar geïns5tu5onaliseerde zorg voor 
iedereen 

o Kiemen voor latere verplichte sociale zekerheid  
o Niet vanuit christelijke caritas, maar solidariteit tussen gelijken 
o Geleidelijk aan inzicht dat de overheid moest ingeschakeld worden met oog op 

veralgemening van sociale bescherming 

Morele (her)opvoeding 
- Burgerij legt oorzaak van problemen bij 

o Gebrek aan morele gedragsregels, culturele bagage en kennis bij arbeiders 
o Opvoedingstekort (door vrouwenarbeid) 

- Oplossing = inzet opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening 
➔ Vertaling sociale problemen in pedagogische problemen! 

- Doelstelling 
o Veranderen gedrag van individuen en groepen naar maatschappelijk verantwoord gedrag 
o ‘Gemene’ volk opvoeden tot arbeidsbereidheid en burgerzin 
o Via opvoeding van individuen komen tot een betere samenleving 

Kinderwetgeving 
- Invoering kinderwetgeving 
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o Arbeidsverbod voor kinderen (België: 1888) 
o Algemene leerplicht (België: 1914) 
o Wetgeving op de kinderbescherming (België: 1912) 

- Introduc5e burgerlijk opvoedingsmodel als hét voorbeeld 
o Burgerlijk beschavingsoffensief 
o Geen aandacht voor sociale context van arbeidersklasse (enkel voor mens zelf) 

- Overheid komt tussen in gezinnen wanneer ouders niet voldoen aan de maatschappelijke norm 

Moderne armenzorg 
- Inzet filantropie is vernieuwend t.a.v. tradi5onele liefdadigheid 

o Aansturing vanuit sociaal-poli5eke doelstellingen 
▪ Ordehandhaving 
▪ Arbeidsmarktkwalifica5e 

- Moderne armenzorg  
o Preven5ef: mensen zichzelf leren behelpen 
o Behelpen = zich maatschappelijk verantwoordelijk leren gedragen 

- Inzet filantropie 
o Voor vrouwen uit de burgerij: mogelijkheid tot maatschappelijk engagement buiten het 

gezin om 
o Voor lagere sociale klassen: individuele emancipa5e binnen bestaande samenlevingsorde 

- ‘Dubbelkarakter’ sociaal werk (Michielse, 1977)  
o Mogelijkheid tot sociale en culturele ontplooiing (emancipa5e) 
o Met als doel zich in te passen in bestaande maatschappelijke verhoudingen (disciplinering) 
o Spanningsveld beheersing en emancipa5e (Nijk & Baart, 1984) 

Fase 3: interbellum en periode na WOII 
- Toenemende pedagogisering 
- Invoering enkelvoudig stemrecht voor mannen (1921) en vrouwen (1948) 

- Periode tussen WOI en WOII: uitbouw ‘verzuilde’ samenleving 
o Katholieke, socialis5sche en liberale zuil 

▪ Iedere zuil biedt onderwijs, gezondheidszorg, vrije5jdsaanbod,… van de ‘wieg tot het 
graf’ 

▪ Weinig mobiliteit 

- Periode na WOII: uitbouw Belgische verzorgingsstaat 
o Economische crisis 1930: werkloosheid ook maatschappelijk karakter 
o 1944: Na5onaal Pact van Sociale Solidariteit: start uitbouw sociale zekerheid 

- Van Etat-gendarme (nachtwakersstaat, vrijwaren van poli5eke en burgerlijke vrijheden) naar Etat-
protecteur (verzorgingsstaat, vrijwaren van sociale rechten) 

- Vanaf de jaren 1960-1970: Verschuiving van ‘welvaart’ naar ‘welzijn’ 
o Niet alleen bescherming van materiële risico’s, maar ook bevorderen van psychisch en 

sociaal welbevinden 
o Uitbouw welzijnswerk 
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- 1976: erkenning recht op een menswaardig bestaan  
o Ar5kel 1 OCMW-wet (8 juli 1976) 

▪ “Elke persoon hee^ recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze hee^ tot doel eenieder in de 
mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid” 

o Zie ook les ‘verzorgingsstaat’ en ‘sociaal werk en mensenrechten’ 

Fase 4: hedendaagse ontwikkelingen 
- Ontwikkeling verzorgingsstaat  

o Antwoord op sociale kwes5e 
o Veranderende posi5e van arbeid in de samenleving 

- Actueel 
o Cultureel: Overgang van eerste naar tweede moderniteit 
o Economisch: 

▪ Opnieuw veranderende posi5e van arbeid in samenleving 
▪ Ontwikkeling naar kennismaatschappij  

- ➔ Zoektocht naar antwoord op deze veranderingen 

Culturele verschuivingen 
- Toenemende individualisering 
- Detradi5onalisering: loskomen van tradi5onele structuren en ins5tu5es (familie, kerk, buurt, klasse,

…) 
o Van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding  
o Van kostwinnersmodel naar tweeverdieners 
o Van huwelijk naar pluriformiteit van leefvormen 

- Persoonlijk verantwoordelijkheid: eigen ‘keuzebiografie’ uitbouwen 
o Do It Yourself-project 
o ‘Meerkeuzenmaatschappij’ (Hermans & Desair, 2009) (! zelf je leven in handen) 

▪ Trouwen of niet? Wel of geen kinderen?... 

- Individualisering: proces met twee gezichten (Hermans & Desair, 2009) 
o Emancipa5e: meer vrijheid en kansen 
o Onzekerheid 

▪ Te veel keuzemogelijkheden 
▪ Idee dat eigen toekomst totaal maakbaar is en alles tegelijk kan 
▪ ➔ Verantwoordelijkheid om de ‘juiste’ keuzes te maken 
▪ ➔ Falen = eigen schuld 

- Nieuwe maatschappelijke breuklijn tussen mensen die keuzevrijheid benujen en zij die hier niet in 
slagen 

Economische verschuivingen 
- Verschuiving naar kennismaatschappij 

o Nood aan hooggeschoolde arbeidskrachten  
o Kennis nodig voor innova5e en groei 
o Toenemend belang van (levenslange) opleiding 

- Toenemend belang ICT 
- Emancipa5e van de vrouw 
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- Van na5onale naar globale economie 
o Enerzijds: economische groei en welvaart 
o Anderzijds: versterking van ongelijkheden 

- Groeiende flexibilisering op de arbeidsmarkt 
o Tewerkstelling is geen doel meer op zich, maar werknemers moeten vooral flexibel inzetbaar 

zijn  
▪ Van employment naar ‘employability’  
▪ Belang van competen5e om steeds nieuwe taken te kunnen uitvoeren 

- Job- en inkomensonzekerheid 
o Onzekere arbeids- en levensomstandigheden 
o ‘Werkende armen’ - ‘working poor’ (! laagbetaalde & deel5jdse jobs) 
o TreD vooral vrouwen, jongeren, ouderen, mensen met een migra5eachtergrond 

- Structurele werkloosheid (vooral bij laaggeschoolden) 

Risicomaatschappij 
- Ontwikkeling naar risicomaatschappij (Beck, 1994)  
- Weerspiegelt zich in 5 domeinen (Geldof, 2011) 

o Ecologische risico’s: klimaatverandering 
o Sociaal-economische risico’s: armoede, werkloosheid, sociale uitslui5ng, toegenomen 

flexibiliteitseisen 
o Individualiseringsrisico’s: risico om verkeerde keuzes te maken 
o Tijdsrisico’s: technologische ontwikkelingen, snelle verandering, toenemende 5jdsdruk 
o Migra5erisico’s: maatschappelijke veranderingen en conflicten  

Nieuwe sociale risico’s 
- Oude sociale risico’s: werkloosheid, ouderdom, ziekte 
- Nieuwe sociale risico’s: eenoudergezinnen, combina5e werk-gezin, 5jdelijke en slecht betaalde 

arbeid 

- Sociale gelaagdheid sociale risico’s (Pintelon et al., 2011) 
o Risico’s zijn groter voor bepaalde groepen 
o Opleiding en beroep heeD belangrijke invloed op kans op risico’s 

- Van onvoorspelbare risico’s naar voorspelbare ongelukken 
- ➔ Zet solidariteit onder druk 
- ➔ Nieuwe sociale kwes5e 

Naar een nieuwe sociale kwestie 
- Sinds jaren 1990: nieuwe sociale kwes5e (Rosanvallon) 
- Perspec5even op de nieuwe sociale kwes5e (Manssens, 2000) 

(1) de toegenomen voorspelbaarheid van sociale risico's en de nega5eve effecten daarvan 
op de solidariteit 

(2) de marginalisering van laaggeschoolden 
▪ Armoede en ongelijkheid als gevolg van lage scholing 
▪ “Het ziet ernaar uit dat de kloof tussen hoger en lager geschoolden in onze samenleving […] misschien 

wel de voornaamste vorm van segmenta%e wordt.” (Can5llon, geciteerd in Manssens, 2000, p. 165) 
(3) een maatschappelijk zingevings- en burgerschapsprobleem 
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Rediscovering the social question (Lorenz, 2016) 
- Sociale kwes5e = vraag naar solidariteit  

o Sociaal werk geeD mee vorm aan antwoord op sociale kwes5e 

- Actueel 
o Overwicht economische logica in aansturing samenleving 
o Nadruk op individuele verwerving kennis en vaardigheden 

- ➔ Nood aan  
o Kri5sche houding ten aanzien van dominante logica’s 
o Duidelijke inzet op realiseren van ruimte tot meer gelijke mogelijkheden tot 

betekenisverlening en verbinding tussen mensen 

- Sociale kwes5e als “a ques%on which can never be silenced las%ngly” (Lorenz, 2016, p. 15)  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Sociaal werk en de verzorgingsstaat 
Gastcollege Dr. Joris de Corte 

1. Definitie 
Verschillende defini5es van een VS maar wel gemeenschappelijke elementen: 

- Link met democra5e 
- Link met kapitalisme en vrije markteconomie 
- Collec5eve bescherming t.a.v. individuele risico’s 
- Erkenning van grondrechten van burgers 
- Overheid stelt zich als publieke actor garant voor welzijn van burgers 

- “De Verzorgingsstaat is een maatschappijvorm, die gekenmerkt wordt door een op democra%sche leest geschoeid 
systeem van overheidszorg, dat zich - bij handhaving van een kapitalis%sch produc%esysteem - garant stelt voor het 
collec%eve sociale welzijn van haar onderdanen”. (Thoenes, 1962 

- “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 weeelijk 
raamwerk, effec%ef gewaarborgd worden. Dit alles in het raam van de parlementaire democra%e, en met behoud van 
de vrije markteconomische produc%ewijze.” (Deleeck, 2001) 

- Evolu5e rol overheid 
o Tot begin 20e eeuw: nachtwakersstaat 

▪ Nega5eve vrijheid staat centraal ! met rust gelaten worden 
▪ Enkel vrijwaren van burgerlijke en poli5eke rechten 

o Streven naar gelijkheid komt op de voorgrond 
▪ Beschermende rol van de overheid i.f.v. algemeen belang (collec5eve bescherming) 
▪ Alle burgers gelijke kansen bieden om een menswaardig bestaan op te bouwen 

• Sociale grondrechten vs. selec5viteit van de ‘Armenwejen’ 
▪ Verminderen van ‘markta~ankelijkheid’ (vrije markt) 
▪ Ontwikkelen van publieke zorg en ondersteuning 

• Selec5ef en universeel 
• Preven5ef en cura5ef 
• Rela5e tot zelfzorg en zorg uit private liefdadigheid? 

2. Bouwstenen bij opstart 
2.1.Notie van sociale bescherming 
- Verzorgingsstaat gebouwd op lange tradi5e van feodaal systeem 

o Rela5e tussen leenheer/ grondbezijer en burger (wordt uitgebuit) 
o Ruilverhouding: burger werkt hard, past zich aan aan verwach5ngen en krijgt bescherming 

- Doorwerking? 
o ‘Voor wat, hoort wat’ 
o Werkbereidheid aantonen 

2.2.Liefdadigheid 
- Verzorgingsstaat als aanvulling/ reac5e op systeem van caritas en filantropie 

o Instrumentalisering van de geboden zorg 
! Persoonlijk welbevinden van de filantroop (>< welzijn burger) 
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o Gunstkarakter van de geboden zorg 
! Burger heeD geen inbreng in de criteria waaraan hij moet voldoen 

- Doorwerking? 
o Fragmentering en verkokering 
o Poli5ek-ideologische tegenstellingen 

▪ Bv. mutualiteiten: niet volgens geloof maar wat hebben ze te bieden 
o Moeizame zoektocht naar op5male verhouding tussen privaat en publiek ini5a5ef 

2.3.Lokale structuur 
- Lange tradi5e van armenzorg binnen de eigen gemeenschap, eigen gezin 
- Verzorgingsstaat 5lt sociale bescherming ook deels naar het bovenlokale niveau 

- Doorwerking? 
o Rol van lokale besturen in lokaal sociaal beleid 
o Rol van lokale besturen in kader van de bijstand 

2.4.Ontwikkeling kapitalisme 
- Verzorgingsstaat is ook een reac5e op evolu5e naar vrije markteconomie 

o Mechanisme om vraag en aanbod af te stemmen (Bv. tweedehands.be) 
▪ Via compe55e + ruilwaarde in monetaire termen 

o Vrije markten zijn open en decentraal 
o Focus op individuele vrijheid en autonomie als basis voor innova5e en crea5e van welvaart 

! Trickle down 
o Winst maken als doel, efficiën5e als middel 

▪ Schuiven met prijzen vs. inboeten op lonen/ arbeidsomstandigheden/… 
▪ ‘Resultaten’ van markjransac5es hoeven niet beoordeeld te worden in termen van 

rechtvaardigheid (! minder belangrijk dan winst en efficiën5e) 

- Ongelijkheid is onvermijdelijk want het logische gevolg van verschil in talent, durf, inzet, geluk,… 
o Wie niets ‘waardevol’ kan bieden, houdt zich niet lang staande op een vrije markt 

- Corrigerend optreden van de overheid is nodig 
o Herverdeling om basisbehoeDen in te vullen en sociale onrust te vermijden 

(ordehandhaving) 
o Burgers ‘opleiden’ en kansen bieden om mee te draaien in het systeem 

- Sociaal beleid en zorgarrangementen zijn vooral func5oneel 
o >< grondrechtenbenadering 
o Menselijke waardigheid als finaliteit op zichzelf 

- Doorwerking? 
o Focus op ac5vering (doorstromen) van diverse doelgroepen 
o Verplichte gemeenschapsdienst 
o Duaal Leren en aanslui5ng onderwijs-arbeidsmarkt 
o Lage belas5ngen om ondernemers aan te trekken of consump5e aan te wakkeren 

2.5.Ontwikkeling van ‘de staat’ 
- Overheid steeds meer erkend als cruciale actor in het behoeden van het algemeen belang 
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- Evolu5e ondersteund door EVRM (1948) 
o Sociale grondrechten en recht op menswaardig bestaat als sociaal-poli5eke doelstelling 

- Doorwerking? 
o Blijvende spanning tussen menselijke waardigheid als finaliteit vs. de klassieke en eerder 

func5onele doelstellingen van arbeidsmarktkwalifica5e en ordehandhaving 

3. Basistechnieken 
3.1.Sociale Zekerheid 
- Fases in de ontwikkeling 

o Vrijwillige onderlinge verzekeringen 
▪ Solidariteit binnen bepaalde beroepsgroepen 

o Gesubsidieerde vrijwillige verzekeringen 
o Verplichte sociale verzekeringen (Sociaal Pact 1944) 

▪ Tegen achtergrond van WOII en crisis jaren 30 + opkomst communisme 
▪ Van dekking t.a.v. bepaalde risico’s naar bredere en universele ondersteuning van 

burgers 
o Minimumuitkeringen 

▪ Breder aanbod welzijnswerk 
▪ 1974: het bestaansminimum 

- Pijlers 
o Rust en -overlevingspensioen 
o Werkloosheid 
o Arbeidsongevallen 
o Beroepsziekteverzekering 
o Gezinsbijslag 
o Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
o Jaarlijkse vakan5e 

- Basisprincipes 
o Collec5eve verzekering t.a.v. vaak individuele risico’s waarmee burgers 5jdens hun leven 

worden geconfronteerd 
▪ Vervangingsinkomen bij loonverlies 
▪ Aanvullende steun bij bepaalde ‘sociale lasten’ 

o Koude solidariteit 
▪ Werkende mensen dragen bij in verhouding tot loon 
▪ Sociale zekerheid = sterk verbonden aan beroepsarbeid 

o Medebeheer omdat zowel werkgevers als werknemers via overleg hun stempel kunnen 
drukken 

o Uiteenlopende regelingen voor ambtenaren, werknemers uit de private sector en 
zelfstandigen 

- Financiering  
o 25% werkgevers 
o 13% werknemers 
o Bijdrage overheid waarbij middelen worden gezocht via 

▪ Belas5ng op arbeider/ inkomen/ erfenis/ economische transac5es (btw)/ verbruik 
(accijnzen)/…) 
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3.2.Bijstand 
- Onderste vangnet van de sociale zekerheid t.a.v. personen die nog niet of niet meer beroep kunnen 

doen op sociale zekerheid 

- Criterium: 
o Los van de geleverde arbeidspresta5es 
o Mensen die geen inkomen meer hebben (loon, uitkering werkloosheid of invaliditeit,…) 
o Sociaal onderzoek naar inkomen en bestaansmiddelen 

▪ ‘Aangetoonde behoeDigheid’ 

- Welke vormen van ondersteuning of tegemoetkoming? 
o Leefloon 
o Inkomensgaran5e voor Ouderen (IGO) 
o Gewaarborgde gezinsbijslag 
o Tegemoetkoming voor personen met een handicap 

- Geïndividualiseerde projecten maatschappelijke integra5e 
o T.a.v. leefloners met grotere afstand tot de arbeidsmarkt 
o Inspelen op leefwereld en situa5e van persoon 
o Stapsgewijze doelstellingen formuleren met oog op zelfredzaamheid maar ook op re-

integra5e op de arbeidsmarkt 
o Steeds vaker verplicht (los van leeDijdsgrens) 
o Voorwaarden op vlak van na5onaliteit en woonplaats 
o Oordeel over werkbereidheid 
o ‘Contractualisering’ 

3.3.Sociale Voorzieningen 
- Alle vormen van ondersteuning en dienstverlening die door de overheid worden verzekerd 
- Universeel = de basisvoorzieningen (bv. onderwijs) 

o Draagvlak vs. Majheüs-effecten 
- Selec5ef = gericht op bepaalde categorieën of doelgroepen 

o Gelijke kansen vs. s5gma 
- Gekoppeld aan recht op maatschappelijke dienstverlening 

o Menselijke waardigheid als toetssteen 
o Criteria: 

▪ Betaalbaarheid 
▪ Bruikbaarheid 
▪ Beschikbaarheid 
▪ Begrijpbaarheid 
▪ … 

3.4.Sociale Rechten 
- Evenwicht realiseren tussen wat burgers willen en wat ze krijgen als hulp of ondersteuning 

o De eigen verdienste van mensen (link met sociale zekerheid) 
o De mate van behoeDigheid van de mensen (link met bijstand) 
o De vrijheid van mensen om hun eigen leven vorm te geven (link met sv en sociale rechten) 

▪ Minimalis5sche lezing van sociale rechten 
▪ Maximalis5sche lezing van sociale rechten 
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4. Types verzorgingsstaten 
- Naargelang lokale context of voorgeschiedenis worden andere accenten gelegd 
- Typologie van Esping-Andersen (1990) 
- Twee vragen of keuzes 

o Mate van decommodifica5e 
▪ Mate van bescherming tegen markta~ankelijkheid 

o Wijze waarop decommodifica5e wordt uitgewerkt 
▪ Private vs. publieke zorgarrangementen 
▪ Universeel vs. selec5ef 

4.1.Liberale variant 
- Laag niveau van uitkeringen 
- Selec5viteit in sociale voorzieningen 
- Nadruk op individuele verantwoordelijkheid en krachten van burgers 
- Grenzen aan de solidariteit 
- UK, USA, Australië,… 

4.2.Conservatieve variant 
- Vrij hoog niveau van sociale voorzieningen 

o Zowel publiek als privaat 
- Selec5viteit in toekennen van sociale rechten 
- Corpora5sme: grote rol en inbreng voor zowel werkgevers als werknemers (overlegmodel) 
- Sterke nadruk op gezin, buurt,… als organische en tradi5onele verbanden waarin individuen zijn 

ingebed 
- België, Nederland, Duitsland, Frankrijk,… 

4.3.Sociaaldemocratische variant 
- Hoog niveau van sociale voorzieningen 
- Universalisme op vlak van sociale rechten en voorzieningen 
- Streven naar grotere gelijkheid en meer gelijke kansen staat centraal 
- Scandinavische landen 

5. Ideologische fundamenten 
- Ideologisch? 

o Geheel van ideeën en opva9ngen over hoe de samenleving er zou moeten uitzien en wat 
dan de rol is van diverse actoren (burger, overheid, markt, middenveld,…) om de ideale 
maatschappij te realiseren 

- Kern van de ideologie van de verzorgingsstaat? 
o Collec5eve bescherming door overheid 

Realiseren d.m.v.: 

5.1.Verzekeringsprincipe 
- Uitgangspunt is dat mensen niet per defini5e voor elkaar zullen zorgen 
- Collec5eve bescherming moet ac5ef worden nagestreefd en geïnstalleerd 
- Via systeem van verplichte wederzijdse verzekering 

o Ik help jou als jij mij helpt ook al weten we nu nog niet wanneer en hoe vaak dit zal 
gebeuren 
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o Krijgt vorm via betalen van een ‘premie’ of sociale bijdragen  
- Dit principe creëert een noodzakelijke vorm van ‘koude solidariteit’  

o Onpersoonlijk 
o Niet per defini5e altruïs5sche mo5even 

- Het is de overheid die erover waakt dat iedereen bijdraagt en bepaalt hoe hoog die bijdrage dan 
juist is 

- Nadelen?  
o Veronderstelt dat elk individu zich ra5oneel en verantwoordelijk zal gedragen 
o Werkt niet of onvoldoende corrigerend in situa5es van structurele uitslui5ng of armoede 

5.2.Solidariteitsprincipe  
- Mensen verbinden 
- Elk individu is fundamenteel gelijk 
- Streven naar rechtvaardige en billijke verdeling van rechten en plichten  
- Principiële denkoefening van John Rawls (1971) – A theory of Jus5ce 

o Hoe samenleving en solidariteit ordenen als je op voorhand niet weet welke posi5e je zelf 
zal innemen 

o Zorg dragen voor jezelf = zorg dragen voor anderen 
o Streven naar gelijke basisrechten 

5.3.Menselijke vermogensbenadering 
- Een sociaal rechtvaardige samenleving is gebaseerd op een aantal essen5ële menselijke rechten en 

vrijheden 
o Noodzakelijk minimum – ondergrens 
o Door de overheid gewaarborgd 
o Om een menswaardig bestaan te kunnen opbouwen 

- Centrale plaats in capabili5es approach (Sen + Nussbaum) voor versterken van menselijke vrijheden 
en kansen om eigen leven uit te bouwen en zelf keuzes te maken 

o Func5onings = wat men realiseert  
o Capabili5es = vrijheden en mogelijkheden om de func5onings te realiseren 
o Commodi5es of resources 
o Conversion factors = ondersteunende hulpbronnen voor het individu om capabili5es te 

creëren 

5.4.Billijkheidsprincipe 
• Sociale rechtvaardigheid wordt vooral gerealiseerd door mensen gelijke koopkracht te geven als 

heqoom voor een menswaardig 
• Sterk gelinkt met ideeën over basisinkomen 

– Onvoorwaardelijk (>< uitkering) voor elke burger 
– Los van werkbereidheid of eigen vermogen 
– Mensen vrijheid geven om te kiezen of en hoeveel ze zelf werken om een aanvullend 

inkomen via arbeid te verzamelen 
– Discussie over hoogte van het basisinkomen  
– Gevolgen van het afschaffen van alle andere types van uitkeringen?  
–  …  
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6. Kritieken 
- Betaalbaarheid 

o All you can eat buffet? 
o Democra5c Overload? 

- Effec5viteit 
o Wicked issues? 
o Structurele uitslui5ng en armoede? 

- Ondergraven van individuele verantwoordelijkheden van mensen om zelf het beste uit hun 
mogelijkheden te halen? 

o Hangmat vs. vangnet 

Van verzorgingsstaat naar sociale investeringsstaat 
1. Waar waren we gebleven… 
- Nieuwe sociale kwes5e 
- Ontwikkeling verzorgingsstaat 

o Bouwstenen   
o Basistechnieken 
o Types verzorgingsstaten 
o Ideologische fundamenten 

2. Ontwikkeling verzorgingsstaat 
- Van onderuit opgebouwd 

o Van caritas en armenzorg naar sociale zekerheid en collec5eve goederen en diensten 

- Ontstaan in context van industriële samenleving 
o Antwoord op de sociale kwes5e 
o Sociale maatregelen ten gevolge van proletariseringsproces 

▪ Bescherming van kinderen, werkenden, werklozen, zieken en ouderen 

- Gestage groei na WOII 
o Veralgemening sociale zekerheid, uitbouw collec5eve systemen voor zorg, democra5sering 

onderwijs 
o Verschillende uitbouw naargelang context (cf. types VZST) 

1. Verzorgingsstaat in crisis 
- “Vanaf de jaren 1970 komen welvaartstaten in woelige waters terecht” (Can5llon, 2016, p. 45) 
- Kantelmoment: eerste oliecrisis 1973 

o Vertraagde groei, overgang van industrie naar diensten, globalisering 
o S5jgende werkloosheid, oplopende sociale uitgaven 
o ‘Stagnerende verzorgingsstaat’ 

- Economische ontwikkelingen en sociaal-demografische veranderingen zejen model van 
verzorgingsstaat onder druk (Can5llon, 2016) 

- Economische ontwikkelingen: pos5ndustriële transi5e 
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o Volledige tewerkstelling ! flexibele tewerkstelling, deel5jds werken, contracten bepaalde 
duur, structurele werkloosheid 

o Eeninkomensgezin ! tweeinkomensgezinnen 
o Onvoorspelbare spreiding van risico’s ! voorspelbare ongelukken bij laaggeschoolden 
o Na5onale staat als kader ! globalisering 

- ➔ ‘winnaars’ en ‘verliezers’ 

- Sociaal-demografische veranderingen 
o Individualisering  
o Emancipa5e van de vrouw 
o Gezinsdestabilisa5e 
o Vergrijzing en ontgroening 
o Migra5e en mul5culturaliteit 

- Model van de verzorgingsstaat biedt onvoldoende antwoord op: 
o Nieuwe sociale risico’s 

▪ Oude risico’s: ziekte, ouderdom, werkloosheid 
▪ Nieuwe risico’s: laaggeschooldheid, eenoudergezinnen, combina5e arbeid-gezin 

o Nieuwe sociale kwes5e: kloof tussen laaggeschoolden en hooggeschoolden 
▪ Concentra5e van sociale risico’s bij laaggeschoolden 

o Sterke groei van sociale uitkeringen 
▪ Werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioenen 

- ➔ Kri5eken op de verzorgingsstaat 

2. Kritieken op de verzorgingsstaat 
(1) 

- Meest radicale kri5ek in Angelsaksische landen (VS en UK) 
o Cf. Verschillende types verzorgingsstaat 
o Richt zich vooral op gevolgen van de verzorgingsstaat  

- Eerste golf jaren 1980 
o Probleem VZST = armen worden aangemoedigd om arm te blijven 

▪ Bestendiging armoedecultuur: gevoel van nujeloosheid, weinig 
verantwoordelijkheden, zwakke gezinswaarden, overvloed aan 5jd,… 

- Tweede golf jaren 1990 
o Van ‘vangnet’ naar ‘hangmat’ 

▪ Verzorgingsstaat maakt lui en ondermijnt zelfredzaamheid, onverantwoordelijk 
gedrag wordt niet gestraD 

- Oplossing: terugtredende overheid  
o Eigen inkomen uit arbeid = beste vorm van sociale bescherming 

(2) 
- Verzorgingsstaat bereikt doel niet: geen grotere gelijkheid in handelingsmogelijkheden van mensen 
- Sociaal beleid is overwegend passief beleid 
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o Burgers moeten zelf ini5a5ef nemen om rechten te effectueren  
o Vooral in het nadeel van meest kwetsbare burgers 

▪ Cf. non-take up 

(3) 
- Overheid heeD te grote greep op maatschappelijk leven 
- ➔ Nood aan versterking ‘civiele samenleving’ / ‘burgersamenleving’ 

o Bescherming tegen nega5eve invloed markt en overheid 
o ‘Warme’ solidariteit 

- ➔ Verschuiving debat van ins5tu5onele niveau (rechtvaardige verdeling van collec5eve goederen 
en diensten) naar niveau van interpersoonlijke netwerken (produc5e sociaal kapitaal) 

(4) 
- Overbevraging van de overheid 

o Systeem barst uit zijn voegen 
o Spanning tussen ‘interven5elogica’ en ‘interven5ecapaciteit’ 
o ➔ verschuiving naar een grotere ‘vermark5ng’ 
o ➔ zet toegankelijkheid voorzieningen onder druk 

3. Verschuivingen in het denken over de verzorgingsstaat 
- Vanuit kri5eken vraag naar herconceptualisering van de verzorgingsstaat 
- Verschuivingen in concept van de verzorgingsstaat 

o Van verzorgingsstaat….  
o Naar ac5verende verzorgingsstaat…  
o Naar ac5eve welvaartstaat/sociale investeringsstaat… 
o Naar par5cipa5esamenleving? 

a. Activerende verzorgingsstaat 
- Nieuwe sociale kwes5e (Rosanvallon, 1995) 

o Uitslui5ng van grote groepen uit de arbeidsmarkt 
- Nood aan nieuw type verzorgingsstaat gebaseerd op recht op sociale integra5e 

o Inzet op ac5ef integrerende maatregelen i.p.v. passief uitkeringsbeleid 

- Centrale idee ac5veringsbeleid 
o Overheid moet tegemoet komen aan behoeDen van mensen 
o Mensen moeten inspanning doen om tot betere integra5e in de samenleving te komen 
o ➔ Wederzijdse inspanningsverbintenis 

- Tegelijk 
o Ac5vering = containerbegrip dat “diverse en soms zelfs tegenstrijdige ladingen dekt door de 

verschillende ideologische wortels” (Mathijssen, 2008, p. 84) 

- Ac5vering als  
o 1. Disciplinerende reac5e op bijstandsa~ankelijkheid 
o 2. Moraliserende reac5e uit angst voor onderklasse 
o 3. Emancipatorisch project 

1. Ac5vering als disciplinering 
- Disciplinerende reac5e 
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o Sociale uitkeringen maken mensen passief, lui 
▪ ‘a~ankelijkheidscultuur’, ‘hangmat’ 

o Workfare benadering  
▪ Smalle interpreta5e 

• Werken in ruil voor een uitkering 
• S5muleren van arbeidsmarktpar5cipa5e 

▪ Brede interpreta5e 
• Opleiding, training, en begeleiding bij zoektocht naar job 

- Kri5ek: sanc5onering 

2. Ac5vering als moralisering 
- Moraliserende reac5e 

o Bezorgdheid voor ontstaan van ‘onderklasse’  
o Twee mo5even 

▪ Bezorgdheid om de posi5e van de onderklasse 
▪ Angst voor bedreiging van sociale orde  

o Ac5vering moet kloof tussen onderklasse en de rest verkleinen 
o Cf. Dalrymple (2001) 

▪ Responsabiliseren van de ‘sociaal achtergestelden’ 
- Kri5ek 

o Paternalis5sch karakter: gebrek aan kennis, vaardigheden of a9tudes 
o ‘Straatlantaarn’ (Vranken et al., 1997): ins5tu5es buiten beeld 

3. Ac5vering als emancipatorisch 
- Ac5vering als emancipatorisch project 

o Realisa5e van sociale grondrechten 
▪ Overheid verplichten om een ac5ef beleid te voeren 
▪ Individuen kans bieden tot volwaardige par5cipa5e aan de samenleving 

- Kri5ek vanuit deze benadering 
o Integra5e wordt verengd tot integra5e op de arbeidsmarkt 

▪ Inzet op toeleiding, bemiddeling, vorming met oog op economische par5cipa5e  
▪ ➔ Wat met ac5verend welzijnsbeleid?  

• Mogelijkheden bieden op menswaardig bestaan waarbij focus niet primair ligt 
op betaald werk (vrijwilligerswerk, ontmoe5ng, opvang, zorg) 

b. Actieve welvaartsstaat 
- Verschuiving 

o Verzorgingsstaat → welvaartsstaat 
▪ Herverdeling is pas mogelijk nadat welvaart is gerealiseerd 

o Ac5verend → ac5ef 
▪ Ac5ef burgerschap centraal 
▪ Heroriëntering sociaal beleid: ac5ef als kwaliteit van overheid én burgers 

• Ac5eve overheid: voert pro-ac5ef beleid 
• Ac5eve burgers: via arbeid, gezin en persoonlijk leven bijdragen aan welvaart 

in de samenleving 
▪ Cf. Regeringsverklaring Dehaene (maart 1992) 
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3. Sociale investeringsstaat 
- Vanaf midden jaren 1990: verschuivende beleidsfocus 

o Van passieve inkomensbescherming en compensa5e… 
o Naar investeren in socio-economische weerbaarheid van burgers  

- Proac5ef ac5verend beleid  
o S5muleren van betaalde arbeid (vb. ac5vering van uitkeringstrekkers, invoeren 

dienstencheques) 
o Kostenbesparingen (vb. selec5viteit in toekenningsvoorwaarden van sociale uitkeringen) 
o Focus op investeren in ieders talenten (vb. aandacht voor gelijke onderwijskansen, 

kinderarmoede) 
o Focus op preven5e van sociale problemen in de toekomst/beheersen van nieuwe sociale 

risico’s (vb. faciliteren van arbeid en zorgtaken door kinderopvang, loopbaanonderbreking, 
ouderschapsverlof) 

- Van ‘hangmat’ naar ‘trampoline’ (Can5llon & De Maesschalck, 2012) 

- Niet duidelijk of er echte omslag is, maar investeringsgedachte is wel rich5nggevend voor 
beleidsontwikkelingen vanaf midden jaren 1990 

- Ook hier verschillende opva9ngen 
o Consensus over  

▪ Uitgangspunt (onvermogen tegen nieuwe sociale risico’s) 
▪ Rich5ng (sterkere focus op menselijk kapitaal en arbeidsmark5ntegra5e) 

o Dissensus over  
▪ Beleidsingrediënten en instrumenten om sociale investeringsstrategie te realiseren 
▪ Alterna5ef of aanvulling voor sociale bescherming? 

• Giddens (1998) – The Third way 
• Esping-Andersen et al. (2002) – Why we need a new welfare state 

Kritieken op de sociale investeringsstaat 
- Enerzijds: te vroeg om impact en resultaten in te schajen 
- Anderzijds: armoede en ongelijkheid zijn niet afgenomen 

- Drie tekortkomingen van een social investment perspec5ef: 
(Can5llon & Van Lancker, 2013) 

1. Sociale inclusie voor de ‘non-productieven’: case mensen met een beperking 
- Focus op ac5vering via twee kanalen 

o Uitbreiding ac5veringsmaatregelen (vb. alleenstaande moeders) 
o ‘Making work pay’ (vb. uitkeringen inperken) 

- Maar… geen expliciete aandacht voor volgende vragen in de literatuur  
o Wat met mensen die niet kunnen integreren in de arbeidsmarkt? 

▪ vb. personen met een beperking, langdurig zieken, ouderen 
o Wat met mensen die (onbetaalde) zorg opnemen voor hulpbehoevenden? 

- ➔ Streven naar sociale inclusie via (betaald) werk houdt ook uitslui5ng in van mensen die niet 
geac5veerd kunnen worden 
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2. De complexiteit van individuele verantwoordelijkheden: case spijbelen 
- Verhoogde nadruk op verantwoordelijkheid voor eigen welzijn (‘kansen grijpen’) 

o ➔ Disciplinerende maatregelen geleid door no5e individuele verantwoordelijkheid 

- ➔ Keuze? Omstandigheden?  
- ➔ Risico om bestaande ongelijkheden te versterken 

- Vb. Intrekken van schooltoelage bij spijbelaars 
o Profiel spijbelaars = profiel gezinnen met schooltoelage 

▪ Oververtegenwoordiging van jongeren met migra5eachtergrond, jongeren uit 
laagopgeleide gezinnen, jongeren uit gezinnen die schooltoelage krijgen, meer in 
grootsteden 

o Wie is hier verantwoordelijk? Ouders, kinderen, overheid, school?  

3. Het falen van human capital investment voorspeld: case kinderopvang 
- Idee: ongelijkheden niet remediëren maar voorkomen door pro-ac5ef gelijkekansenbeleid 
- Focus op early childhood educa5on and care 

o Verhoogt arbeidsmarktpar5cipa5e van moeders 
o Kwaliteitsvolle en s5mulerende omgeving voor kinderen 
o ➔ vooral belangrijk voor kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen 
o ➔ (vroeg) investeren in kinderen = goede start voor alle kinderen 
o Maar… kinderopvang vooral gebruikt door hoogopgeleide vrouwen, 

tweeverdienersgezinnen 
▪ ➔ Majheuseffect 
▪ Zie ook uitkeringen voor loopbaanonderbreking, 5jdskrediet, dienstencheques 

Kritieken op de sociale investeringsstaat 
- Van gunst naar recht naar plicht?  
- Sociale investeringsgedachte is belangrijk, maar mag niet in de plaats komen van welvaartstaat 
- Risico dat herverdelingsvraagstuk en armoedebestrijding naar de achtergrond verdwijnt (Can5llon & 

De Maesschalcl, 2012) 
o Betekenis voor de meest kwetsbaren in onze samenleving? 
o Belang van erkennen van 

▪ Majheuseffecten: investeringslogica kan herverdeling in de weg staan 
• vb. kinderbijslag (sociale bescherming) komt meer ten goede aan lage 

inkomensgroepen dan inzet van kinderopvang en ouderschapsverloven 
o Blijvende invloed van sociale klasse op sociale risico’s 

c. Naar een participatiesamenleving? 
- Nederland: par5cipa5esamenleving of de doe-democra5e 

o “Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informa%esamenleving mondiger en 
zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, 
leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een 
par%cipa%esamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of 
haar eigen leven en omgeving.’”(Koning Willem-Alexander, troonrede 2013) 

- Vlaanderen: vermaatschappelijking 

- Achtergrond: toenemende nadruk op effec5eve en efficiënte overheid 
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- Overheid trekt zich terug op haar ‘kerntaken’ 
- ➔ Focus op verantwoordelijkheid van de burgers om te zorgen voor eigen en maatschappelijk 

welzijn  

- Terugtredende overheid: verschillende lezingen mogelijk 
o Posi5eve lezing 

▪ Meer van onderuit, erkenning van lokale ini5a5even van burgers  
▪ Netwerksamenleving: breed overleg en gedeelde verantwoordelijkheid in 

beleidsvorming 
o Kri5sche lezing 

▪ Herorganisa5e ‘interven5estaat’ 
▪ Afschuiven van verantwoordelijkheden naar individuen en gemeenschappen 

- Rol sociaal werk? 
o Versterken democra5sch engagement? 
o Ondersteunen en bevorderen van sociaal engagement via vrijwilligerswerk? 
o Responsabiliseren van individuen en groepen om te zorgen voor zorgzame samenleving? 

- Sociale par5cipa5e (meedoen) vs poli5eke par5cipa5e (meepraten) 

- Ac5ef burgerschap vooral iets van hoger opgeleiden (lidmaatschap verenigingen, vrijwilligerswerk, 
burgerini5a5even) 

Sociaal werk en mensenrechten 
Gastcollege Didier Reynaert 

1. De erkenning van mensenrechten 
1. Vrijheidsrechten: beschermen van de vrijheid van handelen van burgers tegen onrechtma5g 

overheidsingrijpen 
▪ Recht op gelijke behandeling voor de wet 
▪ Recht op vrije meningsui5ng 
▪ Recht op vrijheid van godsdienst 
▪ Recht op vereniging 
▪ Recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
▪ Recht op briefgeheim 
▪ Recht op toegang tot een rechter 

2. Poli5eke rechten 
▪ Recht om te kiezen 
▪ Recht om verkozen te worden 

3. Sociaal-economische grondrechten: omvajen een inspanningsverbintenis van de overheid  
! mogelijkheden creëren om een menswaardig leven te leiden 

  ➔ sociaal-economische rechten worden de motor voor het sociaal werk 
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2. De codificatie van een maatschappijproject 

  

Van tekortkomingen naar mogelijkheden 
- 18de-19de eeuw: 

o Medisch model: deficit-benadering 
o ≈ sociaal werk: ‘sociale tekortkomingen’ = de onaangepastheid van een individu of een 

groep van mensen aan de burgerlijke waarden en normen in onze samenleving  
o Beschavingsoffensief: ‘classe dangereuse’ 
o Rol sociaal werk: beschaving bijbrengen, bv. via de eerste kinderwejen 

▪ Wet op het Verbod op Kinderarbeid (1889) 
▪ Wet op de Kinderbescherming (1912) 
▪ Wet op de Leerplicht (1914) 

- Na WOII: 
o Ondersteunende benadering. Startpunt = mogelijkheden van mensen  
o Vb.: eigen kracht, herstelgericht werken, ervaringsdeskundigen in de hulpverlening, 

zelforganisa5es bij armoedebestrijding 
o Naast individuele ook structurele focus: hoe maatschappelijke structuren aanpassen zodat 

mensen met een beperking toch kunnen deel nemen?   

Van sociale controle naar emancipatie 
- 18de-19de eeuw: 

o Doel sociaal werk: sociale controle.   
o Bv. heropvoedingsmaatregelen in de jeugdzorg, programma’s van sociale hygiëne of 

arbeidsmarktbegeleiding: ze dienen tot sociale cohesie of reintegra5e in de samenleving  
o ‘sociale controle-logica’ = instrumentalisering van het sociaal werk: inzejen voor de 

realisa5e van doelen die gelegen zijn buiten haar eigen prak5jk.  

- Na WOII: 
o Jaren 60: maatschappelijke contesta5ebeweging 
o Van ver5cale naar horizontale ondersteuningsrela5es: focus op onderhandeling 
o Doel sociaal werk: emancipa5e = kri5sche analyse van machtsrela5es die blejen dat 

mensen tot hun recht komen en deze machtsrela5es ombuigen in een groter respect voor 
de menselijke waardigheid.   

- Sociale controle en emancipa5e: 2 kenmerken van het sociaal werk doorheen de geschiedenis! 
- Sociaal werk begeeD zich op spanningsveld tussen beiden 
= dubbelkarakter van het sociaal werk: sociaal werk is tegelijk controlerend en emanciperend 

- Cf. voorbeeld burgerini5a5even:  
o Burgerini5a5even als tegenbeweging tegen paternalis5sch optreden van de overheid + eigen 

kracht (emancipa5e) 
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o Burgerini5a5even als middel tot sociale cohesie (sociale controle)  

Van (overheids)paternalisme naar gebruikersparticipatie 
- 18de-19de eeuw: 

o Sociaal werker als expert en vertegenwoordiger van een superieure moraal 
o Cliënten als ‘objecten’ van zorg’ 
o Aanbodsgerichte logica: cliënt past zich aan aan de structuren van het sociaal werk 

- Na WOII: 
o Recht op zelqeschikking 
o Democra5sche welzijnsbenadering: 

▪ Mede-actorschap van cliënten 
▪ Dialogische rela5e tussen sociaal werker en cliënt 
▪ Par5cipa5eve opva9ng  

o Ontwikkeling naar vraaggerichte prak5jken in het sociaal werk 

- Vraaggericht werken respectvoller? 
o Afwezigheid zorgvraag betekent niet afwezigheid zorgbehoeDe  
o ‘bemoeizorg’, ‘aanklampende zorg’: nieuwe vormen van paternalisme?  

Van privaat naar publiek 
- 18de-19de eeuw: 

o Ontstaan sociaal werk vanuit caritas en filantropie = private actoren 
o Kenmerken = gunstkarakter 

- Na WOII: 
o Ontwikkeling verzorgingsstaat: overheid verantwoordelijk voor de uitbouw van sociale 

arrangementen 
o Kenmerken: sociale gelijkheid en rechtvaardigheid 
o Vb. ar5kel 1 OCMW-wet (1976); ar5kel 23 Grondwet (1994) 

- Gunstkarakter verdwenen?  
o S5jgend aantal mensen a~ankelijk van voedselbanken 
o Systeem gesubsidieerde vrijheid 

Van selectiviteit naar universaliteit 
- 18de-19de eeuw: 

o Sociaal werk gericht op groep van stedelijke arbeidersklasse: onaangepast aan de dominante 
waarden en normen van de samenleving 

o Sociaal werk vanuit selec5eve, categoriale maatregelen, bv. onaangepaste ouders, asociale 
jongeren, etc.  

- Na WOII: 
o Vanuit mensenrechten: sociale ondersteuning als recht voor eenieder (cf. ar5kel 1 OCMW-

Wet) 
o Van materiele bijstand naar psychosociale dienstverlening en sociaal-culturele ontplooiing 
o Van een residueel naar een structureel welzijnsbeleid 
o Sociaal werk als basisvoorziening, naast onderwijs, arbeid, sociale zekerheid, etc. 
o Structurele posi5e sociaal werk gericht op individueel welzijn en maatschappelijke 

omstandigheden 
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o Autonome posi5e sociaal werk in de welvaartsstaat 

- Discussie selec5viteit vs. universaliteit blijD actueel 
o Universele maatregelen vatbaar voor Majheus-effecten 
o Selec5eve maatregelen s5gma5serend en weinig kwaliteitsvol: ‘services for the poor are 

poor services’ 
o Antwoord in propor5oneel of progressief universalisme 

De codificatie van een maatschappijproject 
- Interna5onale defini5e van Sociaal Werk: 

“Sociaal werk is een op de prak%jk gebaseerd beroep én een academische discipline die sociale verandering en 
sociale ontwikkeling promoot, evenals sociale cohesie en de empowerment en bevrijding van mensen. Principes 
van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collec%eve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit 
staan centraal in het sociaal werk. Onderbouwd door theorieën van sociaal werk, de sociale en de humane 
wetenschappen en door inheemse/lokale/ indigenous’ kennis, engageert sociaal werk mensen en structuren om 
de uitdagingen van het leven aan te gaan en het welzijn te verhogen.” (IASSW/IFSW, 2014) 

Sociaal werk is een ‘mensenrechtenberoep’  

- ShiD van gunst naar recht: nieuwe configura5e/architectuur/gramma5ca voor het sociaal werk?  
- DNA van het sociaal werk wijzigde, maar niet radicaal 

- Met de introduc5e van het mensenrechtenparadigma in het sociaal werk verdween het 
gunstparadigma niet 

- Verstrengeling van ‘oude’ en ‘nieuwe’ opva9ngen over het sociaal werk die een hybride vorm van 
sociaal werk genereert  

- ‘Bastaardvorm’ als kruising van het gunstdenken en het rechtendenken  

- Hoe gaat het sociaal werk om met dit dubbelkarakter m.b.t. Vraagstukken van sociale 
rechtvaardigheid?  

- MAAR, gebrek aan ‘eviden5e’ hoe een mensenrechtenbenadering in het sociaal werk vorm krijgt in 
de prak5jk 

3. Mensenrechten als sociale constructies 
- Sociaal werk is een ‘handelingsprak5jk’ en een ‘handelingswetenschap’ 

- ‘Handelen’= 
o tussen komen, interveniëren in levensprak5jken van mensen 
o Inten5oneel, met een bepaald doel 

- Mensenrechten zijn ‘ijkpunten’ om het handelen van het sociaal werk op te oriënteren; het zijn 
norma5eve uitgangspunten en toetsstenen 

- Opva9ngen over mensenrechten worden vorm gegeven in een concrete context, en zijn a~ankelijk 
van die context 

- Opva9ngen over mensenrechten zijn sociale construc5es 
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- Mensenrechten als sociale construc5e stelt het handelingsvermogen (‘agency’) van mensen 
centraal 

- ‘human rights from below’  

- Net in lokale contexten, in de dagelijkse levensprak5jken 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  

- Pluraliteit aan contexten ➔ pluraliteit aan construc5es van mensenrechten  

- Gevaar van cultureel of sociaal rela5visme: ‘anything goes’?   
- Welke zijn legi5eme construc5es van mensenrechten en welke niet?  

- ‘conflictueuze  consensus’: consensus over ethisch-poli5eke waarden van vrijheid, gelijkheid en 
solidariteit, maar een dissensus over de interpreta5e van deze waarden: 

o Mannen en vrouwen zijn gelijk zijn (consensus), maar discussie over de vraag of posi5eve 
discrimina5e van vrouwen op de arbeidsmarkt geoorloofd is (dissensus) 

o Kinderen hebben recht op par5cipa5e (consensus), maar of dit moet worden vertaald in de 
vorm van een stemrecht is voer voor discussie (dissensus) 

- Belang van ‘tegensprekelijkheid’ in het sociaal werk  

➔ construc5es van mensenrechten zijn ten allen 5jde vatbaar voor discussie, voor deconstruc5e en 
reconstruc5e.  

4. Actuele ontwikkelingen 
1. Juridisering 
- Kinderen en jongeren in de publieke ruimte: het recht van het kind om te spelen vs. het recht van 

buurtbewoners op privacy 
- Het probleem wordt geconstrueerd als een individueel probleem met tegengestelde juridische 

claims 
➔ ‘winnaars’ en ‘verliezers’? 
➔ ‘rights talk’: het recht als instrument voor het omgaan met sociale kwes5es?   

2. Condi5onalisering 
- ‘Voor wat hoort wat’ 
- ‘Geen rechten zonder plichten’ 
- Vraag naar wederkerigheid 

3. Criminalisering 
- Naar een ‘nieuw beschavingsoffensief’?  

4. Vermark5ng 
- In welke mate kunnen maatschappelijke dienstverleners met een commercieel karakter garant staan 

voor de realisa5e van mensenrechten en het streven naar menselijke waardigheid en sociale 
rechtvaardigheid? 

 33



5. Neo-filantropie 
- Overheid komt te kort ! privaa5ni5a5even proberen gaten te vullen 

o Bv. de Warmste Week 

5. Mensenrechten als sociale constructie 
- Wij geven mensenrechten vorm 

! van onderuit nadenken: wat kunnen we doen om een probleem op te lossen? 
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Sociaal werk en de constructie van sociale problemen 

- Pedagogisch handelen = inten5oneel tussenkomen  
o Elke interven5e heeD betrekking op sociaal probleem 

- Grondslag sociaal werkprak5jken = vertaling van sociale problemen naar een concrete aanpak 

- Vertaalslag gebaseerd op sociale probleemdefini5e 
o Manier van kijken naar wat de oorzaken zijn van het probleem, of/hoe dit kan aangepakt 

worden en wie moet(en) aangepakt worden 
o Bepalend voor keuze en invulling van interven5es 

1. Van probleem naar geconstrueerd sociaal probleem 
- Niet elke probleemsitua5e is een sociaal probleem 
- Niet per defini5e ellende 

o vb. aanleren digitale vaardigheden 

- Kernmerken sociaal probleem (Bouverne-De Bie, 2015) 
o Sociale oorsprong (natuurramp is geen sociaal probleem) 
o Significant deel van de bevolking is zich bewust van probleemsitua5e 
o En beoordeelt deze als onwenselijk  
o Overtuiging leeD dat er aan probleem iets gedaan kan worden 

- Erkenning probleem als sociaal probleem = poli5eke ac5e 
o Vertaling van private bekommernis naar publieke kwes5e 

▪ vb. analfabe5sme pas vanaf eind jaren 1970 concrete ac5es 
▪ vb. kindermishandeling pas vanaf de jaren 1960 erkend als sociaal probleem (‘The 

Bajered Child Syndrome’, 1962) 
▪ vb. seksueel misbruik in de Kerk 

- ➔ Sociale problemen kunnen verborgen blijven of (her)ontdekt worden 

Geconstrueerd sociaal probleem 
- Aanpak sociaal probleem is gebaseerd op construc5eproces 

o = presenta5e van een sociaal probleem zodat het vatbaar wordt voor maatschappelijke ac5e  

- Verschillende sociale probleemdefini5es mogelijk 
o Voorbeeld: vertaling probleem werkloosheid als… 

▪ een probleem van gebrek aan vaardigheden, kwalifica5es 
• ac5e: inzejen op scholing, bijscholing, sollicita5etraining,… 

▪ een probleem van gebrek aan inspanningen om werk te vinden   
• ac5e: inzejen op arbeidstoeleiding, ac5vering,… 

▪ een probleem van te hoge loonkosten  
• ac5e: inzet op loonsubsidiëring, verlaagde loonkosten,… 

➔ Geconstrueerd sociaal probleem 
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- “Het onderscheid tussen een sociaal probleem en een geconstrueerd sociaal probleem is belangrijk omdat het aangee^ 
dat de wijze waarop tegemoet gekomen wordt aan een sociaal probleem niet neutraal is, maar mee vorm gee^ aan de 
probleemdefini%es op basis waarvan tussengekomen wordt.” (Bouverne-De Bie, 2015, p. 88)  

o vb. thuisloosheid 
▪ Repressieve ac5es: thuisloosheid als afwijkend gedrag 
▪ Hulpverlening: thuisloosheid als nood aan maatschappelijke dienstverlening 

- Sociaal werk komt niet alleen tegemoet aan sociale problemen, maar is ook… 
o … mede-actor in construc5e van sociale probleemdefini5es 

▪ “sociaal werkers staan niet in de file, ze zijn de file” (Roose, 2010) 
o … mede-actor in creëren van maatschappelijk draagvlak 

▪ vb. herstelbemiddeling 
o ➔ Verantwoordingsopdracht!  

2. Verschillende lezingen van sociale problemen 
- Maatschappelijke ac5e = essen5ële fase in construc5e sociale problemen 

o Uitwerking concrete oplossingsvoorstellen 
o Wordt beïnvloed door opva9ngen over oorzaken sociale problemen 

- Verschillende lezingen van oorzaken mogelijk naargelang: 
o Situering niveau van sociaal probleem: microniveau versus macroniveau 
o Situering oorzaak van sociaal probleem: intern versus extern 
o ➔ Schema Jan Vranken (1977) – 4 verklaringsmodellen van armoede 

▪ Analyseschema ≠ beschrijving van de werkelijkheid 
▪ Noot: Vranken (2014): 6 (ipv 4) perspec5even (ipv modellen)  

Analyseschema van Vrancken  

 

1. Verklaringen op microniveau 
a. Individueel schuldmodel 
- Oorzaak van sociale problemen = afwijkend gedrag individuen en groepen 

o vb. armoede: werkloosheid, schulden, ‘verkeerd’ opvoedingspatroon 
o vb. non-par5cipa5e jeugdwerk: geen interesse 
o ➔ onaangepast aan maatschappelijke verwach5ngen/normen 

- Oplossing sociale problemen: repressief en moraliserend (bestraffing en heropvoeding) 

- Kri5eken op individueel schuldmodel 
o S5gma5sering hulpvragers (‘blaming the vic5m’) 
o Vanzelfsprekendheid maatschappelijk verwach5ngspatroon 
o Halo-horn-effect: posi5ef/nega5ef gedrag wordt steeds gezocht bij dezelfde groepen 
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o Eenzijdige focus op nega5ef gedrag 
▪ Geen aandacht voor totale gedragspatroon 
▪ Geen aandacht voor condi5es waarin gedragspatroon ontwikkeld wordt 

b. Individueel ongevalmodel 
- Oorzaak van sociale problemen = maatschappelijk achterblijven (‘buiten spel’) 

o Individuele tegenslagen 
▪ vb. armoede: echtscheiding, werkloosheid, ziekte, beperking, arbeidsongeval,…  
▪ cf. onderscheid ‘goede armen’ en ‘slechte armen’ 

o Onvermogen om zich aan te passen aan de (snelle) maatschappelijke veranderingen  
▪ vb. armoede: geringere flexibiliteit, niet kunnen omgaan met administra5e, 

onvoldoende vertrouwdheid met ICT,… 

- Oplossing sociale problemen: bijzondere opvang (vb. voedselpakkejen, arbeidstrajectbegeleiding) 

- Kri5eken 
o Gaat voorbij aan inspanningen die mensen doen om ‘bij te benen’ 
o Gaat voorbij aan spanningen en conflicten die dit ‘bijbenen’ meebrengt 

▪ vb. volgen van tewerkstellingsproject leidt niet al5jd tot een job 
o Marginaliserend effect samenlevingsveranderingen wordt niet in vraag gesteld 

▪ Samenleving blijD buiten beeld 
▪ Cf. risico op ‘achterblijven’ verhoogt naarmate samenleving sneller verandert (vb. 

ICT-ontwikkelingen) 

2. Verklaringen op macroniveau 
a. Maatschappelijk ongevalmodel 
- Oorzaak van sociale problemen = maatschappelijke achterstelling (depriva5e) 

- Maatschappij slaagt er niet in om grotere gelijkheid in ontplooiingskansen te realiseren door 
5jdelijke of conjuncturele veranderingen 

o vb. economische crisis, financiële crisis, demografische veranderingen, migra5e, oorlog 

- Oplossing sociale problemen: gevolgen opvangen via een goed voorzieningen beleid  
o vb. aanpassing sociale zekerheid aan nieuwe sociale risico’s 

- Berust op residuele welzijnsbenadering 
o Sociaal werk: 
o Preven5e van, en tegemoetkoming aan (risico’s op) onwelzijn 
o Aanvullend en ondersteunend ten aanzien van de ‘basisins5tu5es’ (gezin, onderwijs, sociale 

zekerheid, gezondheidszorg) 
o Opvangnet voor wie 5jdelijk onvoldoende beschermd wordt 
o Signaalfunc5e ten aanzien van overheidsbeleid en beleid basisins5tu5es 

- Kri5eken 
o Vooral preven5e van onwelzijn 
o Technische benadering: idee dat met de juiste interven5e elk sociaal probleem kan 

aangepakt worden  
o Staat in contrast met feitelijke werking sociale voorzieningen 

▪ Gemodelleerd op ‘doorsnee patroon’ 
▪ Majheüseffecten 
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b. Maatschappelijk schuldmodel 
- Kri5sch perspec5ef 

- Oorzaak van sociale problemen = maatschappelijke marginalisering 
o Structurele uitslui5ng en reproduc5e van onwelzijn in onze samenleving 
o Gevolg van de wijze waarop samenleving structureel georganiseerd is 
o Aanpassing gemarginaliseerde situa5e: ‘cultuur van het zwijgen’ (Freire, 1972) 

▪ = kwaliteit van de interac5e in de samenleving gekenmerkt door  
• maatschappelijk isolement, geringe maatschappelijke invloed en weinig 

aangepaste voorzieningen 
• berus5ng in de ‘onvermijdelijkheid’ van de bestaande situa5e 

- Aanpak: doorbreken ‘cultuur van het zwijgen’ 

- Dit vereist: 
o Maatregelen ter bescherming van materiële condi5es: kri5sch nadenken over de wijze 

waarop samenleving sociale ongelijkheid (re)produceert 
o Tegengaan van structurele vernedering: erkenning dat samenleving niet enkel berust op 

consensus, maar ook op verandering en conflict 
o Ruimte voor culturele ac5e: 

▪ Leren kennen concrete situa5es 
▪ Analyseren rela5e concrete situa5e en beleid 
▪ Samen met betrokkenen nagaan hoe met deze situa5es kan omgegaan worden 

- Kri5ek: niet evident te realiseren + weinig direct zicht op concrete oplossingen 
o Cf. onvoorspelbaarheid culturele ac5e 

- Taakstelling sociaal werk 
o Leren omgaan met het onvoorspelbare, onvoorziene en het onzekere 

▪ “Sociale problemen zijn al5jd te groot voor het sociaal werk” (Lorenz, 2014) 
▪ Cf. metafoor ‘happy Sisyphus’ (Roose et al., 2012) 

o Sociale problemen in het sociaal-poli5eke debat houden, vanuit werken met mensen in 
probleemsitua5es 

3. Sociaal werk als actor 
- Schema laat verbinding zien tussen probleemperspec5even en ontwikkeling verzorgingsstaat 

o Individuele modellen 
▪ Zeer individueel gerichte interven5es 
▪ Weinig ruimte voor sociaal werk: bijzondere zorg, in specifieke situa5es 

o Maatschappelijke modellen 
▪ Residuele benadering: sociaal werk als opvangnet 
▪ Structurele benadering: sociaal werk als basisvoorziening en cultureel forum 

- Hertaling analyseschema Vranken (Bouverne-De Bie, 2005, 2015) 
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o Vier sociaal-poli5eke kaders: 
▪ Microstructureel (1) 
▪ Microresidueel (2) 
▪ Macroresidueel (3) 
▪ Macrostructureel (4) 
▪ ➔ Ontwikkeling van een burgerlijk-liberale samenleving naar verzorgingsstaat 

o Sociaal werkprak5jken ontwikkelen zich binnen deze kaders als 
▪ Residuele beleidsprak5jk  
▪ Structurele beleidsprak5jk 

Analyseschema Bouverne-De Bie  

 
1. Kwadrant 1: welzijn als private verantwoordelijkheid 
- Sociale probleemsitua5e = individuele verantwoordelijkheid van probleemdrager 

- Weinig tot geen plaats voor publieke welzijnsvoorzieningen 
o Persoonlijk netwerk of goodwill van par5culiere ini5a5even 
o Sanc5onering van afwijkend gedrag 

- Actualiteitswaarde 
o Cf. opmars carita5eve ini5a5even (vb. voedselbanken) 

▪ Risico op toleran5e voor bestaan van sociale problemen 
▪ Focus op beheersbaar houden van sociale problemen 

o Cf. pleidooien aqouw verzorgingsstaat (‘hangmat’) 

2. Kwadrant 2: welzijnszorg als noodzakelijk kwaad 
- Sociale probleemsitua5e = individuele verantwoordelijkheid probleemdrager, tenzij in bijzondere 

situa5es 

- Openbare armenzorg als noodzakelijk kwaad 
o Op grond van economische mo5even (vb. scholing met oog op bereidheid tot werken) of 

mo5even van ordehandhaving (sociale onrust vermijden) 
o Beperkt en selec5ef ingezet 

- Actualiteitswaarde 
o Cf. debat risico’s op crea5e ‘onderklasse’, toenemende ‘bijstandsa~ankelijkheid’ 

3. Kwadrant 3: welzijnszorg als corrigerende en aanvullende tussenkomst 
- Sociale probleemsitua5e = verdeelde verantwoordelijkheid individu-samenleving 
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o Maatschappelijke noodzaak tot corrigerende en aanvullende tussenkomsten op de 
markta~ankelijkheid (cf. verzorgingsstaat) 

o Ondersteuning wanneer mensen 5jdelijk of langdurig niet in staat zijn om een menswaardig 
bestaan te leiden 

- ‘Minimalis5sche’ benadering sociale grondrechten 
o Focus op toegang tot het bestaande welzijnsaanbod 

4. Kwadrant 4: welzijnszorg als bijdrage tot besef van menselijke waardigheden 
- Sociale probleemsitua5e = gedeelde verantwoordelijkheid individu-samenleving 

o Sociaal werk als basisvoorziening 
o Structureel aanbod van voorzieningen vanuit recht op maatschappelijke dienstverlening 

- ‘Maximalis5sche’ interpreta5e sociale grondrechten 
o Heqoom naar grotere gelijkheid in de sociale en culturele ontplooiingsmogelijkheden van 

mensen 
o Tegensprekelijk debat over rela5e individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid 
o Aandacht voor betekenisverlening en meerwaarde voor cliënt 

Residuele versus structurele praktijken 
- Sociaal werkprak5jken ontwikkelen zich binnen deze kaders 

- In concrete uitvoeringsprak5jk maken sociaal werkprak5jken verbindingen tussen concrete 
probleemsitua5e en maatschappelijk aanbod  

- Twee benaderingen 
o Residuele beleidsprak5jken: sociaal werk als opvangnet 
o Structurele beleidsprak5jken: sociaal werk als basisvoorziening en cultureel forum  

1. Sociaal werk als residuele beleidspraktijk 
- Focus op uitbouw methodisch deskundig, gedifferen5eerd aanbod  

- Methodische benadering van par5cipa5e als:  
o middel tot realisa5e van effec5eve en efficiënte zorg 

▪ Belang van informeren van mensen zodat zij binnen het beschikbare aanbod een 
gerichte keuze voor ondersteuning kunnen maken 

▪ Par5cipa5e leidt tot groter draagvlak dan opgelegde interven5es 
o doel: mensen leren par5ciperen aan de samenleving 

- Problema5sering van ‘non-par5cipanten’ als toegankelijkheidsprobleem of toeleidingsprobleem 
o Vb. ondervertegenwoordiging van jongeren met migra5eachtergrond of maatschappelijk 

kwetsbare jongeren in het jeugdwerk of sportclub 

2. Sociaal werk als structurele beleidspraktijk 
- Streven naar de realisa5e van meer gelijkheid in ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen 

- Vertrekpunt = maatschappelijke analyse  
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o Vraag naar betekenis/meerwaarde van sociaal werkprak5jken voor de concrete situa5e van 
de mensen 

- Par5cipa5e niet als doel/middel, maar als uitgangspunt 
o In dialoog met alle betrokken actoren nagaan of, en zo ja, welke interven5e tegemoet komt 

aan de concrete vragen 

- ‘Non-par5cipa5e’ als betekenisvol antwoord  
o Vraag naar bruikbaarheid 
o Vb. jeugdwerk: wat betekent non-par5cipa5e van bepaalde groepen?  

3. Structureel sociaal werk 
Doorbraak vaak gesitueerd in jaren 1970 
Maar debat al veel vroeger aanwezig (cf. Jane Addams & Mary Richmond) 

3 mogelijke benaderingen (Hermans, 2014) 
a. Radicaal sociaal werk – onrechtvaardige organisa5e samenleving 

- Bevraagt legi5miteit van voorzieningen, instellingen en economische systemen 
o Huidige verdelingsmechanismen in de samenleving zijn fundamenteel onrechtvaardig 

- Welzijnsverbetering enkel mogelijk door fundamentele veranderingen in de manier waarop de 
samenleving economische bronnen en macht verdeelt 

- UK: Bailey & Brake (1980) 
o Samen met gebruikers inzejen op collec5eve ac5e 
o Naast cliënt gaan staan en samen met hen strijd voeren tegen de maatschappelijke 

instellingen waarin ze tewerkgesteld zijn 
o Individuele en collec5eve weerstand ontwikkelen (openlijk of verborgen) 

- Twee varianten (Mullaly, 2007) 
o Radicaal humanisme  

▪ Kiest resoluut voor gebruikers 
▪ Ac5veren van bewustwordingsprocessen ! cf. ‘cultuur van het zwijgen’ 
▪ Sociale transforma5e mogelijk door persoonlijke transforma5e: burgers inzicht geven 

in reproduc5e machtsverhoudingen en de onrechtvaardigheid hiervan 
o Radicaal structuralisme  

▪ Sociale transforma5e primeert: uitbouwen van alterna5eve diensten en 
voorzieningen buiten het systeem, engagement in radicale poli5eke par5j, 
ontwikkelen van vormen van weerstand, openlijk protest en sociale ac5e 

- Opmars in UK (Ferguson & Lavaleje), cf. SWAN 
o Nood aan verdedigen van de kernwaarden van sociaal werk: solidariteit, betrokkenheid bij 

de meest kwetsbare groepen, het rela5onele karakter van sociaal werk en sociale 
rechtvaardigheid 

o Stem laten horen 

- Primaire focus op  
o Meest kwetsbare groepen in onze samenleving 

▪ Mensen in armoede, mensen zonder we9g verblijfsstatuut, daklozen, enz. 
o Maatschappijkri5sche func5e 
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o Universele sociale voorzieningen met veel beweegruimte voor sociaal werkers 

b. Kri5sch sociaal werk – rol SW in produceren van maatschappelijke ongelijkheden 
- Vanaf jaren 1990: Fook en Dominelli 
- Kri5ek op radicaal sociaal werk 

o Te veel focus op economische uitslui5ng: onvoldoende aandacht voor andere 
uitslui5ngsmechanismen zoals gender, etniciteit, seksuele voorkeur, leeDijd 

- Fook (2003) 
o Alterna5ef voor radicaal sociaal werk 

▪ Te doctrinair 
▪ Te veel gericht op macroniveau, te weinig oog voor de emanciperende kracht op 

microniveau 
o Centraal: Kri5sche reflec5e als methodisch instrument in de dagelijkse prak5jk 

▪ Aandacht voor narra5even en taalgebruik om de eigen vooronderstellingen te 
expliciteren 

▪ Reflecteren over discours van sociaal werkers   
▪ Andere taal biedt mogelijkheden tot verandering 

- Dominelli (2002): an5-oppressive prac5ce  
o VerschuiD aandacht van de samenleving naar het handelen van de sociaal werker  
o Centrale vraag: in welke mate reproduceren sociaal werkers (al dan niet bewust) 

ongelijkheid en discrimina5e  
o Voortdurend bevragen van het eigen handelen van de sociaal werker op zijn onderdrukkend 

karakter 
▪ Hoe kijk ik zelf naar etniciteit, religie en seksuele voorkeur?  

- ➔ kri5sch sociaal werk 
o Focus op kri5sch bevragen van de micro-prak5jk van sociaal werk en onderliggende 

assump5es van sociaal werkers 

c. Beleidsgericht sociaal werk – verbeteren wetgeving en beleid 
- Weiss & Gal (2013): policy prac5ce 

o “Het gaat dus om specifieke ac%viteiten die sociaal werkers ondernemen in de uitoefening van hun job, om 
impact uit te oefenen op het formuleren en het implementeren van nieuw beleid, of op het herzien van 
bestaand beleid. Dit kan binnen de eigen organisa%e zijn, maar ook op het lokale, na%onale of interna%onale 
beleidsniveau” (Hermans, 2014, p. 36) 

- Gema5gde opstelling 
o Niet afzejen tegen beleid 
o Wel invloed proberen uitoefenen op/vanuit bestaande besluitvormingsprocessen en -

structuren 
o Via media-optredens, beleidsnota’s op basis van eigen registra5egegevens, deelname aan 

het maatschappelijk en poli5ek debat 

- Gaat voor radicaal sociaal werkers niet ver genoeg 
o Leidt wel tot sociale hervormingen, maar niet tot sociale transforma5e 

Structureel sociaal werk 
- Drie benaderingen leiden tot uiteenlopende interven5estrategieën 
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o Radicaal sociaal werk – radicale conflictgerichte benadering 
o Kri5sch sociaal werk – bescheiden (zelf)kri5sch sociaal werk 
o Beleidsgericht sociaal werk – gema5gde, coöpera5eve manier  

- Discussiepunten   
o Structurele opdracht wordt vaak overgelaten aan de stafmedewerkers 
o Exper5se op zich? 
o Financiële a~ankelijkheid van (lokale) overheid 

Werkcolleges 
- Case buurtsport 
- Case armoede en arbeid (Wet Onkelinx + WAW-traject) 
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Solidariteit in diversiteit 
Gastcollege Tijs Vansteenberghe & Jolijn Dehaene (HoGent) 

System_D: kennismaking 
- Ar5s5ek project 
- Tweejaarlijks filmfes5val 
- Deel van Citylab in de Pianofabriek 

Ontstaan System_D 
- Reconstruc5e van de rellen in 2010 
- Sociale en poli5eke analyse van een maatschappelijke realiteit 
- Mis/non-representa5e van bepaalde perspec5even in de samenleving 
- Erkenning van processen van: 

o sociale & culturele uitslui5ng 
o maatschappelijke kwetsbaarheid 

- In een context van diversiteit als realiteit, niet als probleem 

Een artistiek antwoord op een politiek probleem 
- Opzet par5cipa5ef film project 

o “Jongeren een stem & de middelen geven” 
o Mislukt 

- Moussah zoekt acteurs en een zaal voor zijn film (Brussel Express) 
- “Ontdekking” van een informeel filmcircuit voor en door Brusselse jongeren 
- Radicale verandering in opzet 

o Jongeren hebben een stem en verbeelden die al 
o Er is geen forum/pla�orm voor die perspec5even 

- Inhoudelijke voorwaardelijkheid 
- Ombuigen van nega5eve representa5e 
- “se débrouiller” 
- Gedeeld eigenaarschap 
- Broedplaats 

De pianofabriek 
- Cultuur- en gemeenschapscentrum 
- De leevwaliteit van de stad bevorderen 

o Comunica5e, informa5e en dienstverlening 
o Culturele par5cipa5e, anima5e en spreiding 
o Educa5e en permanente vorming 

- Sterke lokale verankering 

- Vier deelwerkingen 
o Gemeenschapscentrum: repaircafé, straa�eest 1 mei, kinderkunstenfes5val SuperVlieg, 

FemiMain & Alcantara-café, buurtreporters, … 
o Citylab: 2-jaarlijks fes5val System_D + sociaal-ar5s5eke broedplaats voor jeugd, 

Congolisa5on-fes5val, … 
o Opleidingscentrum: opleiding podiumtechnieken (+doorstroming) 
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o Kunstenwerkplaats: prak5sche werksessies rond lichjechnieken Lite your Art, technische 
afwerking video, residerende ar5esten, repe55eruimte, …  

- Grote rijkdom aan ini5a5even in/met/door diversiteit 
- Centrale pijlers: 

o Intersectoraal 
o Interdisciplinair 
o Transversaliteit 

- Inspelen op dynamische en verbonden lokale noden en behoeDen 

De Bezige Bijtjes: kennismaking 
Learning community (Nederlands) in Brussel 

- “Een lerende gemeenschap is een groep van mensen die aan elkaar zijn gelinkt door gemeenschappelijke doelen, 
waarden, prak%jken, interesses, overtuigingen, achtergrond. Of zijn territoriaal gelinkt in een buurt, wijk of stad. Deze 
groep draagt, vanuit de eigen mogelijkheden, bij tot een betrokken samenleving waarin ac%ef burgerschap geen loos 
begrip is. Deze gemeenschap werkt tevens aan de ontwikkeling van de eigen groep door leerkansen te formuleren en 
aan te grijpen. En ze zet ze in voor het verhogen van de competen%es, vaardigheden en kennis van haar ‘leden’ 
” (Ci5zenne, 2015: 14-15) 

- Tweewekelijks op vrijdag 
- Afwisseling tss ac5viteiten in eigen lokaal en op verplaatsing 
- Focus op informeel en non-formeel leren 
- Levensbreed leren, talentontwikkeling en Nederlandse oefenkansen  

- tussen 8 en 20 deelnemers 

- Herkomstlanden: Syrië, Irak, Iran, Afghanistan, Marokko, Nigeria, Guinee, Pales5na, Turkije, Spanje,
… 

- Taaldiversiteit: Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Arabisch, Aramees, Marokkaans-Arabisch  

- Diverse migra5egeschiedenis: net aangekomen vs al 20 jaar in België 
- Diverse migra5eredenen en –mo5even 
- Weinig socio-economische diversiteit: allen beperkt inkomen 

 

DieGem – onderzoek 
Diversiteit en Gemeenschapsvorming 
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Aanleiding onderzoek 
- Aandacht voor solidariteit in de wetenschappen vanaf ontstaan moderne samenleving 

o Klassieke denkers: Donzelot, Durkheim, Simmel, Marx,… 

- Vanaf 20e eeuw: Solidariteit ~ Na5estaat 
o Gedeeld verleden en gedeelde iden5teit binnen na5estaat als basis voor solidariteit 

▪ Vertrekt vanuit culturele homogeniteit (1 cultuur, 1 taal) binnen de na5estaat 
▪ Gaat om imaginair gedeeld verleden! 

- 21e eeuw: globalisering en superdiversiteit 
o Een probleem vanuit idee dat homogeniteit nodig is voor solidariteit 
o Cf. Putnam 

- 21e eeuw: globalisering en superdiversiteit 
! ‘diversiteit zet solidariteit onder druk’ 

- MAAR: heel wat prak5jken met diversiteit creëren wel solidariteit 

! DieGem wil die prak5jken in kaart brengen en aantonen hoe solidariteit wel kan werken in 
diversiteit 

o Focus op wat mensen nu met elkaar doen en delen: “interpersoonlijke prak5jken” 
o Plaats als vertrekpunt: minimum minimorum dat we delen  
o Ook aandacht voor rol professional, burgerschap en leerprocessen 

Partners onderzoek 
- 7 onderzoeksgroepen UA, KULeuven, UGent, HoGent 

- Interdisciplinair team: sociaal werkers, pedagogen, sociaal geografen, architecten, sociologen, 
poli5eke wetenschappers, … 

- Begeleidingscommissie met meer dan 50 leden 

- Liep van 2013-2016 

Focus en aanpak 
- DieGem = 21 case-studies in Vlaanderen en Brussel 

o In vier domeinen:  
▪ wonen, werken, leren en vrije 5jd 

o Retrospec5ef:  
▪ = terugkijken welke solidariteit er al werd gecreëerd 
▪ Observa5es, diepte-interviews en analyse van documenten 

o Ac5e-onderzoek:  
▪ Als onderzoeker mee experimenten opzejen 
▪ Uitproberen hoe solidariteit tot stand kan komen 
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Diversiteit en solidariteit? 
- Diversiteit zet solidariteit onder druk 

- Diversiteit biedt mogelijkheden voor nieuwe solidariteit 
 
➔ Hangt samen met visies op diversiteit: 

- Diversiteit als noodzakelijk kwaad 

- Diversiteit als uitgangspunt: div. als uitdaging en meerwaarde 

System_D 
- Focus op interpersoonlijke prak2jken 

o Het maken van de film  
o Het filmfes5val zelf 

▪ De vertoning van de films 
▪ Het debat na de films 
▪ Ontmoe5ngen in de foyer 

o De verhouding tussen SYSTEM_D & de Pianofabriek & partners 
o De samenwerking met de K.V.S. 

Bronnen van solidariteit  
- Strijd om erkenning en representa5e  

o Verschillende vormen van strijd naast elkaar 
o Samenwerking 
o Het delen van 5jd, energie, kennis en middelen 

- Se débrouiller als gedeelde waarde 
o Materiële en immateriële ondersteuning 
o Zowel SYSTEM_D zelf als de deelnemers onderling 

- Ontmoe5ng 
o Tussen mensen (en film) 
o Inzicht in leefwerelden 
o Gevoel van lotsverbondenheid 
o Samenwerking 
o Het delen van 5jd, energie, kennis en middelen  
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- Interdependen5e 
o Synergie 
o Broedplaats 
o Tussen organisa5es – deelnemers - publiek  

 

System_D 
- SYSTEM_D wordt uitgesteld in 2018 
- Geen structurele subsidies 

- Transversaliteit in de prak5jk in conflict met bestaande beleidsdomeinen en –processen 

- Solidariteit wordt opgenomen en al doende gerealiseerd door filmmakers, professionals, betrokken 
organisa5es en de bezoekers van het filmfes5val. 

De Bezige Bijtjes 
Vormen van solidariteit 

- Betrokkenheid en bezorgdheid 
o Algemene bezorgdheid voor elkaars welzijn 
o Advies geven, ondersteunen 
! Geldt ook naar onbekenden anderen 

▪ Bvb. nav aanslag Charlie Hebdo 
- Helpen en zorgen voor elkaar 

o ➔ bvb. Naaiatelier 
o bvb. GAS-boete 

⇨ Interpersoonlijke solidariteit 

- Voorwaarden scheppen 
o Waarderende omgeving creëren die groei en leren mogelijk maakt 
o Ondersteunen van ontplooiingskansen  

▪  focus op talenten en netwerken 
o Engagement tav kwetsbare groep 

▪ Samen Brussel ‘ontdekken’ 
▪ Eigen drempels verlagen 
▪ Drempels bij partners zichtbaar maken 

⇨  Structurele solidariteit 
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Bronnen van solidariteit 
- Interdependen5e 

o Tolken voor elkaar 
o Focus op talenten (waardering en anderen kunnen helpen) 

- Strijd 
o Niet op niveau van de deelnemers 
o Zit vooral in structureel engagement van Ci5zenne 

- (gedeelde) normen & waarden 
o Gedeelde waarden binnen Ci5zenne 
o Gevaar van a~ankelijkheid! 

- Ontmoe5ng 
o Tijd maken voor elkaar 
o Gedeelde ervaringen ontdekken 
o Netwerk opbouwen  

Spanningsvelden 
-integra5e in Brussel 
-Klaarmaken voor terugkeer Brusselleer 

-Specifieke LC voor kwetsbare groep 
-Aandacht voor individuele problemen 

-Nederlands oefenen tot ze klaar zijn voor 
Brusselleer 

-Deelname aan open ac5viteiten 
-Strijden voor alle Brusselaars 

-Drempels wegnemen 
-Sociale rechtvaardigheid 
-Visies doen veranderen 

-Netwerken bouwen 
-De stad leren lezen 

MAAR 
- Belang van Nederlands 
- ‘Oefenkansen Nederlands’ vs ‘formele cursus’ 
- Uitgeleerd of uitgesloten? 

Belang van Nederlands 
- ”Taal maakt mij zwak. De rest hier gee^ mij wel kracht. Taal is erg belangrijk om u echt sterk te voelen. Ik voel me sterk 

in het Arabisch. Als ik naar Molenbeek ga, naar de vele Arabische winkeltjes, dan voel ik mij niet minder”  
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- Ze worden vaak geconfronteerd met hun onvoldoende kennis van het Nederlands, maar als je dan [vraagt] ‘welke talen 
spreek je?’, dan wordt meteen duidelijk hoeveel talen de groep spreekt. En dan beseffen ze dat  het niet klopt dat ze hen 
bestempelen als niet-taalvaardig, terwijl we wel 4-5 talen spreken, alleen niet de juiste”  

‘oefenkansen Nederlands vs ‘formele cursus’ 
- Brusselleer:  

o tot 3x/week 
o Leidt tot bewijs/cer5ficaat 

- LC: 
o 1x om de 2 weken 
o Informeel ➔ geen cer5ficaat 

! Voor professionals: shiD in aanpak van formeel naar niet-formeel leren 
! Voor deelnemers: van intensief aanbod naar minimaal vangnet 

Uitgeleerd of uitgesloten? 
- “ze moeten eerst leren om rou%nes in te bouwen, regelma%g te komen” (werknemer Brusselleer) 
- “als ik interim-jobs krijg, moet ik die aannemen. Anders heb ik geen inkomen. Dus ga ik die dagen 

niet naar de les” (deelneemster) 

Dus solidariteit in diversiteit 
Burgerschap als relationeel begrip 

- Status          vertrekt vanuit passieve rol  
- Geheel van rechten en plichten (civiele, poli5eke en sociale rechten) van de burger 

- Geheel van prak5jken 
o Door wat je doet mee vorm geven aan de samenleving  vertrekt vanuit de ‘agency’ 
o Nadruk op rela5onele karakter van burgerschap   van de burger 

! Idee van ‘nog-niet’burgers, maar geven in de feiten wel al mee vorm aan de samenleving! 
! Eenzijdig klassieke invullingen dragen bij aan sociale uitslui5ng 

- Burgerschap = prak5jk 
o Jongeren/migranten ‘worden’ geen burger, ze zijn al burgers 
o Jongeren/migranten nemen dagelijks deel aan de samenleving 
o Ze gaan in interac5e met de omgeving en met anderen 

 
➔ Geven zo betekenis aan en beïnvloeden hun/de samenleving 
➔ Verbinden van dagdagelijkse met maatschappelijke vraagstukken 
➔ Burgerschap = de ‘uitkomst’ of een ‘gevolg’  van de wijze waarop rela5es tussen mensen en 
publieke systemen worden vorm gegeven 
➔ Focus op gedeelde verantwoordelijkheid 

- Recht op leren 

Burgerschap als relationele praktijk 
- SYSTEM_D 
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o Van stem geven naar stem laten horen 
o Poli5eke & culture erkenning en representa5e 
o Het thema5seren van maatschappelijke kwes5es 

▪ Via film 
▪ Via het debat 5jdens het filmfes5val 
▪ De betekenis van plaats (cf. de K.V.S.) 

Leerprocessen 
- We worden mens en burger doorheen diverse leerprocessen 
- Leerprocessen zijn cruciaal in hoe gemeenschappen zich vormen 
- Leerprocessen zijn nauw verbonden met opva9ngen over burgerschap en dus sociale uitslui5ng en 

rechtvaardigheid.  

 

-Individuele leerprocessen 
-Gemeenschapsvorming 
-Inten5e <-> uitkomst! 

Conclusie: wat kan SW/ SA leren van deze voorbeelden? 
Een mogelijke agenda voor SW 
“What links us should con%nuously negiotated. Inves%ng in the social is inves%ng in the commitment to 
start a dialogue” (Lorenz) 
➔ SW als ‘agitators’, als dragers van sociale verandering   

➔ SW moet zelf sociale agenda bepalen  
wetende dat het enkel een 5jdelijke horizon is 

Conclusies: solidariteit voorbij koud of warm 
- Zowel interpersoonlijke als structurele solidariteit nodig 

En professionals kunnen beide ondersteunen 

- Geen tegenstelling 
- Warme en koude solidariteit zijn complementair 

➔ risico op vertaling structurele naar persoonlijke problemen 
➔ grondrechten, sociale rechtvaardigheid en menselijke waardigheid als horizon voor solidariteit 

Achtergrondinformatie bij thema 
- Interview S5jn Oosterlinck & Joke Vandenabeele (DieGem) 
- Solidariteit herdenken – S5jn Oosterlinck & Nick Schuermans 
- De rauwe en ongecensureerde blik van jongeren – films System_D 
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Sociaal werk en onderzoek 

1. Sociaal werk als academische discipline 
- In verschillende landen in Europa gaat sociaal werk door een proces van academisering  

o cf. Bologna proces 
o cf. BaMa-structuurdecreet 

- Vlaanderen: Master Sociaal Werk sinds 2004-2005 
- Sinds 2014 opgenomen in Global Defini5on of Social Work 

Global definition of social work (AISSW & IFSW) 
- 2001:  

o “The social work profession promotes social change, problem-solving in human rela%onships, and 
the empowerment and libera%on of people to enhance well-being. U%lizing 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 jus%ce are fundamental to social work.”  

- 2014: 
o “Social work is a prac%ce-based profession and an academic discipline that promotes social change 

and development, social cohesion, and the empowerment and libera%on of people. Principles of 
social jus%ce, human rights, collec%ve responsibility and respect for diversi%es are central to social 
work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humani%es and indigenous knowledge, 
social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing.”  

Uitdagingen in academiseringsproces 
- Raeymaeckers en Driessens (2016) onderscheiden 3 uitdagingen in academiseringsproces sociaal 

werk  
- ~ ambigu karakter sociaal werk 

a. Waarde van wetenschappelijke kennis 
- Klassieke opva9ng = academisering heeD grote impact op ontwikkeling van professie 
- Maar, sociaal werk krijgt vorm in complexe context 

- ➔ Spanningsveld tussen academische kennis en invloed van maatschappelijke waarden, 
beleidsstructuren, economische prioriteiten, enz. 

- ➔ Belang van besef dat je als onderzoeker deelneemt aan maatschappelijk debat 
-   Verschillende actoren, stemmen, belangen en meningen 

b. Spanning tussen eenheid en fragmentering 
- Academisering ! ontwikkeling ‘eigen’ kennisbasis 

o Opleiding, onderzoeksmogelijkheden, 5jdschriDen, ontwikkeling eigen theorie en 
onderzoekscultuur 

- Tegelijk: balanceren tussen autonomie van eigen onderzoekscultuur en a~ankelijkheid van andere 
disciplines  

o o.a. sociologie, psychologie, sociale pedagogiek, antropologie, bestuurskunde,… 
o cf. global defini5on 
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- “Social work is both interdisciplinary and transdisciplinary, and draws on a wide array of scien%fic theories 
and research. […] Social work draws on its own constantly developing theore%cal founda%on and research, as 
well as theories from other human sciences, including but not limited to community development, social 
pedagogy, administra%on, anthropology, ecology, economics, educa%on, management, nursing, 
psychiatry, psychology, public health, and sociology.”  (Commentary notes for the global defini5on of social 
work, 2014) 

- ➔ Nood aan reflec5e over de specifieke eigenheid 

c. Positie tussen wetenschap en praktijk 
- Sociaal werk posi5oneert zich tussen wetenschap en prak5jk 

o “Sociaal werk onderzoek is zowel gericht op ontwikkeling van kennis als op ontwikkeling van de 
prak%jk” (Raeymaeckers & Driessens, 2016, p. 54) 

o “knowledge relevant to both understanding and intervening” (Marsh & Reed, 2016, p. 743) 

- Rekening houden met academische context 
o Risico dat sociaal werk zich terugtrekt in ivoren toren 
o Verlies van legi5miteit naar de prak5jk 
o ➔ Belang van erkenning van duale legi5miteit  

Relatie theorie en praktijk 
- Oud debat binnen sociaal werk 

o “Social work, since its incep%on, has been concerned with the extent to which its knowledge base is 
useful and relevant for informing professional prac%ce” (Marsh & Reed, 2016, p. 742) 

- Sociaal werk vaak verbonden met prak5jk   
o “Social work is a very prac%cal job. It is about protec%ng people and changing their lives, not about 

being able to give a fluent and theore%cal explana%on about why they got into difficul%es in the first 
place.” (Jacqui Smith, former UK minister of Social Care, as cited in Singh & Cowden, 2009, p. 482) 

- Theorie en prak5jk vaak als tegengestelden gezien  
o ‘Denkers’ versus ‘doeners’ 
o “[…] the assump%on that thinking and doing are essen%ally separate ac%vi%es” (Singh & Cowden, 

2009, p. 482) 

- Hangt samen met opva9ngen over professionalisering sociaal werk en de noodzakelijke kennisbasis 
van sociaal werk 

o Cf. Flexnerdebat 

- Actueel: debat evidence-based prac5ce (Hermans, 2008) 

- Risico op eenzijdige focus op… 
o Kwan5ta5ef meetbare effecten 

▪ Maar, hoe meet je kwaliteit van rela5es tussen sociaal werkers en cliënten? 
o sociaal werk(er) als uitvoerders van beleid/kennis (top-down) 

▪ “Sociale interven%es moeten waar gemaakt worden door prak%jkwerkers” (Hermans, 2008, 
p. 16) 

- Nood aan brede invulling van evidence-based 
o Wat werkt onder welke voorwaarden en in welke omstandigheden voor welke doelgroepen? 
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2. Wetenschappelijk onderzoek 
- Onderzoek = afstand nemen van het ‘vanzelfsprekende’ 

o Systema5sche analyse van de sociale werkelijkheid op een geldige en betrouwbare wijze 
▪ Regels en procedures 
▪ Kennis hierover zowel voor onderzoekers als voor prak5jkwerkers belangrijk! (cf. 

curriculum) 
• “Sociaal werkers moeten weten hoe ze onderzoek kunnen doen of gebruiken, zeker in 

deze %jden met een toenemend accent op evidence-based werken. Hoe kunnen ze 
anders onderzoek op zijn waarde inschaeen en onderzoeksresultaten correct 
interpreteren en evalueren?” (Interview Lena Dominelli, Driessens & Geldof, 2012, p. 
13) 

o Doel: uitbreiden kennis, beter begrijpen en kri5sch bevragen van de werkelijkheid 

- Vertrekpunt onderzoek 
o Niet: de methode 
o Wel: de onderzoeksvragen 

▪ Onderzoeksvragen bepalen onderzoeksstrategie 
▪ Hangt samen met paradigma 

- Paradigma = bril van waaruit je kijkt 
o Beïnvloedt de wijze waarop een onderzoek vorm krijgt 

- Twee belangrijke paradigma’s (cf. D’Cruz, 2000)  
o Posi5visme  
o Interpreta5ef onderzoek 

Positivistisch paradigma 
- Uitgangspunten  

o Sociale werkelijkheid kan geanalyseerd worden via objec5eve waarneming en via de analyse 
van verschillende factoren 

o Het is mogelijk om te komen tot algemeen geldende, generaliseerbare kennis 

- Onderzoek gericht op het verklaren, toetsen van hypothesen en leggen van causale verbanden 

- Kennis als uitkomst en als objec5eve waarheid 
o Kennisverwerving staat los van processen van engagement tussen onderzoeker en 

par5cipanten 

- Onderzoeksmethoden = neutrale technieken, die losstaan van de posi5e van de onderzoeker 
(waarden, iden5teit,…) 

- Betrouwbaarheid en validiteit 
o Subjec5viteit van de onderzoeker (‘researcher bias’) zoveel mogelijk minimaliseren  

Interpretatief paradigma 
- Sociale werkelijkheid is resultaat van sociaal handelen, subjec5eve betekenis die mensen geven aan 

interac5es 

- Onderzoek gericht op intersubjec5eve verstaanbaarheid 
o Begrijpen  
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o Kennisconstruc5e is steeds gebonden aan specifieke contexten en perspec5even 
o Onderzoeker maakt deel uit van de werkelijkheid die hij/zij bestudeert 

- Kennis als proces: wordt bereikt doorheen de interac5es tussen ‘onderzoekers’ en ‘par5cipanten’ 

- Stelt claims van neutraliteit en objec5viteit in vraag 
o Plaatst belang van erkennen van subjec5viteit van de onderzoeker op de voorgrond 

- Macht intrinsiek aanwezig bij de onderzoeker als ‘posi5oned inves5gator’ 
o Hoe worden sociale problemen geselecteerd en gedefinieerd?  
o Hoe wordt dit geconceptualiseerd in onderzoeksvragen, methodologie en rapportage? 

Onderzoeksmethoden 
- Posi5vis5sch paradigma 

o Experiment 
o Survey 

- Interpreta5ef paradigma 
o Par5ciperende observa5e 
o Interviews  
o Case study 

Paradigma 
- Beide paradigma’s zijn belangrijk, het ene is niet meer ‘waar’ dan het andere 

- Paradigma heeD invloed op verdere keuzes die je maakt in je onderzoek 
o cf. parallel tussen onderzoeker en architect 

- Onderzoek is niet neutraal! 
o Grijpt in op de wijze waarop we de sociale werkelijkheid zien 

▪ vb. ouderlijke invloed op jeugddelinquen5e 
o Geldt ook voor posi5vis5sch onderzoek 

▪ vb. keuze variabelen 

3. Naar een sociaal-pedagogisch perspectief op sociaal werkonderzoek 
- Academiseringsproces roept vraag op naar iden5teit van sociaal werkonderzoek 

o Specifieke eigenheid of niet?  
o En zo ja, waarin zit die dan? 

- = voorwerp van interna5onale discussie 
o Gebruik van bepaalde methoden? 
o Focus op bepaalde groepen, terreinen? 
o Eng of breed definiëren? 

- Deze cursus: ontwikkeling van een sociaal-pedagogisch perspec5ef 

- Enkele kernelementen   
o Sociaal werkprak5jk als object van onderzoek 
o Belang van historisch-maatschappelijke kijk 
o Onderzoek is een interven5e 
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Social werkpraktijk als object van onderzoek 
- Focus onderzoek = sociaal werkprak5jk 

o Inzicht krijgen in het pedagogisch handelen en de betekenis voor handelingsmogelijkheden 
van mensen 
▪ Op basis van welke gronden wordt op welke manier ten aanzien van welke 

individuen/groepen tussengekomen? 
▪ Hoe grijpen sociaal werkprak5jken in in de leefsitua5e en leefwereld van kinderen, 

jongeren en/of volwassenen? 

- Betekent niet dat je geen onderzoek kan doen bij individuen of ‘cliënten’, maar steeds verbinding 
maken met pedagogisch handelen en ruimere maatschappelijke context 

o Vb. opva9ngen van ouders over vrije5jdsbesteding van hun kinderen 

Belang van historisch-maatschappelijke kijk 
- Samenhang sociaal werk met ruimere sociale, historische, poli5eke en economische context 

o “[..] in the sense that we need to become aware first of all that social work prac%ces are deeply 
embedded in historical and cultural habits from which we cannot detach ourselves at will. Nor does it 
mean that we simply study how our forebears did social work and con%nue doing what they 
did.” (Lorenz, 2007, p. 601) 

o cf. sociale kwes5e en verzorgingsstaat als context van sociaal werk 

- Historische kijk laat zien dat andere antwoorden mogelijk zijn of dat nieuwe ontwikkelingen niet 
al5jd zo ‘nieuw’ zijn 

- Betekent niet dat je per defini5e historisch onderzoek moet doen 
o vb. betekenis van ‘partnerschap’ in prak5jken van opvoedingsondersteuning 

Onderzoek is een interventie 
- Cf. Hawthorne-effect 
- Onderzoek brengt iets teweeg bij par5cipanten 

o vb. onderzoek Floor Verhaeghe: interviews met drie genera5es migranten  

- Onderzoek vertrekt vanuit, maar draagt tegelijk ook bij aan, sociale probleemconstruc5es  
o “For it to exist, one would have to assume, as some apparently do, that it is indeed possible to do 

research that is uncontaminated by personal and poli%cal sympathies. I propose to argue that it is 
not possible and, therefore, that the ques%on is not whether we should take sides, since we inevitably 
will, but rather whose side we are on.” (Becker, 1967) 

- Vraagt reflexiviteit van de onderzoeker 
o “to think about what assump%ons about the world are taken for granted and what ques%ons and 

answers are not addressed or precluded by par%cular pieces of research or par%cular research 
designs” (D’Cruz & Jones, 2004, p. 9) 

o Nadenken over eigen posi5e en bias 

- Gaat verder dan informed consent 
o Reflecteren over en expliciteren van keuzes die men maakt 
o Nood aan transparan5e 
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o cf. ‘4 areas of choice’ (Roose et al., 2016)  

4 areas of choice 
- Posi5e van de onderzoeker?  

o Wie financiert het project? Wat is de 5ming? Wie bepaalt de onderzoeksvragen?  
o Risico op instrumentele benadering van onderzoek 

- Hoe wordt het sociaal probleem gedefinieerd en wie heeD de macht om het te definiëren? 
o Wie betrek je in je onderzoek? 
o Hoe? Hoe breng je hun stem binnen? 
o Definieer je het probleem voor of samen met de par5cipanten? 
o Transparan5e naar par5cipanten? 

- Welke methoden moeten gebruikt worden en hoe?  
o Breng je de stem direct of indirect binnen?  
o In welk stadium betrek je mensen? Dataverzameling of ook analyse, aqakening 

onderzoeksvragen?  
o Risico op instrumentalisering?  

- Hoe worden de resultaten geïnterpreteerd, gerepresenteerd en verspreid? 
o Wat breng je (niet) in beeld? 
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