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Hoofdstuk 1: Sociaal werk als praktijk, als wetenschap en 

als beroep    

1. Een kleine geschiedenis van de sociale agogiek 

TT ten Have, ook wel architect van de andragologie (NL) en sociale agogiek (BE), 

publiceerde in 1962 de blauwdruk voor ‘de wetenschap der sociale agogie’ en wat later ook 

nog anderen. Deze publicaties geven de zoektocht weer om verschillende praktijken van het 

sociaal werk onder één gemeenschappelijke wetenschappelijke noemer te brengen. Hij 

heeft het dan over praktijken (zoals bv. bejaardenzorg, jeugdhulpverlening e.d.) die tot 

oudere praktijken van ‘armenzorg en volksopvoeding’ kunnen teruggebracht worden. Deze 

praktijken kenden doorheen de jaren een grote ontwikkeling en differentiatie, vooral na de 

tweede wereldoorlog, met de uitbouw van de verzorgingsstaat.  

1.1 Het ontstaan van het moderne sociaal werk 

Aan het einde van de 19e eeuw werden de sociaal werkpraktijken voorwerp van 

professionalisering. Eerder waren deze vooral aangestuurd vanuit de caritas en filantropie.  

 1899: in Amsterdam ontstond de Opleidingsinrichting voor Socialen arbeid, 

geinspireerd door Helene Mercier.  

o Mercier sloot zich aan bij Octavia Hill, die uitging van een gezonde 

huisvesting als basisvoorwaarde voor een menswaardig leven en dus 

versterking van het zelfrespect als uitgangspunt van de zorg zag 

 Einde 19e eeuw in Vlaanderen: de start van de eerste sociaal werkopleidingen, 

dankzij de arbeidersbewegingen, in vorm van ‘volkshogeschooluitbreidingen’ met 

als doel wetenschappelijke inzichten onder het volk te verspreiden. Deze 

volkshogeschooluitbreidingen ontstonden op verzuilde basis:  

o 1911: socialistische centrale voor arbeidersvorming 

o 1912: algemeen secretariaat der christelijke vrouwenwerken  

o 1920: Ecole temporaire de service social (BXL) + Katholieke sociale School  

  De idee was sociale problemen radicaal uit te roeien m.b.v. 

preventie (=kern!) 

Dit allemaal kan gezien worden tegen de maatschappelijk historische achtergrond van de 

sociale kwestie: het samengaan van processen van industrialisering, proletarisering en 

verstedelijking met een concentratie van sociale problemen (o.a. armoede en 

orderverstoring). Het antwoord hierop werd gezocht in onderwijs, opvoeding en 

tewerkstelling. Sociaal werkinitiatieven richtten zich hier op begeleiding van het ‘gemene 

volk’ en werd dus, samen met pedagogisch werk, ingezet in functie van de ontwikkeling 

van arbeidsbereidheid en burgerzin om zo bij te dragen tot de democratische 

samenlevingsorde. 

~ kinderwetgeving (verbod op kinderarbeid, wet op kinderbescherming en algemene 

leerplicht) 

De titel ‘maatschappelijk assistent’ wordt in 1945 in België officieel erkend.  
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Sociaal werk is iets wat vooral door vrouwen uitgeoefend werd (en wordt). Een historische 

contextschets: 

 Een opleiding voor vrouwen werd vroeger gezien ter voorbereiding op het huwelijk 

 Betaalde arbeid was voor vrouwen een ‘noodzakelijk kwaad’ en was enkel geschikt 

voor ongehuwde en onbemiddelde vrouwen 

 Armenzorg en sociaal werk boden voor vrouwen uit de burgerij een uitweg tot 

maatschappelijk aanvaarde tijdsbesteding buitenhuis 

o Waarom vrouwen? Sociaal werk wordt geassocieerd met inlevingsvermogen 

en zorgzaamheid, wat beide ‘vrouwelijke’ eigenschappen zouden zijn.  

 Rene Sand zag het sociaal werk dat vrouwen uitvoerden als een soort 

‘burgerdienst voor meisjes’, zoals de dienstplicht voor de jongens 

vroeger.  

Sociaal werk was ideologisch verbonden met het burgerlijk beschavingsoffensief: een 

pedagogische ideologie waarbij de opvoeding in functie gezien wordt van burgerlijke 

democratie als maatschappelijk project. Hierin zitten twee stromingen: 

 De dominante stroming zag opvoeding in functie van het hiërarchisch 

standenmodel, waar iedereen zijn plaats leerde kennen. Het gemene volk werd 

gemoraliseerd; 

 De concurrerende stroming vertrok ook van de noodzaak tot moralisering, maar 

verbond deze met kennisoverdracht en culturele verheffing.  Ongelijkheid in 

kennis was hier een oorzaak van sociale ongelijkheid, en om die tegen te gaan, was 

kennisontwikkeling nodig. 

Gevolg van deze concurrerende stromingen was dat de vormgeving aan educatieve en 

sociale werkpraktijken vooral op ideologische basis gebeurde – alles werd verzuild (= vorm 

krijgen op levensbeschouwelijke basis). In België betekende dit dus dat er een liberale, 

sociale en katholieke zuil aanwezig was. Verzuiling zorgt voor een horizontale 

segmentering van de samenleving. Mobiliteit binnen de zuilen was onmogelijk, je behoorde 

tot één van deze, van de wieg tot in de kist.  

De naoorlogse ontwikkelingen zorgden voor het onder druk zetten van traditionele patronen 

en leidde tot toenemende bekommernis om het gezinsleven en om jongeren. Er ontstond 

een opleiding  die de wetenschappelijke studie en vorming van deskundigen naar voren 

schoof. 

1.2 Van praktijk en beroep naar wetenschappelijk vakgebied 

Sociale werkpraktijken werden ondersteund door de ontwikkeling van sociale 

wetenschappen die een maakbare samenleving beloofden. Wetenschap werd 

aanschouwd als de basis voor de ontwikkeling van een preventieve en rationele aanpak. 

Opvoeding en zorg werden zo dus een zaak van deskundigen met verscheidene 

specialisaties.  

 Een van de grondleggers van de sociale pedagogiek is Natorp. De individuele 

pedagogiek (= vorming van de burger) wordt volgens hem aangevuld door de sociale 

pedagogiek (= vorming van de burger). Het onderscheid tussen beiden ligt in het 

doel.  
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 Mennicke zoekt met zijn Sociale Paedagogie naar een synthese van die individuele 

en sociale pedagogiek.Voor hem gaat het om de ontwikkeling van een pedagogiek 

die recht doet aan de maatschappelijke situatie van de moderne mens. Het sociaal 

pedagogisch probleem is voor hem de teloorgang van de traditionele 

standenmaatschappij, waarbij vooral het gezin en het arbeidsleven aan kracht 

hebben ingeboet (in de arbeidersklasse). Toch is sociale pedagogiek een onderdeel 

van de algemene pedagogiek. 

o Het pedagogisch werkterrein is dus ruim gedefinieerd, met volgens Mennicke 

onderverdelingen in algemene pedagogiek (gezin, gezondheid, bedrijf) en 

speciale vormen van pedagogiek (orthopedagogiek).  

Sociale pedagogiek zorgde in de naoorlogse periode voor discussie. Andragogiek of 

agogiek zou de situatie beter beschrijven, omdat de sociale pedagogiek zich niet enkel op 

kinderen, maar ook op volwassenen richtte. Naast de terminologische discussie was er ook 

de vraag wat voorrang kreeg:  

 De ondersteuning van de problemen die zich vanuit de praktijk stelden of 

 De uitbouw van de wetenschappelijke studie van deze praktijken? 

TT Ten Have zag de sociale agogiek als een bovenbouwwetenschap ( =andragologie moet 

gebaseerd zijn op onderliggende basiswetenschappen). Hij stelde een synthese tussen: 

 een empirische benadering (aansluiten bij een sociaal werkbenadering uit het 

Engelse): andragologie moest gebaseerd zijn op een onderzoek van de doel-

middelrelatie 

 en een sociaalpedagogische benadering: onderzoek moest gericht zijn op de vraag 

naar welke doelen vooropgesteld werden 

Hij maakte hierbij een onderscheid tussen:  

 Andragogie: het werken met volwassenen 

 Andragogiek: de normatieve doctrine waarin keuzes gemaakt worden over de 

doeleinden en methoden van interventies 

 Andragologie: de wetenschappelijke studie van de andragogie(k).  

o In de uitwerking hiervan werd hij geïnspireerd door de ‘planned change’: hoe 

kan je mensen aanzetten tot gedragsverandering? Elke sociale interventie 

omvat in deze benadering drie fases: diagnose, doelbepaling en 

strategiebepaling 

Chin en Benne maakten een typologie van mogelijke benaderingen van sociale 

verandering: 

 De rationeel empirische strategieën: mensen zijn rationeel handelende wezens 

en veranderen hun handelen enkel o.b.v. gewijzigde inzichten. Dit kan gerealiseerd 

worden door kennisoverdracht. Vooral voorlichtingswerk en ‘social marketing’ maken 

hier gebruik van. 

 De normatief reëducatieve strategieën: mensen zijn sociale wezens die handelen 

vanuit een cultuurpatroon dat enkel gewijzigd kan worden door een veranderend 

waardekader. Sociaal werk is hier vooral op gericht. Voorbeeld: houding t.o.v. (niet) 

roken 
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 Dwangstrategieën: sociale veranderingen worden gerealiseerd door externe druk, 

door het uitoefenen van dwang. Zo kan een bepaalde verplichting (rookverbod) 

opgelegd worden of er kan een repressieve interventie plaatsvinden 

(snelheidsboete). 

1.3 Van sociale veranderkunde naar een paradigmaverscheidenheid 

Dankzij de ‘planned change’ lag het accent op de agoog als veranderkundige en werd 

agologie de wetenschap van geplande verandering. Dit sloot aan bij aandachtspunten in 

de sociaal pedagogische traditie, waarin normatieve denkbeelden vooropgesteld stonden.  

 Dit was mede onder invloed van Kurt Lewin (werken met kleine groepen om sociale 

veranderingen te creëren).  Men sprak over een personalistisch-humanistische 

andragogiek. Dit leidde tot een spanning tussen de sociale agogiek als sociale 

veranderkunde en een meer beperkte benadering met focus op persoonlijke 

veranderingsprocessen.  

Vanaf de jaren 70 werden de ped.wet. beïnvloed door de kritische theorie, die de 

gebondenheid van de sociale wetenschappen aan de historische en maatschappelijke 

context benadrukte. Het doel van sociale wetenschappen moest dus bijdragen tot 

emancipatie. 

De sociale agogiek werd, net als sociale wetenschappen, gekenmerkt door een 

paradigmaverscheidenheid. 

 Een paradigma is een wetenschappelijk perspectief, bestaande uit een specifieke 

combo van uitgangspunten om naar de sociale werkelijkheid te kijken. 

 De aard van het paradigma bepaalt welk object gekozen wordt, welke vragen gesteld 

worden, hoe die onderzocht worden etc.. 

Een veelvuldig gemaakt onderscheid in de sociaal agogische onderzoeksbenaderingen is 

het onderscheid tussen de: 

 Technisch-professionele benaderingen: hebben een dimonante impact op het 

sociaalagogisch onderzoek. Hier spreekt men van sociale veranderkunde. De 

samenleving is een geordend systeem en sociale problemen zijn een onwenselijke 

afwijking t.a.v. deze orde. Problemen doen zich voor als het volk onvoldoende 

aangepast is aan de normen. Preventie en tegemoetkoming aan die problemen vergt 

een proces van sociale verandering.  

o Die sociale verandering is hier een driefasenmodel van Kurt Lewin met 

unfreezing, moving en refreezing. Een variant hierop gaat uit van:  

 Diagnose en probleemdefinitie; doelbepaling en alternatieve 

oplossingen overwegen; strategiebepaling; implementatie; evaluatie 

Werkpraktijken worden binnen deze benadering gegroepeerd naargelang de 

doelgroep, het terrein of het vertrekpunt. Deze indeling verwijst naar de 

verscheidenheid in het agogisch werkveld.  

 

 Persoonlijke groeibenaderingen: de samenleving is gebaseerd op interacties 

tussen actoren. Deze interacties zijn een uitwisseling van sociale ruilverhoudingen 

(met nadruk op wederkerigheid in de menselijke interactie) of een uitwisseling van 
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betekenissen (met het accent op de betekenis van het handelen voor de betrokken 

actoren, afgeleid van de interpretatie van de interventie).  

o Het onderzoek is vooral gericht op het onderzoek van de interventie (de 

relatie tussen de agoog als veranderkundige en de cliënt als degene die moet 

veranderd worden).  

 De interventie is gericht op het wegnemen van belemmerende of 

vervreemdende factoren. Verandering is dus het ontwikkelen van 

een groeibevorderende relatie tussen cliënten onderling en 

begeleiders-cliënten.  

De bijdrage van de persoonlijke groeibenaderingen situeren zich op vlak van 

ontwikkeling van alternatieve vormen van aanpak.  

 

 Kritisch emancipatorische benaderingen: verbinden de sociale interventies met 

een historische en maatschappelijke analyse. Vooral Paulo Freire is hier bekend met 

zijn Pedagogie van de Onderdrukten – hij wilde hier tegemoetkomen aan het 

volwassen analfabetisme.  

o Technisch analfabetisme is volgens hem de uitdrukking van een 

verdergaande cultuur van het zwijgen: het aanvaarden van de sociale 

werkelijkheid zoals ze dominant voorgesteld wordt.  

 Verdergaande scholing verandert iets aan het analfabetisme, maar 

niet aan de cultuur van het zwijgen. Hiervoor is een grondige 

reflectie nodig – o.b.v. deze reflectie koppelt hij een methodisch leren 

lezen en schrijven aan politieke bewustwording. 

o Freire heeft de kritiek dat educatieve en sociaal werkpraktijken rusten op een 

bankconcept van de opvoeding: ze benaderen lerenden als onmondig en 

afhankelijk. Volgens Freire kan pedagogiek nooit neutraal zijn: ze kan een 

soort sociale brandweer of hefboom naar emancipatie zijn.  

Deze benaderingen zoeken hoe werkpraktijken emancipatorisch kunnen zijn, 

rekening houdend met de samenleving (als resultaat van sociaal handelen én met 

eigen institutionele ontwikkeling).  

Sociale verandering is hier niet gepland, maar een voortdurend en participatief 

proces van actie en reflectie (deze zijn beide onderling verweven) – dit is volgens 

Freire de praxisbenadering van de sociale werkelijkheid.  

o Deze onderzoekt het probleem, maar ook het beleid t.a.v. de 

probleemsituatie. Interventies maken hier dus een inherent deel uit van de 

probleemdefinitie. 

1.4 Een gedecentreerd vakgebied? 

Danny Wildemeersch omschreef sociale agogiek als een gedecentreerd vakgebied. Een 

risicomaatschappij houdt nieuwe opgaven in voor educatieve en sociaal werkpraktijken en 

de studie hiervan.  

Risicomaatschappij (Ulrich Beck) verwijst naar maatschappelijke veranderingen sinds de 

ontwikkeling van het Westen tot een moderne, industriële samenleving.  

 Voorheen was deze samenleving sterk geproletariseerd, na de oorlog werd ze 

uitgebouwd tot een verzorgingsstaat (met sociale zekerheid en sociale rechten en 

vermijding sociale ongelijkheid door marktafhankelijkheid).  
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De actuele samenleving is een diensten- of kenniseconomie. Het maatschappelijk 

conflictveld gaat nu om de risico’s die voortvloeien uit maatschappelijke keuzes. Zo zijn er: 

 Ecologische risico’s (milieuvervuiling) 

 Sociaal-economische risico’s (armoedebestrijding) 

 Individualiseringsrisico’s (consumptie, sociale integratie van langdurig werklozen) 

De ontwikkeling naar deze risicomaatschappij gaat gepaard met ingrijpende veranderingen 

in de sociaal politieke context. Sociale agogiek geldt als eigenstandig wetenschappelijk 

vakgebied en is uitgegroeid tot een zeer uitgebreid en divers aanbod van 

maatschappelijke dienstverlening dat gestuurd wordt vanuit verschillende theoretische 

concepten met de nadruk op individueel leren.  

Deze decentrering maakt dat het academisch vakgebied zo goed als verdwenen is. De 

sociaal werkpraktijken worden vooral bestudeerd aan de onderzoekscentra van sociale 

hogescholen in NL. In VL wordt het onderzoek wel verder uitgebouwd via BaMa-opleidingen. 

Dit zorgt ervoor dat de historische draad langs verschillende wegen wordt opgenomen. 

2. Sociale agogiek: een pedagogiek van het sociaal werk 

2.1 Sociale pedagogiek en sociaal werk 

Sociaal pedagogische banderingen zijn benaderingen van sociale problemen vanuit de 

opvatting over de natie als gemeenschap van burgers, waarbij de staat moet bijdragen tot 

sociale cohesie door ondersteuning van initiatieven die bijdragen aan het algemeen belang. 

Politieke participatie moet samengaan met een sociale benadering van burgerschap: de 

overheid beschermt burgers, burgers hebben recht op politieke participatie.  

Pedagogische en sociaal werkinitiatieven worden hier ingezet om gemeenschapsbesef te 

ontwikkelen en worden veelal gedragen door het maatschappelijk middenveld. 

 Dat middenveld is de diversiteit aan organisaties, instellingen en sociale 

bewegingen waarbinnen burgers activiteiten ondernemen. 

o Dit houdt het midden tussen het privéterrein en het publieke domein als een 

intermediaire sfeer tussen individu en collectiviteit.  

o De participatie kan verschillende betekenissen hebben: lidmaatschap, 

sympathiseren, acties volgen, opinies laten beïnvloeden, …  

 De overheid neemt hier een subsidiaire plaats in: sociaal cultureel werk, 

welzijnswerk e.d. zijn veelal particuliere initiatieven die erkend en gesubsidieerd 

worden door de overheid. = gesubsidieerde vrijheid 

Sociaal werkbenaderingen vertrekken niet vanuit de gemeenschap, maar vanuit het individu. 

Er zijn twee stromingen aanwezig:  

 De liberale stroming: de nadruk ligt op de vrijheid van het individueel handelen. 

De burgers moeten de wet naleven en de overheid moet erop toezien dat dit gebeurt. 

Overheidsinmenging wordt zoveel mogelijk vermeden. 

o Pedagogische en sociaal werkinitiatieven worden ingezet tot behoud van de 

maatschappelijke orde. Dit leidt tot een residuele inzet: de taak van de 

overheid is compenserend in relatie tot de positie op de arbeidsmarkt. Mensen 
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kunnen voor zichzelf zorgen via een inkomen vanuit economische activiteit. 

Onderwijs moet hier dus op voorbereiden. Deze benadering houdt een 

tegenstelling in tussen overheid en het maatschappelijk middenveld. 

 Historische verklaring: in Engeland werd initiatief genomen voor 

realisatie van openbare armenzorg. Het maatschappelijk middenveld 

bekritiseerde dat, omdat dit armoede zogezegd in stand hield omdat er 

geen hefbomen waren om uit armoede te geraken. Het leidde tot 

stigmatisering. Het maatschappelijk middenveld ontwikkelde daarop 

eigen initiatieven (anders dan de staatstinitiatieven). 

  

 De sociaal democratische benadering: de nadruk ligt op de gelijkheid van 

handelen, zowel van individu in relatie tot staat als van individuen onderling. Deze 

benadering focust op een realisatie van een grotere gelijkheid tussen mensen in 

mogelijkheden tot vrij handelen. Dankzij de ongelijke bestaanscondities moeten 

mensen beroep kunnen doen op hulpbronnen (onderwijs e.d.).  

o In de uitwerking ligt de focus op mogelijkheden tot tewerkstelling, inclusief 

de ondersteuning door de staat. De actieve inschakeling op de arbeidsmarkt 

zorgt ervoor dat er een universeel herverdelingssysteem kan ontwikkeld 

worden, alsook voorzieningen die het makkelijk maken gezin en arbeid op 

elkaar af te stemmen.  

Deze benaderingen zijn verbonden met sociaal politieke ontwikkeling van natiestaten: 

praktijken zijn maar te kennen in relatie tot deze ontwikkelingen. De grenzen tussen de 

benaderingen zijn ook open: ze werken in op elkaar en ook de vormgeving kan verschillende 

richtingen uit. Beide benaderingen ontmoeten elkaar in de vraag naar wat ped&soc werk in 

houdt, waarom ze belangrijk zijn, hoe ze vorm krijgen en wat ze teweegbrengen. 

2.2 De sociale dimensie in de pedagogiek 

Dankzij de kinderwetgeving wordt de opvoeding vermaatschappelijkt: ze wordt deels 

onttrokken aan de private sfeer omdat de opvoeding volgens normen moet vergaan en 

omdat meer en meer deskundigen zich gaan bekommeren om opvoeding als conditie voor 

sociale integratie. Pedagogische praktijken krijgen een sociale dimensie als verbinding 

tussen private gezinssfeer en publieke samenlevingssfeer.  

Kohlbrugge verbindt de studie van sociale problemen met de vraag naar de gewilde 

verbetering ervan.  

 Deze gewilde verbetering kan worden bereikt door sociaal werk (~sociale arbeid), 

wat hij ziet als het geven van leiding en lering – en is noodzakelijk geworden door de 

industrialisering, verstedelijking, individualisering en toenemende complexiteit van de 

samenleving.  

o Sociale arbeid bestaat uit alle werkzaamheden en maatregelen die ons 

geestelijk en materieel hoger op kunnen brengen. De aandacht ligt bij de 

opgroeiende jeugd. 

De koppeling van pedagogische praktijken aan doelstellingen van sociale integratie heeft 

consequenties: 
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 Pedagogische praktijken worden gezien op hun socialisatiefunctie: waarbij 

individuen leren handelen om erkend te worden als volwaardige leden van de 

maatschappij. Hier zijn praktijken ‘aanpassingsgericht’ en ontstaat er een 

pedagogische paradox: emancipatie via aanpassing.  

 De prioritaire gerichtheid op kinderen en jongeren en lager geschoolde groepen 

 De toenemende uitbreiding van de pedagogische bekommernis: voorzieningen 

gaan meer invloed uitoefenen op het dagelijks leven 

 sociale problemen (armoede, sociale uitsluiting e.d.) worden herleid tot 

pedagogisch probleem. Ook ziet men non-participatie als sociaal probleem.  

Deze sociale dimensie roept de vraag op naar de normatieve finaliteit van de 

ped.praktijk: ligt deze in de ontplooiing van het individu of in de realisatie van een 

maatschappelijk project of beide? 

De omslag naar risicomaatschappij gaat hier gepaard met verschoven doelen in de 

ped.praktijk, met steeds meer nadruk op de ontplooiing van het individu en te weinig op 

de uitbouw van een democratische samenleving. Democratieopvoeding is dus een 

belangrijk actueel thema in de sociale pedagogiek: ped.praktijken dienen bij te dragen tot 

soc&cult ontplooiing en tot meer gelijkheid tussen mensen wat betreft die 

ontplooiingsmogelijkheden. 

 Sociale ontplooiing verwijst naar de sociale posities die mensen innemen in de 

samenleving. Het handelen wordt begrensd door de plaats die mensen innemen in de 

samenleving of verbindingen die hier door ontstaan. Zo is het handelingsrepertoire 

van mannen verschillend dan dat van vrouwen. Dankzij het sociaal handelen 

(interactie en communicatie) maken mensen nieuwe verbindingen tussen sociale 

posities en kunnen ze zo hun handelingsrepertoire uitbreiden. 

o Het geheel van sociale posities en relaties vormt een sociaal netwerk. Vaak 

wordt aangenomen dat ‘arme mensen’ hun sociaal netwerk begrensd is tot de 

onmiddellijke omgeving; dat van organisaties tot hun eigen organisatie e.d.  

 Culturele ontplooiing verwijst naar de waardering die mensen geven aan sociale 

posities en netwerken en de verwachtingen die zij er van hebben. Zo worden 

educatieve praktijken gewaardeerd naargelang de verwachtingen die mensen 

hebben. 

o De waarderingen zijn meestal de neerslag van cultuurpatronen (gehelen 

van waarden en normen en verwachtingen en doelstellingen), die via 

socialisatie worden overgedragen. Zo dragen pedagogische praktijken bij tot 

behoud of verandering tussen de patronen. Patronen kunnen bevestigd of 

doorbroken worden. pedagogische praktijken zorgen dus voor een 

spanningsveld tussen beheersing en emancipatie. 

2.3 De educatieve dimensie in het sociaal werk 

Sociaal werkpraktijken zijn eerst en vooral sociale praktijken die tot stand komen in een 

historische en maatschappelijke context. Ze maken een eigen kijk op de situatie aan en 

wanneer ze geïnstitutionaliseerd worden, maken ze een eigen grammatica aan: een eigen 

taalgebruik, eigen normen en uitgangspunten die richtinggevend zijn voor professionals 

binnen deze logica.  



Sociale Agogiek: samenvatting syllabus  Plevoets Ine 
  2012 – 2013  

| pagina 9 
 

Sociaal werk heeft veel benamingen in Europa (Soclalpadagogik, Sozialhilfe, aide social, 

travail social e.d.). De termen verwijzen niet altijd naar de brede noemer, maar soms ook 

naar beperktere reikwijdtes.  

Social work is als overkoepelend begrip beter gekend en verspreid dan de VL en NL 

benaming. Social work omvat hier in VL en NL het maatschappelijk werk, diverse vormen 

van sociaal cultureel werk, maatschappelijke dienstverlening, sociaal pedagogische en 

orthopedagogische hulpverlening en cultureel werk. 

De International Federation Of Social Workers stelde een officiële definitie van social 

work voor: “social work promoot sociale verandering, probleemoplossing in menselijke 

relaties en de bekrachtiging en bevrijding van mensen om hun welzijn te bevorderen. Door 

theorieën van human behavior en sociale systemen te gebruiken, komt sociaal werk tussen 

op de momenten waar mensen interageren met hun omgeving. Mensenrechten en sociale 

rechten zijn fundamenteel.” 

Welzijnsbegrip, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid wijzen naar een belangrijke 

educatieve dimensie van sociaal werk: het gaat om tegemoetkomen aan sociale problemen 

maar vooral om het ondersteunen van leerprocessen. 

Sociaal werk wil bijdragen tot welzijn van individuen en groepen. Welzijn als begrip kreeg 

sinds WOII veel aandacht. Er zijn twee benaderingen: 

1. Welzijn als bestaanssituatie:  

 Onderverdeling in 4 dimensies: individuele behoeftebevrediging, persoonlijke 

ontwikkeling, participatie aan burgerrechten en integratie in de sociale orde.  

 Er zijn verschillende onderzoekspistes mogelijk: de bereikte welzijnstoestand op 

een bepaald moment, bronnen om de dimensies te realiseren, zich focussen op 

gebeurtenissen die welzijnsbedreigend of welzijnsverhogend zijn.  

 = zeer ruim begrip. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

o Algemeen welzijn: de fundamentele bestaanskwaliteit binnen de 

samenleving. De grote meerderheid van Belgen leeft in matige tot positieve 

leefomstandigheden. Het algemeen sociaal beleid heeft algemeen welzijn als 

doel. 

o Specifiek welzijn: op een specifiek gebied, zoals bv. gezondheid, huisvesting 

e.d. dit verwijst naar functies binnen het sociaal beleid. Welzijnsbeleid is hier 

de realisatie van de kernfuncties zorg en sociaalculturele vorming.  

 Welzijnsbeleid is in deze benadering paradoxaal gericht op preventie en opheffing 

van onwelzijn (wat dient gemeten te worden t.a.v. welzijnsstandaard. Dankzij die 

standaard kan men zoeken wat kan gedaan worden om het onwelzijn op te heffen).  

 Kritiek: deze benadering gaat ervanuit dat welzijn in algemene criteria kan gevat 

worden, iedereen zou welzijn op dezelfde manier zien. Het welzijnsbegrip wordt 

dus uit de historische context gelicht en voorgesteld als een neutraal gegeven – dit is 

dus niet het geval. Vele interpretaties zijn mogelijk! Het is dus belangrijk de 

definiëring van welzijn te zien in relatie tot de vraag wie de definitie mee kan bepalen.  
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2. Welzijn als een leerproces beschrijft welzijn als : 

 Een maatschappelijk en historisch te begrijpen concept, omdat welzijnsbesef 

samengaat met politieke keuzes. Welzijnsindicatoren van nu hebben een 

vanzelfsprekendheid verworven, die voor de verzorgingsstaat ondenkbaar waren. 

Deze welzijnsindicatoren grijpen toch nog vaak verschillend in op de leefsituatie 

van mensen: zo kan bv. kinderbijslag erg verschillen a.d.h.v. de gezinssituatie. De 

implementatie van welzijnsindicatoren moet dus gezien worden in een ruimere 

context, waarin sociale gelijkheid ook een criterium is.  

 Een participatief vorm te geven concept, omdat de aspiraties en mogelijkheden 

van mensen sterk verschillen en welzijn samengaat met de mogelijkheid om die 

aspiraties te realiseren. Dit gaat samen met ongelijkheden tussen mensen en 

situaties.  

o Het is belangrijk dat deze ongelijkheden niet negatief inwerken op de 

mogelijkheden tot handelen. Een actuele kritiek hierop is dat de status van 

bescherming op veel domeinen van het leven ingaat tegen de 

participatiemogelijkheden van kinderen en dat er een andere aanpak nodig is.  

Welzijn is dus geen absoluut begrip, maar een uitdrukking van een sociaal cultureel 

leerproces, gebonden aan concrete historische en maatschappelijke omstandigheden.  

De erkenning van welzijn als leerproces maakt dat een welzijnsbeleid vooral gericht is op het 

stimuleren van capaciteiten van mensen en op de preventie en het opheffen van 

sociale en culturele uitsluiting. Dit betekent dat ze moeten bijdragen tot mogelijkheden 

van ieder. Die mogelijkheden moeten worden afgewogen t.a.v. een analyse van de 

werkelijkheid. Vragen die hierbij gesteld worden:  

 Heeft iedereen dezelfde rechten? 

 Heeft iedereen toegang tot de nodige voorzieningen? 

 Wordt ieder erkend in de tenuitvoerlegging erkenning van rechten en voorzieningen? 

 Leiden de uitkomsten van deze rechten en voorzieningen tot welzijnsverhoging? 

De benaderingen van welzijn als bestaanssituatie of als leerproces zijn niet altijd goed te 

onderscheiden. Toch is het onderscheid wél belangrijk: het geeft aan wat object is van 

onderzoek, de welzijnssituatie algemeen of van een bepaalde groep of het beleid t.a.v. deze 

groep. 

2.4 De normativiteit van sociaal pedagogische en sociaal werkpraktijken 

Sociaal pedagogische en sociaal werkpraktijken zijn normatief: ze berusten op 

tussenkomsten in de dagelijkse situatie en leefwereld, zolang de tussenkomsten 

bijdragen tot een hogere welzijnservaring. Sociale interventie is hier een kernbegrip. 

 Sociale interventie = tussenkomst in sociale problemen.  

 Tussenkomst is gericht om het verloop te wijzigen in een meer wenselijke richting.  

 Tussenkomsten zijn niet neutraal, ze geven richting aan het sociaal handelen.  

 Sociale interventies zijn een vorm van sociaal handelen. Mensen leven samen in 

een gemeenschap en daar worden ze op aangesproken. Het menselijk handelen is 

zinvol betrokken op het handelen van andere, want het is sociaal handelen. 
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 Sociaal handelen komt tot stand door interactie (= waarneembaar gedrag) en 

communicatie (= meedelen van informatie). Mensen geven hiermee betekenis aan 

hun handelen.  

 Sociale interventies moeten begrepen worden in hun context: de intenties kunnen 

verschillen van de uiteindelijke effecten en de effecten kunnen verschillen naargelang 

de situatie. 

 Sociale interventies zijn historisch te begrijpen: ons handelen vandaag verwijst 

naar het verleden maar is gericht op de toekomst.  

o Zo is er in elke gemeente een OCMW dat maatschappelijke dienstverlening 

moet verzekeren voor iedereen. Dit is tot stand gekomen door de hervorming 

van de vroegere Commissie van de Openbare Onderstand (wat een 

samenvoeging was van het Bureel van Weldadigheid en het Burgerlijk 

Godshuis). De structuur van het OCMW is vergelijkbaar met dat van het COO. 

De opdracht van het OCMW wordt vormgegeven vanuit actuele situaties die 

zich voordoen als problemen, alsook vanuit anticipatie op noden die zich in de 

toekomst kunnen aandienen. 

Henk Michielse wijst op het dubbelkarakter van sociaal pedagogische en 

sociaalwerkpraktijken: 

 Ze zijn te omschrijven als disciplineringsstrategieën, waar sociale problemen 

geïndividualiseerd benaderd worden en waarbij ingezet wordt op de normalisering 

ervan tot maatschappelijk wenselijke patronen  

 Ze worden gezien als maatschappelijke hulpbronnen die essentieel zijn vooer de 

verbetering van de bestaansvoorwaarden en voor mogelijkheden tot individuele en 

collectieve emancipatie uit mensonwaardige situaties. 

Dit dubbelkarakter wijst op een essentieel spanningsveld, dat tussen ‘beheersing’ en 

‘emancipatie’. Dit houdt in dat professionaliteit niet enkel in technische termen, maar ook in 

normatieve termen (legitimering van sociale interventies) kan gezien worden. 

2.5 De legitimering van sociale interventies 

Het spanningsveld tussen beheersing en emancipatie houdt in dat socped&soc werkpraktijk 

aangestuurd worden vanuit maatschappelijke motieven (ten dienste van het algemeen 

belang) en dat ze ondersteuning moeten bieden aan de mogelijkheden om individuele 

aspiraties te ondersteunen. Dit leidt naar de vraag ‘hoe professioneel te handelen’. Dit wijst 

naar een opvatting over professionaliteit: 

 Technische professionaliteit (= als inzet van de juiste methodes) ziet de sociaal 

pedagoog en sociaal werker als deskundige. Het accent ligt op de relatie tussen 

doel en middel. Centrale vraag: welke instrumenten kunnen ingezet worden om dat 

doel te bereiken? De legitimering wordt buiten de interventie gelegd, door verwijzing 

naar opdrachtgever, maatschappelijke bevindingen, maatschappelijke urgentie e.d. 

 Normatieve professionaliteit (= als verantwoording van waarom een bepaalde 

aanpak gekozen wordt) vraagt “Waarom wordt op dit moment nu net zo 

tussengekomen?”. Het accent verschuift van doelmiddel naar 

verantwoordingsrelatie (wie macht heeft om tussen te komen moet dat dan ook 

doen én zich verantwoorden waarom hij dat doet). 
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G. Van der Laan stelt dat het spanningsveld beheersing en emancipatie moet gezien 

worden als een kenmerkende dimensie van sociaal pedagogische en sociaal 

werkpraktijken. Dit houdt de opgave in om te leren omgaan met ambivalenties die eigen zijn 

aan deze praktijken. Een van de manieren om hiermee om te gaan is het zorgvuldig 

hulpverlenen. Criteria voor ZH: 

 Breed ervaringsgebied dat niet gereduceerd mag worden 

 Eenzijdige beïnvloeding moet vermeden worden. Hulpverlening berust op dialoog en 

erkenning van gelijkwaardigheid 

 Hulpverleners mogen niet te snel (overmatig interventionisme) of te laat (nalatigheid) 

ingrijpen 

Om dit te realiseren ontwikkelde hij een driewereldenmodel, waarin de criteria verbonden 

worden met aspecten van de professionele hulpverleningspraktijk. Onderscheid tussen: 

 Objectieve aspect: de methodisch technische of instrumentele professionaliteit. Is er 

wel genoeg kennis voorhanden? 

 Sociale aspect: normatieve professionaliteit. Wordt er juist gehandeld? 

 Subjectieve aspect: persoonlijke professionaliteit. Wordt er oprecht gehandeld? 

Sociaal werker en probleemdrager moeten dus een gezamenlijke definitie van de 

probleemsituatie zien. Gelijkwaardigheidserkenning in een afhankelijkheidsrelatie houdt 

namelijk in dat mensen ten allen tijde hun recht op autonomie en zelfbeschikking moeten 

blijven behouden en mogen/kunnen meebeslissen over de wijze waarop het probleem 

aangepakt wordt. 

3. Institutionalisering en professionalisering 

3.1 Sectoren en categorieën van sociaal beleid 

3.2 Professionele en niet-professionele inbreng 

3.3 De toenemende vraag naar professionalisering 

3.4 Nieuwe rolverwachtingen ten aanzien van sociale partners 

Actuele ontwikkelingen leiden tot veranderende opvattingen over de rol van 

professionals en versterken de nood aan een reflectieve professionaliteitsbenadering.   

Tijdens het burgerlijk beschavingsoffensief was sociaal werk aanbodsgericht: de 

doelstellingen van sociaal werk en behoeftebepaling waren op elkaar betrokken. De sociaal 

werker moest mensen leren wat nuttig was voor het individueel belang. De uitbouw van 

de verzorgingsstaat zorgde voor een emancipatie van het sociaal werk als professioneel 

project: het werd een institutionele voorziening, ingebed in de dienstverlening van de 

gemeenschap.  

De klemtoon verschuift, in de actuele ontwikkelingen, naar de aansluiting van het aanbod 

bij de vragen van de doelgroep. De vraag ‘welke oplossing voor welk probleem?’ maakt nu 

plaats voor ‘welke samenwerkingsverbanden en netwerken van diverse pro’s voor welke 

types vragen en probleemsituaties?’.  
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Sociaal werk wordt in toenemende mate een zaak van sociale netwerkvorming tussen 

pro’s:  

 Het accent bij een netwerk ligt op de afhankelijkheids- of samenwerkingsrelaties 

tussen actoren.  

 De nadruk binnen netwerken ligt op communicatie en interactie tussen actoren. 

 Kerngedachte is dat de uiteindelijke interventie het gevolg is van een reeks 

beslissingen, genomen voor verschillende actoren – al dan niet gedeeltelijk 

afhankelijk van elkaar voor de realisatie van gemeenschappelijke doelstellingen.  

o Die onderlinge afhankelijkheid maakt ok dat ze het handelen op elkaar dienen 

af te stemmen. 

 Het perspectief op sociale verandering verschuift naar het begeleiden van sociale 

leerprocessen met het oog op constructie van een gemeenschappelijk 

beleidsproject. 

 Dat verschuivend perspectief brengt verschuivingen mee in de rolverwachtingen 

t.a.v. de sociaal werker. Guy Redig zegt dat deze verschuiving kan gevat worden in 

vier types: 

o De uitvoerend sociaal werker: 

 Focus: uitvoering van beleidsbeslissingen 

 Loyaliteit ligt bij het systeem, de hiërarchie waar hij werkt 

o De sociale werker als publieke manager, de beleidsagoog: 

 Focus: realisatie van geplande veranderingsprocessen, vertrekkend 

vanuit de loyaliteit… 

 Loyaliteit ligt bij organisatie of bestuur waarmee de SW verbonden is 

o De dienstverlener: 

 Focus: communicatie en interacit emet de burger en realisatie van een 

interactieve benadering, vb. via decentralisatie van dienstverlening. 

 Loyaliteit ligt bij de burger 

o De sociaalagogische sociaal werker: 

 Focus: begeleiding van sociale leerprocessen, waarbij interactie 

gericht is op realisatie van beleidsproject dat hij via een netwerksturing 

genereert. 

De professionaliteit ontwikkelt zich in het dynamisch zoeken van evenwicht tussen deze vier 

rollen en wordt bepaald door de normativiteit van waaruit dit evenwicht gestalte krijgt.  

Voorbeeld:  

 Een overwegende nadruk op technische professionaliteit zoekt een evenwicht in een 

overwegend uitvoerende taakstelling; 

 Een sterke nadruk op beheersing van gestelde probleem zoekt een evenwicht in een 

planmatige en technische benadering; 

 Een overwegend normatieve opvatting zoekt het evenwicht in een sterke nadruk op 

de subjectrelatie met de beoogde doelgroepen of in een verbinding tussen deze 

participatieprocessen en realisatie van de beleidsdoelstellingen.  
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Hoofdstuk 2: De verzorgingsstaat als context van sociaal 

agogisch handelen 

1. De verzorgingsstaat als politieke interventiestructuur 

1.1 Wat is een verzorgingsstaat? 

= maatschappijvorm waarin overheid: 

 Optreedt ter vrijwaring van burgerlijke en politieke rechten 

 Actief tussenkomt in de vormgeving aan het maatschappelijk leven 

o overheidstussenkomst gericht is op vermindering van de marktafhankelijkheid 

 overheid staat garant voor ontwikkeling van zorgarrangementen 

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

verhouding tussen zelfzorg, particuliere en overheidszorg. In sommige verzorgingsstaten 

(rudimentair uitgebouwd) is de publieke zorg beperkt, bij anderen is de publieke 

dienstverlening een van de belangrijkste mechanismen om een gelijkheid te creëren.  

1.2 Historische ontwikkeling van de verzorgingsstaat  

De verzorgingsstaat heeft een hele weg afgelegd: de aanvankelijk gewone armenzorg werd 

gecentraliseerd en na WO II aangevuld met een systeem van sociale zekerheid en sociale 

voorzieningen. 

1.2.1 De humanistische benadering 

Het begin situeert zich aan het einde van de feodaliteit in de 16e eeuw, bij de armenzorg. Er 

vond een proletariseringsproces plaats, waarbij grote groepen horigen loonarbeiders 

werden – zij overleefden door hun arbeidskracht te verkopen aan de bezitters. 

Proletarisering leidde niet noodzakelijk tot armoede, maar de bedelarij en landloperij namen 

in dat tijdperk toe.  

Deze periode wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van een nieuw, humanistisch 

wereldbeeld. Sociale problemen worden op een nieuwe manier benaderd. Kenmerkend: 

 Een uitgesproken werelds karakter 

 De pessimistische kijk op arbeid maakt plaats voor een positief geïnspireerd 

arbeidsethos 

 Een appel op de overheid tot ontwikkeling van initiatieven inzake armenzorg 

De humanistische benadering vestigt een maatschappelijk onderscheid tussen goede en 

slechte armen. Benadering van beide categorieën verschilt nogal: de goede worden 

ondersteund, de slechte worden onderdrukt. 

Er ontstaan ook criteria om de bedeling te differentiëren naar gezinstoestand. Zowel 

repressieve als integrerende maatregelen hebben discipline als thema voorop staan: de 

armen moeten zich aanpassen aan de dominante samenleving, vooral aan de arbeidsmarkt.  
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1.2.2 De omslag van de industriële revolutie 

De humanistische benadering was moraliserend: economische en sociale aspecten waren 

niet aan de orde. De Verlichting verandert dit: het humanisme van de Verlichting richt zich 

ook op maatschappelijke oorzaken. De mens is van nature goed en zijn slechte 

eigenschappen moeten worden toegeschreven aan het leven in maatschappelijk verband. 

Dankzij het kapitalisme was er eind 18e eeuw wetenschappelijke interesse voor de toestand 

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

gedeclasseerden te heropvoeden en werk te verschaffen. Opvoedende interventies waren 

hier dus een instrument tot verandering van de samenleving: door het individu te veranderen, 

konden ze zo de samenleving in de goede richting sturen. 

De sociale politiek verbreedde. Voordien was deze beperkt tot armenzorg voor een 

surplusbevolking, nu breidde dat zich dankzij loonarbeid uit – met o.a. verzekeringen. 

1.2.3 Het interbellum en de periode na de tweede wereldoorlog 

Het interbellum is bekend voor zijn verzuiling: de samenlevingsverbanden werden op basis 

van levensbeschouwelijke grondslag georganiseerd. Je was ofwel liberaal, ofwel katholiek 

ofwel socialist – van de wieg tot het graf. De verzuiling werd een institutioneel Belgisch 

kenmerk. Hoewel die ideologische binding vandaag afgenomen is, blijven de zuilorganisaties 

nog altijd bestaan.  

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

sociale zekerheid. Dankzij de crisis van de jaren ’30 bleek dat armoede niet enkel een 

individueel, maar ook een maatschappelijk probleem was. Er was na de oorlog ook nood aan 

heropbouw van het economische leven.  

In 1944 ontstond het Nationaal pact van sociale solidariteit: overlegeconomie en de 

uitbouw van een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid. De sociale verzorgingsstaat werd 

nu een sociale welvaartstaat, gekenmerkt door een hoog welvaartspeil, gewaarborgde 

sociale rechten, … en solidariteit en integratie als belangrijke sociaal politieke beginselen. 

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

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

materiele risico’s. Sociale voorzieningen en zekerheid werden gezien als vormgeving aan de 

herverdelings- en integratiefunctie.  

In 1976 stelde het OCM een wet op die het recht op maatschappelijke dienstverlening voor 

iedereen verschafte. Het OCMW moet hiervoor zorgen. ~ mensenrechtenparadigma  

De verschillende fasen die de verzorgingsstaat heeft meegemaakt, duiden op de 

veranderende plaats van arbeid in de samenleving.  

1.3 Conceptuele origines van de verzorgingsstaat 

De verzorgingsstaat is typisch Westers. De grondslag ligt in de openbare armenzorg waarin 

een aantal pluriforme en vaak contradictorische concepten werden opgenomen. Dirk van 

Damme omschrijft vijf belangrijke conceptuele origines.  
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1.3.1 De notie van sociale bescherming 

Sociale bescherming was er ook al in de tijd van feodaliteit: de afhankelijke verwachtte 

enige vorm van bescherming bij zijn heer. Die paternalistische bescherming is vandaag nog 

altijd herkenbaar (vb. globalisering, armoedebestrijding wordt vooropgesteld).  

~ sociale ruil (bescherming in ruil voor aanpassing aan de bestaande orde) 

1.3.2 De kerkelijke liefdadigheid 

~ caritasdenken 

Het gunstkarakter van de zorg verwijst naar de zorghebbenden: zij zijn afhankelijk van de 

goodwill van zorgverstrekkers.  

De finaliteit van de armenzorg ligt in het caritasdenken niet in de verlichting van de armoede, 

maar in het zielenheil van degene die de arme helpt. De nadruk lag op liefdadigheid als 

plicht. De armen helpen ging gepaard met een zekere tolerantie t.o.v. armoede en bedelarij.  

Liefdadigheid als plicht leidde tot vele particuliere initiatieven. Tegenwoordig worden die 

erkend en gesubsidieerd door de overheid.  

Er zijn publieke en overheidsinitiatieven; zoals bv. het CAW en het OCMW. Beide 

organisaties hebben ongeveer opdracht wat betreft maatschappelijke dienstverlening. Dot 

wordt aangeduid met de term verkokering.  

1.3.3 Lokalistische structuur 

Een derde origine ligt in de pre-industriële periode: in de gemene rechten en 

solidariteitsmechanismen van de dorpsgemeenschappen. Het komt er op neer dat je voor 

hulp je in je eigen gemeente moet begeven en dat je voor het bekomen van bijstand moet 

voldoen aan gestelde nationaliteitsvoorwaarden. 

De verzorgingsstaat is dus verwant aan de natiestaat. Tegenwoordig ligt dit concept onder 

druk: 

 Er is geen afstemming van sociale zekerheidssystemen binnen Europa, elke is 

anders 

 De eenmaking van de Europese arbeidsmarkt zorgt voor hinderpalen wat betreft het 

beroep doen op zorg 

1.3.4 De ontwikkeling van het kapitalisme 

Het kapitalisme reikt de functionele imperatieven aan die ten grondslag liggen aan de 

verzorgingsstaat als politiek systeem: het handhaven van het kapitalisme is mogelijk door de 

uitbouw van de verzorgingsstaat. Dit wordt vertaald in de sociaal politieke doelstellingen van 

de traditionele verzorgingsstaat: 

 Arbeidsmarktkwalificatie: kapitalisme heeft nood aan een systeem dat mensen 

aanzet zich aan te bieden als de markt behoefte heeft aan arbeidskrachten.  
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 Ordehandhaving: een kapitalistische economie kan alleen functioneren als er 

genoeg aanbod en vraag is. Deze voorwaarden vergen maatschappelijke orde, zowel 

aan de productie- als aan de vraagzijde (geen stakingen, geen dalende koopkracht). 

Een sociaal beleid is hiervoor ontwikkeld, dat garandeert dat lonen bestaan uit een 

gecommodificeerd (het arbeidsloon) deel en een gedecommodificeerd (het loon dat via 

het zorgsysteem verstrekt wordt, RSZ en sociale zekerheid enz) deel. 

De impact van het kapitalisme op de ontwikkeling van een verzorgingsstaat uit zich in een 

zorgsysteem dat zich afstemt op de arbeidsmarktvereisten en op de vereiste van 

arbeidsbereidheid. 

1.3.5 De ontwikkeling van de staat 

Het toenemende beroep op staatsinterventie hield in dat de staat veranderde van een Etat 

Gendarme naar een Etat Protecteur – een vertegenwoordiger van algemeen belang. De 

traditionele sociaal politieke doelstellingen ordehandhaving en arbeidsmarktregulering 

worden na WO II aangevuld met doelstellingen die verwijzen naar het recht op en 

menswaardig bestaan.   

1.3.6 De verzorgingsstaat: een interventiestaat 

De verzorgingsstaat is het resultaat van het voortdurend zoeken naar evenwicht tussen 

behoudsgezinde sociaal politieke doelstellingen van arbeidsmarktkwalificatie en 

ordehandhaving en de emanciperende opgave van grote maatschappelijke gelijkheid om 

een menswaardig bestaan te leiden.  

De ontwikkeling van de verzorgingsstaat leidde tot een ruimer interveniërend 

overheidsapparaat van een interventiestaat. Dit komt tot uiting in het onderwijs, velzijnswerk, 

gezondheidszorg, milieu ….: op elk samenlevingsterrein wordt ingegrepen.  

1.4 Types verzorgingsstaten: geïnstitutionaliseerde levenskansen als criterium 

In een kapitalistische samenleving heerst het marktbeginsel: met een bepaald inkomen kan 

men diensten en goederen verwerven. Die goederen en diensten kunnen ook via het 

behoeftebeginsel toegewezen worden – dit gebeurt door collectivisering. Dit betekent 

zoveel als dat er algemene en bindende regelingen getroffen worden: 

 ter bestrijding van tekorten en tegenslagen die mensen afzonderlijk kunnen 

overkomen; 

 tot tegemoetkoming aan de noden van mensen  

1.4.1 Definitie van de verzorgingsstaat 

Thoenes: ‘een maatschappij, gekenmerkt door een op democratische leest geschoeid 

systeem van overheidszorg, dat zich (d.m.v. een kapitalistisch productiesysteem) garant stelt 

voor het collectieve sociale welzijn van haar inwoners’ 

De overheid moet via haar sociaal beleid corrigerend optreden t.a.v. de verdeling van 

maatschappelijke goederen volgens het marktbeginsel. Dit moet ervoor zorgen dat kansen 

op een menswaardig bestaan minder afhankelijk worden van de positie die mensen hebben 
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op de markt. De gerichtheid van deze interventie (op die vermindering) is een voorwaarde 

om van een verzorgingsstaat te kunnen spreken.  

De Belgische wetgeving gaat uit van een recht op maatschappelijke integratie: dit recht is 

afdwingbaar en heeft niets te maken met goodwill.  

1.4.2 Types verzorgingsstaten 

De verzorgingsstaten verschillen o.b.v. historische en matschappelijke omstandigheden. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen volgende verzorgingsstaten: 

 Sociaal democratische 

 Institutionele 

 Residuele 

 Rudimentaire  

Het onderscheid berust op twee criteria, die samengevat worden onder de noemer 

geïnstitutionaliseerde levenskansen: 

 de mate waarin keuzemogelijkheden tot individuele ontplooiing structureel voorzien 

zijn. Vaak uitgewerkt in termen van sociale rechten die onvoorwaardelijk 

gegarandeerd worden 

 de mate waarin deze structurele keuzemogelijkheden cultureel ingebed zijn en 

gedragen worden door de ervaring van sociaal contract tussen maatschappelijke 

partijen en klassen. 

Als aan de criteria voldaan zijn, dan wordt de verzorgingsstaat als volgt getypeerd: 

 De sociaal democratische VS: universele, wettelijke verankerde voorzieningen die 

individuele burgers beschermen en gebaseerd zijn op de menselijke waardigheid 

 De institutionele VS: een corporatistisch regime waarin sociale rechten aanwezig 

zijn en cultureel gedragen worden maar sociale stratificatie ongemoeid blijft. 

Integratie en participatie vallen hier nadelig uit voor kwetsbare groepen 

 De residuele VS: een liberaal regime, met individuele verantwoordelijkheid voorop. 

De sociale solidariteit is begrensd en wordt selectief toebedeeld 

 De rudimentaire VS: familiale solidariteit wordt centraal gesteld. Sociale rechten en 

keuzemogelijkheden zijn beperkt aanwezig 

De grenzen zijn vaag en vaak kan het zijn dat meerdere kenmerken samen voorkomen. 

België zit op de rand van sociaal-democratisch en het institutionele type. De regimes staan 

onder constante druk dankzij de maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen: er moet 

regelmatig bijgeschaafd worden. 

1.5 Basistechnieken van de verzorgingsstaat 

1.5.1 De sociale zekerheid 

De overheid moet haar burgers een redelijk bestaan garanderen.  

= herverdeling van de verplicht opgespaarde gelden van de gerechtigden. Van je loon wordt 

een bijdrage afgehouden voor de Rijkskas van Sociale Zekerheid. 
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Verschillende fasen voor de totstandkoming van de Belgische sociale zekerheid: 

1. De vrijwillige onderlinge verzekeringen in het midden van de 19e eeuw: mensen 

verenigden zich onderling om financieel hulp te bieden als één van de leden dat 

nodig had. Deze maatschappijen zijn de huidige mutualiteiten. Ook waren er 

bijstandskassen om de werkloze leden bij te staan. 

2. De gesubsidieerde vrijwillige verzekeringen aan het einde van de 19e eeuw: de 

overheid stimuleerde de vorming van maatschappijen voor onderlinge bijstand via 

subsidies. Dit leidde tot een schaalvergroting en een overkoepeling op verzuilde 

basis. 

3. De verplichte sociale verzekeringen tijdens het interbellum: vervanging van de vrije 

verzekeringen door verplichte sociale verzekeringen. Het Nationaal pact van sociale 

solidariteit maakte sociale verzekeringen verplicht voor regelmatige werknemers. 

4. De minimumuitkeringen: mensen die door de mazen van het vangnet vallen, krijgen 

een minimumuitkering, losstaand van de gepresteerde arbeid.  

5. Actueel: een volgende fase breekt aan. Eerst en vooral zoekt men naar vormen van 

sociale bescherming die tegemoet komen aan sociale noden als gevolg van de 

vergrijzing, individualisering en destandaardisering van het gezin. Anderzijds 

moet men ook een goede relatie zoeken tussen behoefte, risico en risico dekking. 

1.5.2 De bijstand 

= voorloper én sluitstuk sociale zekerheid 

Men heeft recht op ondersteuning omdat men daar behoefte aan heeft, los van geleverde 

arbeidsprestaties. Dus ook wie geen arbeidsprestaties leverde, heeft recht op bijstand. 

Deze bijstand bevat een minimumuitkering, tegenwoordig een leefloon genoemd. Het 

leefloon is een instrument om het recht op matschappelijke integratie te realiseren. In 

werkelijkheid is er nog veel werk aan de winkel, want de uitkeringen zijn niet hoog genoeg… 

 Recht op maatschappelijke integratie is verbonden aan voorwaarden zoals 

nationaliteit, leeftijd, woonplaats, behoefte en werkbereidheid.  

Het verschil met SZ is dat bijstand toegekend wordt op basis van behoefte. Toch is er een 

overvloei: de gemengde prestatieregelingen (vb. inkomen voor bejaarden, kinderbijslag). 

Deze minimumuitkeringen verwijzen deels naar geleverde prestaties. 

1.5.3 De sociale voorzieningen 

= collectieve goederen en diensten die door de overheid verzekerd worden t.v.v. alle burgers 

(vb. onderwijs, sport, cultuur, huisvesting, …) 

Sociale voorzieningen kunnen universeel of selectief zijn: 

 Universele voorzieningen richten zich tot de hele bevolking, zoals bv. het onderwijs. 

Het gebruik hiervan is ongelijk: mensen worden uitgesloten en soms zijn deze 

voorzieningen te hoogdrempelig. 

 Selectieve voorzieningen zijn beperkt tot bepaalde categorieën om bestaande 

ongelijkheden op te heffen. Toch is dit vaak stigmatiserend, waardoor ook deze 

voorzieningen als hoogdrempelig worden ervaren.  
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Het Matheuseffect geeft aan dat een goed evenwicht tussen universaliteit en selectiviteit 

een belangrijke vereiste is voor een doelmatig sociaal beleid. België scoort goed op hoge 

welvaart en een relatief goede verdeling, maar het Matheuseffect is in alle sectoren vast te 

stellen.  

Als voorzieningen goed werken, dan draagt dit bij tot de ervaring van het recht op 

maatschappelijke dienstverlening. Om hiervan te kunnen spreken moet dienstverlening 

voldoen aan volgende criteria: 

 Bereikbaar voor iedereen 

(lokalisatie) 

 Beschikbaarheid van het aanbod  

 

 Betaalbaar  

 Bruikbaar 

 Begrijpbaar wat waarvoor dient 

1.5.4 Sociale rechten 

Een sociaal politiek evenwicht tussen verdienste (SZ), behoefte (bijstand) en sociale rechten 

zijn de grondvesting van een verzorgingsstaat. De sociale rechten, die het recht op een 

menswaardig bestaan erkennen, werden in de grondwet van 1994 opgenomen.  

 In een minimalistische benadering houdt dit in wat reeds is vastgelegd in 

internationale verdragen; 

 In een maximalistische benadering betekent dit een radicalisering van internationale 

teksten in nationale regelgeving en rechtspraak 

Sociale rechten worden gerealiseerd in samenhang met bijstand, SZ en sociale 

voorzieningen. Samen geven ze performantie aan het sociaal beleid.  

o Dit zijn prestaties die en sociaal beleid op verschillende domeinen realiseert en in 

verhouding tot de middeleninzet.  

België doet het goed qua welvaart en de verdeling hiervan; maar binnen de cluster van rijke 

landen heeft ons sociaal beleid het moeilijk om het hoofd te bieden aan de ontwikkelingen 

die ongelijkheid creëren; onze armoedebestrijding is ook minder effectief dan een decennium 

terug. 

2. Ideologische fundamenten van de verzorgingsstaat 

De overheid heeft een sturende rol in de vormgeving aan de samenleving: ze is de 

emanatie van de politieke democratie die legitiem kan en moet ingrijpen ter realisatie van 

democratisch besliste doeleinden. Dit kan vanuit verschillende opvattingen of ideologieën.  

Sociale rechtvaardigheid is de kern van de ideologie van de verzorgingsstaat. 

 Ideologie = gestructureerde maatschappelijke werkelijkheid die mensen en hun 

levensopvattingen onderling verbindt.  

Sociale rechtvaardigheid lag bv. aan de grondvesting van de sociale wetgeving. Ideeën over 

SR lagen ook aan de bouw van de verzorgingsstaat in de wederopbouw van de samenleving 

na WO II. 
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Ideologisch is, volgens Van Parijs, de ontwikkeling van de verzorginginsstaat te zien als een 

debat tussen twee denkmodellen over rechtvaardigheid: 

 Rechtvaardigheid als wederzijds voordeel, wat o.a. aan de grondslag van het 

verzekerignsprincipe lag. Dit principe was er als oplossing voor risico’s die mensen 

konden overkomen. Het werd aanvaard ten tijde van de industrialisering, omdat niet 

alle werkongevallen te wijten waren aan menselijke fouten 

 Rechtvaardigheid als onpartijdigheid 

2.1 Het verzekeringsprincipe: rechtvaardigheid als wederzijds voordeel 

Rechtvaardigheid als wederzijds voordeel: mensen zijn nooit rechtvaardig uit vrije wil, maar 

zullen enkel rechtvaardig handelen als ze ertoe gedwongen worden of omdat ze bang 

hebben om gestraft te worden als ze het niet doen. Dit vinden we terug bij Plato en Hobbes: 

ik wil uw belangen respecteren als gij die van mij respecteert.  

Het verzekeringsprincipe is gebaseerd op premiebetaling: wie regelmatig een premie 

betaalt, krijgt recht op uitkering als er zich een risico voordoet. Gevolg is dat wie een 

regelmatig inkomen heeft, aangesproken wordt op premiebetaling. Dit produceert ook 

solidariteit: mensen staan een deel van hun inkomen zonder altruïstische motieven. 

De overheid heeft verzekeringen ook verplicht ter bescherming van burgers tegen hun 

onvoorzichtigheid, het in stand houden van arbeidsreserves en het vermijden van adverse 

selection. 

 Adverse selection = de uitsluiting van de meest kwetsbare groep uit een volgens 

marktlogica opgebouwd verzekeringssysteem. Van Parijs verwijst naar Akerlof 

(market of lemons): mensen met een gemiddeld hoger risico worden hogere premies 

aangerekend (~autoverzekering voor jonge bestuurders). In die marktlogica wil dat 

dus zeggen dat mensen die weinig risico lopen, uit de markt verdreven worden en dat 

zij die een hoog risico lopen, de premie niet meer kunnen betalen. 

2.2 Kritieken op het verzekeringsprincipe  

 Het blijkt onvoldoende om risico’s te corrigeren: wie nooit of onvoldoende premies 

betaalde, kreeg geen uitkering. Het werkt dus niet in situaties van structurele 

uitsluiting (wat een toenemende problematiek is in rijke landen). 

 Het veronderstelt aantoonbaar verantwoordelijk gedrag. Dit gedrag als deze 

bewijslast zijn niet altijd evident: zo kan iemand erg graag willen werken, maar weinig 

succesvol zijn in het vinden van werk. Wie dus exclusief beroep doet op het 

verzekeringsprincipe, houdt risico in uitgesloten te worden. 

 Het berust op de aanname van een zekere voorspelbaarheid. In de huidige 

risicomaatschappij is deze voorspelbaarheid afwezig, deels door de demografische 

ontwikkelingen (~vergrijzing), technische vooruitgang en grootschalige 

productiewijzen. 

Sociale rechtvaardigheid is moeilijk verenigbaar met deze risico’s op sociale uitsluiting. Een 

bestaansminimum bv. berust op de overweging dat het mogelijk moet zijn om een inkomen 

te voorzien voor zij die onvoldoende productief zijn op de arbeidsmarkt. 
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2.3 Politieke basisprincipes: rechtvaardigheid als onpartijdigheid 

Rechtvaardigheid als onpartijdigheid gaat ervanuit dat mensen rechtvaardig zijn als ze 

genoeg verbeelding kunnen opbrengen om zich van hun eigen belang los te maken en 

het belang van anderen in rekening kunnen brengen. Dit vinden we bij Smith, Kant en 

Rawls. Ieders belangen wegen principieel even zwaar door: de rechtvaardige verdeling van 

rechten en plichten mag niet worden bepaald door de feitelijke krachtsverhoudingen, maar 

moet worden ingegeven door het streven naar een faire maatschappijstructuur.  

Rawls beschrijft politieke basisprincipes verbonden met sociale rechtvaardigheid. SR verwijst 

volgens hem naar aannames die vrije en redelijke personen zouden accepteren mochten zij 

in een positie van gelijkheid verkeren. De basis voor een rechtvaardige samenleving ligt in 

de reflectie over de vraag hoe de mensen de toekomst zouden inzichten zonder te weten 

welke positie ze in die toekomst zullen hebben.  

Basisprincipes van SR berusten op twee aannames: 

 Ieder mens heeft gelijke basisrechten en vrijheden en die zijn verenigbaar met de 

erchten en vrijheden van anderen. De staat dient dit te garanderen. 

 Sociale en economische ongelijkheid is alleen gerechtvaardigd wanneer verbonden 

met posities die openstaan voor iedereen. 

Dit verwijst naar de idee van de samenleving als sociaal contract (consensustheorieën), dat 

er van uit gaat dat alle individuen en groepen in een samenleving het over de meest 

essentiële zaken eens zijn.  

 Martha Nussbaum stelde dat deze consensusbenadering twee benaderingen 

samenvoegt: door wie worden die basisprincipes ontworpen en voor wie?  

 Er wordt vanuit gegaan dat de opstellers van het sociaal contract dezelfde zijn als 

diegenen wier levens hierdoor gereguleerd worden.  
o Zo worden bv. belangen van personen met een handicap waargenomen als een afgeleide van de 

zorg voor personen met een handicap. Gehandicapten zijn hiervoor afhankelijk van hun 

vertegenwoordiger. 

2.4 Sociale rechtvaardigheid: leren omgaan met ongelijkheid 

Aan welke ontwerpprincipes en procedures moet een sociaal rechtvaardige samenleving 

voldoen? Ook kan SR benaderd worden vanuit de vraag hoe maatschappelijke goederen 

verdeeld zijn en of dit rechtvaardig is. Deze benadering wordt door Nussbaum 

vooropgesteld in de menselijke vermogensbenadering en door Amartya Sen op vlak van 

welvaartseconomie. 

Een SRS is gebaseerd op de erkenning van de essentiële menselijke rechten. Deze 

verwijzen naar essentiële menselijke vermogens zoals het recht op leven, gezondheid, 

onschendbaarheid, zintuiglijke waarneming e.d. Kernidee  is dat een leven zonder deze 

vermogens onleefbaar is.  

De formulering van menselijke vermogens sluit respect in voor pluralisme (het historisch 

en contextgebonden karakter van de lezing van mensenrechten wordt erkend). Zo is bv. 

armoede niet alleen een tekort aan inkomen, maar is het een tekort aan mogelijkheden om 

essentieel menselijke vermogens te ontwikkelen.  
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2.5 Mensenrechten en het sociaal werk 

Sociale interventies zijn een historische en contextgebonden thematisering van de relatie 

tussen individu en gemeenschap. Naarmate de uitbouw van de verzorgingsstaat kreeg de 

sociale politiek vorm rond drie hoofddoelstellingen:  

 Ordehandhaving 

 Arbeidsmarktregulering 

 Realisatie van een grotere sociale gelijkheid 

Dit laatste verwijst naar een verschuiving in de relatie individu-gemeenschap in de 

richting van de emancipatie van het individu. Deze emancipatiebeweging wordt een 

opeenvolging van generaties.  

2.5.1 De eerste generatie mensenrechten: individueel liberaal 

 Vanaf het einde van de 18e eeuw 

 Verloop over drie fasen: Oudheid, Renaissance en Verlichting 

Oudheid: individuele vrijheid heeft hier praktisch geen betekenis. De positie van het individu 

t.a.v. de maatschappij was toen weinig (of een beetje) belangrijk.  

Middeleeuwen:  

13e eeuw: de feodale organisatie erkent ‘collectiviteit’ en de erkenning van corporatieve 

rechten. Wederzijdse rechten en plichten werden vastgelegd in een eed (Magna Charta). 

Hierin werden rechten van onderdanen vastgelegd, rechten zoals vrede, veiligheid en 

rechtszekerheid. De Magna Charta is het eerste belangrijke document over mensenrechten. 

16/17e eeuw: constitutionele ontwikkeling met Bill of Rights, n.a.v. Willem van Oranje zijn 

troonsbestijging. De hoofdlijnen van het constitutionele stelsel staan hierin (scheiding der 

machten, rechten van het parlement en procedure van wetgeving). Hierdoor wordt ook een 

waarborg gegeven aan de individuele vrijheid. 

De eerste fase van individueel liberale rechten omvat de erkenning van vrijheidsrechten: 

recht op gelijke behandeling, vrije meningsuiting, godsdienst of levensovertuiging, 

vereniging, eerbiediging persoonlijke levenssfeer, briefgeheim, toegang tot de rechter. 

De tweede fase omvat de Amerikaanse en Franse revolutie. Het mensenrechtenconcept 

kreeg internationale betekenis met universele pretentie. Het ging erom filosofisch inzicht te 

verwezenlijken (individuele vrijheid binnen staatsorganisatie). In Frankrijk was er de 

Declaration des droits de l’homme et du citoyen die het principe van volkssoevereiniteit 

vooropstelt en de parlementaire democratie start. De trias politica en erkenning van 

grondrechten worden als essentiële constitutionele beginselen vastgelegd. 

De derde fase omvat de doorwerking van het gedachtegoed van de FR in de uitbouw van 

nationale staten. Voor ons betekent dit de Belgische grondwet van 1831. In de derde 

wereld komt dit op gang na de dekolonisatie. De doorwerking van de individueel liberale 

rechten zijn toch nog steeds niet voor iedereen vanzelfsprekend, er zijn nog groepen die hier 

van onthouden worden. 
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2.5.2 De tweede generatie mensenrechten: sociaal-economisch 

Na WOII is er een nieuwe fase met de Universele Verklaring voor de Rechten van de 

Mens (VN, 1948) als reactie op de verschrikking van het naziregime. Een formele 

democratie was immers niet genoeg om ons in de toekomst te ontzien van nog zo’n horror, 

dus werd het verdrag opgesteld. Hiermee wordt een pad geopend naar de tweede generatie 

mensenrechten: de sociale grondrechten. Het gaat erom dat de overheid via haar sociale 

politiek het recht op menswaardig bestaan dient na te streven.  

De erkenning van deze grondrechten omvatten een inspanningsverbintenis voor de 

overheid. De sociale grondrechten kunnen minder afgedwongen worden dan de individueel 

liberale rechten. Sociale grondrechten omvatten immers mogelijkheidsvoorwaarden en 

houden een appel in op het agogisch engagement van de samenleving om deze rechten 

mogelijk te maken.  

Sociale grondrechten hebben dus een compenserende maar ook reformerende werking – 

wat hen tot een emancipatorische hefboom maken en een belangrijke omslag betekent in het 

welzijnsdenken. 

In België staan de sociale grondrechten in de grondwet van 1994, waarin iedereen recht 

heeft om een menswaardig bestaan te leiden. Het gaat dan om recht op arbeid, sociale 

zekerheid, gezondheid, behoorlijke huisvesting, bescherming gezond leefmilieu en culturele 

en maatschappelijke ontplooiing. 

2.5.3 De derde generatie mensenrechten: solidariteit 

De realisatie van sociale grondrechten vormt een hefboom voor de herverdeling van 

collectieve goederen en diensten. Deze herverdeling is belangrijk maar biedt geen 

antwoord op het probleem van de blijvende armoede en marginalisering.  

De breuk van de democratie: de realisatie van de solidariteitsrechten. Deze omvatten een 

fundamenteel recht op participatie, het recht op deelname aan cultuur. Ze vormen de kern 

van het mensenrechtenconcept, omdat ze verwijzen naar een collectieve dimensie.  

 Paulo Freire spreekt van culturele actie voor vrijheid, de inzet van de 

solidariteitsrechten in de pedagogiek ligt in het engagement mensen een stem et 

geven in de samenleving. Ze vormen dus het kader waarin ook individuele en sociale 

grondrechten moeten begrepen worden. 

2.5.4 De impact van mensenrechten op sociaal werk 

De impact is verschillend maar de nadruk ligt op: 

 een juridisch technische lezing: de mensenrechten zijn hier een grondslag voor 

een ontwikkeling naar juridisering van het sociaal werk. Dit verengt het debat tot 

technische discussies. 

 een sociaal politieke lezing: de erkenning van het recht op een menswaardig 

bestaan en de ontwikkeling van concepten van sociaal werk (sociaal werk als een 

cultureel forum).  

Men vertrekt vanuit een handelingstheoretisch kader. 
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2.5.4.1 Een ontwikkeling naar juridisering 

Mensenrechten omvatten welzijnsrechten (recht op maatschappelijke dienstverlening). 

Dat recht is in België officieel erkend door de OCMW-wet van 1976, met als rechten: 

 Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening (dat als doel heeft 

iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden) 

 Er moeten voorzieningen bestaan die de uitvoering van dit recht kunnen verzekeren 

Welzijnsrechten omvatten ook de gebruikersrechten in de welzijnszorg. Dit zijn: recht op 

menswaardige behandeling, vrije keuze van welzijnsvoorziening, informatie, eigen 

levenssfeer (bescherming gegevens en briefgeheim, inzage in dossier, bescherming pol-fil-

rel-ideo overtuiging, bezoek ontvangen en medebepaling levensomstandigheden), financiële 

autonomie, hulp- en dienstverlening weigeren en klachten uiten.  

 Dit zijn functionele rechten: ze moeten ertoe leiden de kwaliteit te verzekeren. 

2.5.4.2 Recht op menswaardig bestaan: sociaal politieke grondslag van het sociaal werk 

De vrijheidsrechten hebben een voornamelijk negatieve structuur: zij tekenen ruimte af 

waarbinnen onbelemmerd handelen mogelijk wordt. Overheidsoptreden wordt principieel 

afgewezen. De finaliteit van het overheidsoptreden ligt in het realiseren van de conformiteit 

aan de wet. De humanistische en burgerlijk liberale tradities weerspiegelen deze opvatting 

over het overheidsoptreden. 

Grof gezegd betekent dit dat sociaal werk mensen moet leren hoe zich te gedragen, wat 

inhoudt dat ze de wet niet zullen overtreden na de lezing. De traditie wordt gekarakteriseerd 

als functioneel voor het behoud van de bestaande samenlevingsordening, wat kenmerken 

met zich meebrengt: selectiviteit van de interventie, negatieve probleemformulering als basis, 

overwegend zakelijk technische benadering van sociale probleemsituaties. 

2.5.4.2.1 Van selectiviteit naar menswaardigheid 

= prioritaire gerichtheid op situatie van lagere sociale klasse 

Legitimering ligt in het realiseren van een maatschappelijk project dat nodig is opdat mensen 

goed zouden functioneren.   Voorbeeld: kinderbescherming 

Deze selectieve gerichtheid wordt door Elias en Scotson beschreven als het empirisch 

paradigma van gevestigden en buitenstaanders: mensen die in termen van macht hoger 

staan dan anderen, menen dat ze in moreel opzicht ook beter zijn dan anderen. Vanuit het 

recht op een menswaardig bestaan wordt hiermee gebroken.  

2.5.4.2.2 Van een negatieve naar een positieve welzijnsdefinitie 

Het gaat om het voorkomen en corrigeren van probleemgedrag. Het gaat om 

problematische factoren die bedreigend zijn te verminderen e.d. Hierdoor worden 

welzijnsinterventies vooral categoriaal ingevuld en grotendeels als ‘bijzondere zorg’. Zo 

wordt er een scheidingslijn getrokken in het welzijnswerk: zorg wordt onderscheiden van de 

sociaal culturele vorming.  
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De overwegend negatieve welzijnsdefinitie wordt vervangen door een positieve 

welzijnsbenadering: het gaat om de tegemoetkoming aan onwelzijn, ja, maar ook om de 

realisatie van menswaardige sociale verhoudingen in de samenleving. Er is nu dus ook 

aandacht voor de participatie van cliënten. 

2.5.4.2.3 Van consensus naar dissensus  

Welzijn wordt utilitair welzijn: het leren beheersen van vaardigheden en attitudes, die 

nodig zijn om aan te kunnen sluiten op de verwachtingen die in de samenleving gelden. 

Deze opvatting is het gevolg van een specifiek behoeftebegrip gebaseerd op de 

veronderstelling dat behoeften los van de maatschappelijke context kunnen omschreven 

worden én kunnen onderworpen worden aan externe rangordening. Er wordt uitgegaan 

van een consensusopvatting: mensen stellen in concrete situaties dezelfde prioriteiten en 

moeten hiernaar handelen. Deze benadering leidt tot marginalisering van zij die aan deze 

verwachtingen niet kunnen voldoen. Dit leidt ook tot een beperk welzijnsbesef.  

Het mensenrechtendenken verschuift daarom naar de concrete situatie waarin mensen 

vertoeven en naar de vraag hoe zij de definitie over de situatie mee kunnen bepalen. Zo 

wordt opvoedingsondersteuning bv. gezien als een ontmoeting tussen ouders in vaak zeer 

verschillende situaties en met verschillende opvattingen. Dit is dus een dimensie van de 

maatschappelijke dienstverlening met als uitgangspunt de erkenning van het recht van 

ouders en kinderen op respect. Dit betekent dat zo’n opvoedingsondersteunende 

initiatieven vertrekken vanuit de samenwerking met ouders en kinderen en vanuit het 

engagement een concrete vraag gaan aanpakken.  

Sociaal pedagogisch en sociaal werk worden dus een cultureel forum: mensen orden 

gericht aangesproken op de vraag hoe ze zich verhouden tot de publieke en sociale wereld 

en of deze verhouding beantwoordt aan een besef van menselijke waardigheid. 

3. Controversies bij het concept van de verzorgingsstaat 

3.1 Actuele kritieken op de verzorgingsstaat 

De huidige verzorgingsstaat, zoals geworden na de tweede wereldoorlog, staat 

tegenwoordig hevig onder druk: zowel de betaalbaarheid ervan als de ideologische 

verankering. 

Een eerste kritiek is er eentje op het kapitalistische systeem, dat aan de basis ligt van een 

verzorgingsstaat. De samenleving blijft fundamenteel gebaseerd op uitbuiting van arbeid en 

uitputting van natuur. De actuele crisis wordt hier begrepen als een hernieuwde noodzaak 

om greep te krijgen op markteconomische ontwikkelingen door te streven naar duurzame 

ontwikkeling (= in basisbehoeften voorzien zonder toekomstige generaties in gevaar te 

brengen (Brundtlandcommissie 1897, VN)).  

Een andere stelt dat de overheid een te grote greep heeft op het maatschappelijk leven. Er 

wordt gepleit voor een versterking van de civiele samenleving (maatschappelijk middenveld): 

de ruimte tussen het politieke systeem en de individuele burgers. De kern van de 

samenleving verschuift naar de civiele samenleving. Solidariteit is hier gebaseerd op sociale 

verbondenheid. Het debat over de verzorgingsstaat verschuift van het institutionele niveau 
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(rechtvaardige verdeling goederen) naar het niveau van interpersoonlijke netwerken 

(productie kapitaal).  

Andere kritieken stellen dat de overheid overbevraagd wordt: de verwachtingen stemmen 

dan ook niet overeen met wat ze kan realiseren. Oorzaken:  

 De ontwikkeling van de interventielogica met een afnemende interventiecapaciteit: 

de markt krijgt een grotere greep op het sociaal beleid. De verhouding publieke-

private zorg verschuift in de richting van een vermarkting (van het sociale) 

 De ontwikkeling naar een risicomaatschappij: men pleit voor een terugtredende 

overheid omdat de risico’s, die vasthangen aan maatschappelijke keuzes, verder 

reikend zijn dan wat de politiek er aan kan doen 

 De toenemende individualisering van de samenleving: de mensen worden gericht 

aangesproken als autonome ontwerpers van hun eigen situatie, die zelf verantwoorde 

keuzes moeten maken. Verantwoord burgerschap en verhoogde 

burgerbetrokkenheid zijn een must 

3.2 Van verzorgingsstaat over activerende verzorgingsstaat naar actieve 

welvaartsstaat 

De verzorgingsstaat moet herijken: van toenemend activeringsbeleid naar activerende 

verzorgingsstaat.  

Het sociaal beleid binnen de verzorgingsstaat berust op corrigerende en compenserende 

maatregelen. Om naar een activerende verzorgingsstaat te gaan, is er een heroriëntering 

nodig m.b.t. integratie (~inspanningen tot integratie).  

‘Activering’ (Rosanvallon, 1995, La nouvelle question sociale): de huidige maatschappelijke 

ontwikkelingen confronteren ons met een nieuwe sociale kwestie: grote groepen worden 

uitgesloten. De maatschappij compenseert teveel en gaat te weinig uit van het recht op 

integratie. Een activerende verzorgingsstaat zou aan de behoeften van mensen moeten 

toekomen, mits zij ook een inspanning leveren. 

Activering is dus een streven naar een nieuw type van solidariteit, waardoor bestaande 

arrangementen kunnen georiënteerd worden naar de sociale noden. Er is dus sprake van 

een nieuwe sociale kwestie, en voor deze problemen moeten nieuwe soorten bescherming 

uitgedacht worden, die hieraan tegemoet komen. Voorbeelden: 

 Economisch: werkloosheid en destabilisering van arbeidsloopbanen 

 Cultureel: pluriformer worden van de staat 

 Sociaal: gevolgen van de globalisering, transnationale vormen van bescherming zijn 

nodig 

Een andere benadering van activering is te zien als defensieve reactie op gevolgen van 

ontwikkelingen: zij gaan terug naar oudere sociaal politieke doelstellingen, zoals 

arbeidsmarktkwalificatie en ordehandhaving. Achterliggende idee is dat bv. sociale 

uitkeringen mensen ‘lui’ maken en in een afhankelijkheidscultuur plaatsen. Dit creëert een 

onderklasse, wat leidt tot sociale uitsluiting, wat een breuk betekent in de samenleving. 
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Activering is dus zeer vaag. De maatregelen zijn in praktijk echter zeer concreet en gaan 

gepaard met contractualisering: de uitvoering van een sociaal beleid gebeurt via contracten 

tussen de overheid en de rechthebbende. Dit biedt mogelijkheden tot geïndividualiseerde 

trajecten, maar houdt ook risico’s in van standaardisering en formalisering. 

Activerende verzorgingsstaat versus actieve welvaartsstaat: 

 Activerend: herorientering 

 Welvaartsstaat: economische basis 

 Actief: actieve overheid EN burgers 

Kernpunten van de actieve welvaartsstaat: 

 Participatie 

 Verantwoord burgerschap 

 Ontwikkeling pro-actief/preventief beleid 

 een preventief beleid gaat gepaard met grote verantwoordelijkheid van individuen voor 

hun eigen en andermans welzijn. Dit komt tot uiting in toenemende aandacht voor preventie 

van criminaliteit, veiligheid van buurten, jeugdwerk, enz.  
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Hoofdstuk 3: Van probleemdefinitie naar sociaal agogisch 

werkveld 

1. De definitie van sociale problemen 

Elke sociale interventie is gebaseerd op een sociale probleemdefinitie en geeft hier mee 

vorm aan. Een sociale probleemdefinitie omvat de omschrijving van een sociaal probleem zo 

dat het aangepakt kan worden. Een sociaal probleem wordt dus gedefinieerd tot een 

geconstrueerd sociaal probleem. 

1.1 Het onderscheid tussen een sociaal probleem en een geconstrueerd sociaal 

probleem 

Niet elke probleemsituatie is een sociaal probleem. Een individueel probleem is niet altijd 

een sociaal probleem. 

1.1.1 Definitie sociaal probleem 

Een sociaal probleem voldoet aan volgende kenmerken: 

 Het gaat om omstandigheden met een duidelijk sociale oorsprong 

 Een significant deel van de bevolking is zich ervan bewust en beoordeelt de situatie 

als onwenselijk 

 De overtuiging leeft dat er iets aan gedaan kan worden 

Niet elk sociaal probleem geeft aanleiding tot maatschappelijke actie, helaas. Armoede in 

België is een sociaal probleem, maar de acties hiervoor zijn… niet zo talrijk. 

1.1.2 Definitie geconstrueerd sociaal probleem  

= een probleem dat zo gepresenteerd wordt dat het vatbaar wordt voor actie 

De constructie van SP naar GSP volgt een aantal fasen: 

 Het zichtbaar worden van het sociaal probleem (bewust worden van huidige vs. 

gewenste situatie) 

 Legitimering van de maatschappelijke actie 

 Mobiliseren van de maatschappelijke actie 

 Uitwerking van een actieplan 

 Uitvoering en evaluatie van actieplan 

Het onderscheid is belangrijk omdat het aangeeft dat sociale interventies mee vorm geven 

aan probleemdefinities. Sociale interventies zijn dus een vorm van sociaal handelen en 

beïnvloeden de context.  

1.1.3  Sociale interventies als co-constructie van sociale probleemdefinities 

De aanpak van een bepaalde situatie via een interventie creëert een draagvlak om de 

problematiek bespreekbaar te maken. Dit maatschappelijke draagvlak is nodig om het 

probleem te kunnen aanpakken.  
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Voorbeeld: kinderopvang. Dit werd gezien als een noodzakelijk kwaad en was enkel voor 

moeders die genoodzaakt waren te gaan werken. Tegenwoordig wordt de economische 

functie van kinderopvang sterker geconstrueerd dan de pedagogische en sociale functie.  

Sociale interventies maken een verbinding tussen het dagelijkse leven en de ruimere 

maatschappelijke ontwikkelingen. Net om deze reden zijn ze belangrijk voor de 

ontwikkeling van het sociaal beleid en de vormgeving van de sociale politiek.  

Sociale interventies geven mee vorm aan de constructie van sociale problemen. Dit moet 

verbonden worden met de verantwoordingsopdracht van de sociaal werker. Wie de macht 

heeft om de situatie van iemand te beïnvloeden, moet ook uitleggen waarom hij bepaalde 

keuzes wel of niet maakt. 

 In een kritisch normatieve benadering is deze verantwoording een inherent deel 

van de interventie: men zegt waarom, op welke gronden, ten aanzien van wie 

tussengekomen wordt, gegeven de probleemsituatie waar het om gaat. 

1.1.4 Criteria voor sociale probleemconstructie 

Er wordt gezocht naar een probleemdefinitie die realistisch is en rekening houdt met de 

diverse dimensies van de problematiek. Moeilijkheid hierbij is dat men dit vaak over- maar 

ook onderschat.  

Voorbeeld: leefloon is een hefboom in de realisatie van sociale gelijkheid maar wekt ook het 

foute beeld dat het armoedeprobleem opgelost is.  

De vaststelling van de over- en onderschatting geeft aan dat de constructie van 

probleemdefinities bepaald worden door de sociale bril die men opzet. Deze bril is 

onvermijdbaar, maar men moet wel opletten dat dit niet herleid wordt tot enkel een 

zaakwaarnemersstandpunt (waarin de belangen van de probleemdefinieerder 

doorslaggevend worden in de wijze waarom het probleem gedefinieerd wordt). 

Om aan de voorwaarden –realistisch en multidimensioneel– te voldoen, gaan we naar het 

verschil tussen een SP en een GSP. Engbergsen formuleert twee principes voor de 

constructie van SP:  

 Het sociaal probleem bestaat: een omschrijving van armoede is een 

definitieprobleem, maar het onderkennen van de verschijnselen niet 

 De wetenschappelijke definitie moet een relatie hebben met de maatschappelijke 

betekenis. Anders gaat de common sense verloren. 

Sociaal agogische theorievorming en praktijk zijn dus sterk verbonden met elkaar. 

Voorbeeld: Engbergsen omschrijft wat armoede wel en niet is.  

 Niet: niet elke sociale ongelijkheid leidt tot armoede; sociale problemen leiden niet 

altijd tot armoede; armoede is niet hetzelfde als zich arm voelen 

 Wel: een gebrek aan voldoende middelen (inkomen, kennis, sociale verbanden); 

maatschappelijk uitgesloten worden (modern social conflict – Dahrendorf); 

meervoudige deprivatie (= cumulatie van ellende – Schuyt) 
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Deze criteria zijn handig bij de omschrijving en bepaling van armoede, maar lossen het 

definitieprobleem niet op. 

1.2 De lezing van sociale problemen: een analyseschema 

De maatschappelijke actie is een cruciale fase in de constructie van een sociaal probleem: 

hier worden concrete oplossingsvoorstellen uitgedacht. Welke, dat hangt af van de wijze 

waarop naar het probleem wordt gekeken – vanuit welk theoretisch referentiekader dus:  

o De sociale politiek omvat beslissingen over de aard en doelstellingen mbt de 

samenlevingsordening.  

o Het sociaal beleid omvat instrumenten die de doelen, die de sociale politiek 

stelde, moeten bereiken. Deze instrumenten liggen vervat in de rechtsorde en 

bestaan uit uitkeringen, subsidies, belastingverminderingen en het ter beschikking 

stellen van collectieve goederen en diensten. 

o Sociale interventies omvatten de veranderingen in de integratiekaders die 

mensen vormen.  

De constructie van sociale problemen vindt dus plaats in een wisselwerking tussen drie 

dimensies: een sociaal politieke, sociaal beleids- en een agogische dimensie. Verschillende 

opvattingen over oorzaken van probleemsituaties spelen hierin ook een belangrijke rol.  

Er zijn verschillende lezingen mogelijk voor de oorzaken van sociale problemen. Zo zijn er: 

o Lezingen van oorzaken van een sociaal probleem op microniveau: deze berust op 

de aanname dat problemen in overwegende mate veroorzaakt worden door afwijkend 

gedrag van mensen  

o Lezingen van oorzaken van een sociaal probleem op mesoniveau: deze berust op 

de aanname dat problemen in overwegende mate veroorzaakt worden door 

gebrekkig functioneren van sociale verbanden binnen de samenleving 

o Lezingen van oorzaken van een sociaal probleem op macroniveau: deze berust op 

de aanname dat problemen in overwegende mate veroorzaakt worden door 

maatschappelijke factoren, tijdelijk of structureel. 

Deze lezingen kunnen samengebracht worden in zes verklaringsmodellen. Elk van deze 

modellen is dus de weergave van een lezing, waarvoor empirische evidentie voor gezocht 

wordt. Elke lezing toont ook een relatie aan tussen probleemdefiniëring en probleemdrager. 

1.2.1 Het individueel schuldmodel 

Mensen zijn onaangepast aan de normen van de samenleving. De aandacht wordt 

gevestigd op het afwijkend gedrag van de mensen waarover het gaat.  

Deze vorm vinden we vooral terug in het klassieke strafrecht en in de burgerlijk liberale 

traditie van sociaal werk. 

Voorbeeld: moeilijk nakomen van contractuele verplichtingen in armoedesituaties 

Kritieken: 

 er wordt te vanzelfsprekend uitgegaan van de verwachting dat een bepaald 

gedragspatroon redelijkerwijze verwacht mag worden; 
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 er kan niet per definitie vastgesteld worden welke bevolkingsgroepen meer of 

minder afwijken van de normstelling.  

o Er moet rekening gehouden worden met het zogenaamde halo-horneffect 

(afwijkend gedrag wordt steeds gezocht bij dezelfde groepen) 

 er wordt een eenzijdige selectie gemaakt van negatieve gedragingen, zonder recht te 

doen aan het totale gedragspatroon 

1.2.2 Het individueel ongevalmodel 

Vertrekt vanuit de dynamiek van de samenleving waarin gevraagd wordt van mensen zich 

aan te passen aan de veranderingen die op diverse domeinen gerealiseerd worden.  

Het gaat om mensen die maatschappelijk ‘achter’ blijven of ‘buiten spel’ blijven staan.  

Voorbeeld: digitale ongeletterdheid, functioneel analfabetisme ten gevolge van armoede e.d.  

Kritieken:  

 gaat voorbij aan de concrete inspanningen die mensen toch leveren om bij te benen; 

 er wordt uitgegaan van een statische benadering, waarin het marginaliserend effect 

van ruimere samenlevingsontwikkelingen niet gezien wordt 

1.2.3 Het institutioneel schuldmodel 

De oorzaak van problemen wordt gezocht in het functioneren van groepen, 

gemeenschappen en instituties en de hiermee gepaard gaande sociale ongelijkheid en 

uitsluiting.  

Groepen nemen eigen gedragspatronen aan die kunnen verschillen van anderen. Zo’n 

verschillen kunnen een verrijking zijn, of ook niet. Soms vormen ze aparte 

samenlevingssegmenten. Mensen sluiten zich aan bij gelijken en zo ontstaat er een 

breuklijn en mogelijk ook sociale ongelijkheid. Breuklijnen worden ook gereproduceerd in het 

onderwijs, de arbeidsmarkt en het verdere leven. 

Kritieken: 

 Stereotypische beoordeling die berust op veralgemening van een specifieke 

situatie naar ‘de cultuur’ 

1.2.4 Het institutioneel ongevalmodel 

De oorzaak van problemen wordt gezocht in maatschappelijke breuklijnen tussen groepen 

en organisaties. Zij zorgen voor een onderscheid tussen de wij en zij-groep, waardoor 

onvoldoende beleidsaandacht gaat naar de zij-groep en deze hoger risico loopt op 

stigmatisering en steretypering.  

Maatschappelijke instituties bouwen voorwaarden op die kunnen leiden tot uitsluiting. 

1.2.5 Het maatschappelijk ongevalmodel 

De tekortkomingen van de bevolkingsgroepen en hun functionering zijn de schuld van de 

samenleving. De relatie wordt bepaald in termen van maatschappelijke achterstelling of 

deprivatie. Mensen zijn achtergesteld omdat er maatschappelijk geen grotere gelijkheid 
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gerealiseerd kan worden. de oorzaken hiervan liggen in conjuncturele veranderingen (denk: 

crisis, migraties, …).  

De aandacht ligt op de noodzaak tot correctie van marktafhankelijkheid en is 

kenmerkend voor het model van de verzorgingsstaat.  

Kenmerkend is de residuele welzijnsbenadering: het welzijnswerk wordt gezien als 

preventie van en tegemoetkoming aan onwelzijn. Het welzijnswerk fungeert als opvangnet 

voor zij die tijdelijk onvoldoende beschermd worden én heeft een signaalfunctie t.a.v. een 

beter werking van basisinstituties en voorzieningen.  

Kritiek: 

 Voluntaristisch karakter: mits de juiste sociale interventies kunnen sociale 

problemen aangepakt worden. Dit gaat voorbij aan de vaststelling dat sociale 

ongelijkheidsproblemen fundamenteel blijven uitmaken van de samenleving. De 

correctie op marktafhankelijkheid via SZ en VS is belangrijk om mensen te 

beschermen. 

~ Matheuseffect 

1.2.6 Het maatschappelijk schuldmodel 

Sociale problemen hangen samen met de wijze waarop de samenleving structureel 

georganiseerd wordt. Mensen worden gezien als maatschappelijk gemarginaliseerden: zij 

die maatschappelijk achtergesteld zijn én zich daaraan hebben aangepast. Deze mensen 

nemen ongelijk deel aan het maatschappelijk leven.  

Marginalisering leidt tot het vormen van een eigen cultuurpatroon: de cultuur van het 

zwijgen (Freire). Dit verwijst naar een situatie gekenmerkt door een maatschappelijk 

isolement met weinig aangepaste voorzieningen en gaat vaak gepaard met een negatief 

zelfbeeld en apathie voor lotsverbeterende activiteiten. Deze cultuur van het zwijgen moet 

doorbroken worden door:  

 Maatregelen te nemen ter bescherming van materiële condities 

 Maatregelingen die structureel bepaalde vernederingen tegengaan 

 Maatregelengericht op het opbouwen van een positief zelfbeeld. Dit is geen 

doelstelling op zich, maar een gevolg van een duurzame samenlevingsorganisatie 

Aanzetten voor de structurele benadering zijn terug te vinden in o.a. omgaan met 

diversiteit en D.O. Kenmerkend voor een structurele lezing is dat maatschappelijke instituties 

sociale constructies zijn: ze zijn het resultaat van sociaal handelen en dat beïnvloedt op 

hun beurt het sociale handelen. ~ Berger en Luckmann 

De gedachte is dat de mogelijkheid een menswaardig bestaan te leiden een gedeelde 

verantwoordelijkheid is tussen het individu en de samenleving. Het sociaal werk is hierin 

een maatschappelijke voorziening waarop mensen beroep kunnen doen om hun 

handelingscompetentie te verhogen: zowel de biografische, als institutionele als politieke.  
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1.3 De wisselwerking tussen sociale probleemdefiniëring en sociale interventie 

Sociale interventies kunnen zeer uiteenlopend zijn: micro – meso – macro. In een schema, 

opgesteld door Vranken: 

Niveau Structurele benadering Residuele benadering 

Micro 
Individu 

1. De sociale probleemsituatie is een 
individuele verantwoordelijkheid van 
de probleemdrager. 
Geen maatschappelijke 
tussenkomst, tenzij controlerend  

2. De sociale probleemsituatie is 
een individuele 
verantwoordelijkheid van de 
probleemdrager, behalve in 
bijzondere situaties. 
Maatschappelijke tussenkomst = 
corrigerend via bijzondere 
voorzieningen 

Meso 
Maatschappelijke 

voorzieningen, 
waaronder 

sociaal werk 

B. Participatief werken als 
uitgangspunt van wederzijdse 
competentieontwikkeling individu – 
maatschappelijke voorzieningen 

A. Participatief werken als middel 
en als doel:  
Als middel tot realisatie 
behoeftedekkend aanbod 
Als doelstelling: maatschappelijke 
participatie 

Macro 
Samenleving 

4. De sociale probleemsituatie is een 
gedeelde verantwoordelijkheid 
tussen individu en samenleving. 
Maatschappelijke tussenkomst = 
structureel aanbod voorzieningen 

3. De sociale probleemsituatie is 
een gedeelde 
verantwoordelijkheid tussen 
individu en samenleving. 
Maatschappelijke tussenkomst = 
institutioneel aanbod 
voorzieningen 

  

 Op sociaal politiek niveau zijn er vier sociaal politieke kaders: microstructureel en 

microresidueel, macrostructureel en macroresidueel 

 De beleidspraktijk situeert zich op mesoniveau en hebben autonomie t.o.v. sociaal 

politieke context 

1.3.1 Kwadrant 1: welzijn als private verantwoordelijkheid 

De verantwoordelijkheid voor tegemoetkoming aan sociale problemen is privaat. Er is geen 

plaats voor openbare welzijnsvoorzieningen. Voor tegemoetkoming kan enkel beroep 

gedaan worden o het persoonlijk netwerk en de goodwill van anderen. 

In het Westen is dit naar de achtergrond verdwenen sinds de openbare armenzorg, maar 

het behoudt wel zijn actualiteitswaarde. 

De grens tussen sociale en strafrechtelijke interventies is smal, omdat sociale problemen 

vaak ook gecriminaliseerd worden tot problemen van onveiligheid en delinquentie. 

1.3.2 Kwadrant 2: welzijnszorg als noodzakelijk kwaad 

Er is een overwegend particuliere verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn. Toch 

wordt in specifieke omstandigheden maatschappelijke ondersteuning geboden. Het is een 

model van openbare armenzorg als ‘noodzakelijk kwaad’, dat selectief mag ingezet worden 

op grond van economische motieven (= nood aan armenzorg om mensen aan te manen tot 

werken, door vb. scholing) en o.w.v. ordehandhaving (= sociale onrust vermijden).  
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~ nachtwakersstaat: een smalle marge tussen sociale en strafrechtelijke interventies. 

Deze benadering behoudt zijn actualiteitswaarde evenzeer, o.a. in verwijzingen naar risico’s 

op toenemende bijstandsafhankelijkheid. 

1.3.3 Kwadrant 3: welzijnszorg als corrigerende en aanvullende tussenkomst 

~ kenmerkend voor de naoorlogse Westerse verzorgingsstaat 

~ maatschappelijke noodzaak tot corrigerende overheidstussenkomsten op de 

marktafhankelijkheid 

Deze tussenkomst wordt hier beperkt tot de ondersteuning die nodig is wanneer mensen 

tijdelijk niet in staat zijn om zelf (of m.b.v. reguliere ondersteuning) een menselijk bestaan 

kunnen realiseren. Het recht op dienstverlening wordt minimalistisch geïnterpreteerd als 

de verzekering van toegang tot het welzijnsaanbod (~ welzijnsrecht) en is een instrument om 

soepel in te kunnen spelen op maatschappelijke noden.  

Welzijnszorg maakt deel uit van een diachroon beleid. Dit is een sociaal beleid dat gezien 

wordt in functie van arbeidsmarktkwalificatie (alsook de voorzieningen richten zich hier op, 

als onderwijs en welzijnswerk).  

1.3.4 Kwadrant 4: welzijnszorg als bijdrage tot een besef van menselijke waardigheid 

~ kenmerkend voor de naoorlogse Westerse verzorgingsstaat 

~ maatschappelijke noodzaak tot corrigerende overheidstussenkomsten op de 

marktafhankelijkheid 

Het recht op dienstverlening is ‘de uitdrukking van dienstverlening waartoe de gemeenschap 

gehouden is zodat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden’. Het recht op 

maatschappelijke dienstverlening wordt maximalistisch geïnterpreteerd vanuit het recht op 

menswaardig bestaan als grondrecht.  

Het besef van menselijke waardigheid vergt een open beleidspraktijk: de dienstverlening 

moet individuen en groepen mee ondersteunen in de realisatie van autonomie als solidariteit.  

1.3.5 Praktijk A: sociaal werk als residuele beleidspraktijk 

Een sociale voorziening hanteert een residuele praktijk als ze sociale interventies of de 

uitbouw van dienstverlening ziet als een interne aangelegenheid. De focus ligt hier op 

individuele ontplooiingsmogelijkheden en het welzijn van de mensen waar de interventie 

toe gericht is of zij die een beroep doen op de dienstverlening.  

Binnen het kader van aansluiting met ruimere maatschappelijke vereisten, wordt een 

gedifferentieerd aanbod van dienstverlening uitgebouwd, dat methodisch deskundig is en 

waar mogelijk, gebaseerd op bevindingen uit sociaalwetenschappelijk onderzoek. 
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Een goed beleid: 

 Is een zaak van sociale beleidsvoerders en sociale voorzieningen; 

 Moet zijn individuen en groepen goed informeren, opdat zij een gerichte keuzen 

kunnen maken over de hulp die zij nodig achten.  

o Voor sociaal zwakkeren worden er specifieke activeringsstrategieën 

ontwikkeld. 

Participatief werken is hier een middel toe: zo’n tussenkomsten hebben een groter 

draagvlak dan eenzijdig gestuurde interventies. Participatie is een middel om een zo 

effectief mogelijke interventie te realiseren, maar is ook het doel: mensen worden via 

participeren vaardig in het leren omgaan met verschillende visies op een situatie. 

1.3.6 Praktijk B: sociaal werk als structurele beleidspraktijk 

Deze benadering, die streeft naar de realisatie van meer gelijkheid in 

ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen, wordt gekenmerkt door een nieuwe invulling van 

de participatie van cliënten aan dienstverlening.  

In de residuele benadering wordt de participatie van cliënten ingevuld vanuit de vraag naar 

het bereik van sociale voorzieningen, in een structurele benadering wordt uitgegaan van een 

maatschappelijke analyse. Hier wordt de vraag gesteld wat de meerwaarde kan zijn van 

sociale interventies voor de mensen tot wie men zich richt, gegeven de concrete situatie 

en de verschillende manieren waarop maatschappelijke ontwikkelingen hierop ingrijpen. 

Non-participatie is geen toeleidingsprobleem, maar een mogelijke aanduiding van een 

aanbod dat onvoldoende meerwaarde inhoudt. Participatie is hier samenwerken tussen 

alle actoren om na te gaan welke interventie tegemoet komt aan de vragen die gesteld 

worden. het gaat om een dialogische praktijk en om een praktijk in ontwikkeling.  

SCW wordt bv. gezien als ondersteuning van jongeren en jongvolwassenen hun vrije tijd. 

Tegelijkertijd bereikt SCW met haar activiteiten maar een bepaald deel van de bevolking. 

Deze selectieve participatie leidt naar de vraag van de betekenis van die non-participatie. 

1.4 Het onderscheid tussen een residuele en structurele benadering 

De grenzen tussen residuele en structurele benadering zijn open: zowel veranderingen in 

het sociaal werk, als het beleid als de politiek kunnen in beide richtingen sturen.  

Het verschil tussen de residuele en structurele benadering kan geïllustreerd worden a.d.h.v. 

de discussie over kwaliteitseisen waaraan maatschappelijke dienstverlening moet voldoen. 

De residuele benadering:  

 De kwaliteit wordt bepaald vanuit het denken als voorziening 

 Getoetst aan vooraf bepaalde standaarden die vanuit dienstverlening en 

wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld worden 

 Verklaring voor klachten: onvoldoende (gekwalificeerd) personeel, gebrek aan 

middelen, tekort aan budgettaire en personele ruimte 

o Effecten: wachtlijsten, toenemend aantal voorzieningen en diensten zorgen 

voor sociale druk  
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o Kritiek: kwaliteitsbegrip wordt ontdaan van zijn sociaal politieke dimensie en 

wordt ingevuld volgens standaarden 

 De kwaliteit van de dienstverlening gaat fungeren als maatschappelijke norm 

o Risico: selectieve toegankelijkheid doordat kwaliteitseisen onvoldoende 

rekening houden met diversiteit van groepen. Er is vaak ‘gewone’ en 

‘bijzondere’ zorg 

De structurele benadering: 

 Denken over kwaliteit wordt verbonden met besef dat welzijn verwerkelijkt wordt in 

sociale verhoudingen en interacties in een samenleving 

 Focus ligt op tussenkomst in de maatschappelijke processen die leiden tot 

specifieke sociale probleemdefinities 

 Basisopdracht ligt in de culturele actie: zichtbaar maken van verschillende visies op 

eenzelfde situatie, verschillende manieren van werken e.d. – allen waardegeladen en 

betwistbaar 

o Hierin ligt de mogelijkheid tot dialoog, argumentatie en reflectie  

o = wederzijds leerproces en proces van ‘meaning making’ over hoe met deze 

verschillen om te gaan 

 Vraag naar reflectie over hoe machtsverschillen tot marginalisering en sociale 

uitsluiting gecodeerd kunnen worden 

 

2. Grondslagen van het agogisch handelen 

De focus van een interventie ligt op het leerproces. De kern van sociaal agogisch handelen 

is het mogelijk maken van het leren en het helpen bij het leren. Sociale interventies zijn 

gericht op het optimaliseren van een specifieke situatie. 

De vijf grondvormen van sociaal agogisch handelen zijn onderrichten, informeren, adviseren, 

arrangeren en animeren. = professionele competentie van elk sociaal agogisch beroep. 

2.1 Onderrichten 

= realiseren van overdrachtsleren 

Nieuwe informatie in overeenstemming brengen met oude informatie; dus van ‘Ik weet 

niet wat ik moet doen’ naar ‘ik kan dit doen om de situatie te verbeteren’. De aangeboden 

informatie biedt een mogelijkheid om een beter inzicht te verwerven en om de huidige 

situatie te veranderen.  

Voorwaarden: 

 Sociaal werker moet bekend zijn met onderwerp 

 Wat betreft de presentatie: goede manier, goede hoeveelheid kennis, gestructureerd, 

op een adequate methodische vorm 

2.2 Informeren 

= specifieke vorm van kennisoverdracht m.b.t. actuele levenssituaties 



Sociale Agogiek: samenvatting syllabus  Plevoets Ine 
  2012 – 2013  

| pagina 38 
 

Informeren is een voorwaarde voor de andere vormen van agogisch handelen en dus 

een noodzakelijk deel in het leerproces. 

Voorwaarden: 

 Besef van welke informatie moet 

gegeven worden 

 Goede probleemdiagnose  

 Goede anticipatie op effecten van 

informatieoverdracht 

 Toetsing is nodig

 

2.3 Adviseren 

= begeleiding bij keuzealternatieven en probleemoplossingen 

Dankzij de toenemende individualisering wint adviseren aan belang: mensen moeten 

steeds meer keuzes maken. Opgepast: advisering vergt deskundigheid, enige manipulatie 

kan voorkomen – maar moet absoluut vermeden worden! 

Voorwaarden: 

 Adequate diagnose 

 Anticipatie op effect advies (sociale 

fantasie is belangrijk) 

 Advies moet helder en 

corrigeerbaar zijn 

 Het resultaat moet toetsbaar zijn 

2.4 Arrangeren 

= leersituaties tot stand brengen (d.m.v. aan voorwaarden te voldoen) 

Arrangementen werken in op de esthetische dimensie van het communicatieproces: een 

aangename omgeving bevordert zo bv. het vertrouwensklimaat. Pas op: emotionele 

manipulatie is mogelijk. 

! Arrangementen bevorderen dus leerprocessen, maar kunnen ze ook verhinderen. De 

school is een arrangement tot leren, maar de schoolse voorwaarden betekenen soms een 

hindernis op het leren. 

Arrangementen zijn vaak verwaarloosd en illustreren de spanning tussen de residuele 

en structurele benadering. 

2.5 Animeren 

= non-directief motiveren, aansporen en ondersteunen van leerprocessen in open situaties 

Animeren sluit nauw aan bij arrangeren en omvat acties die anderen ertoe moeten bewegen 

de geboden leerkansen te benutten. 

Aandachtspunten (of ‘voorwaarden’): 

 Aansluiten bij stappen die mensen reeds zelfs ondernamen 

 Mensen uit hun comfortzone halen 

 Zelfstandige activiteiten stimuleren 

~ participatiethema 
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3. De sociale kaart 

De sociale kaart biedt een overzicht van sociale interventies en voorzieningen, binnen 

een bepaald territorium, voor een bepaalde doelgroep of over een bepaald domein. 

De sociale kaart is ook een bundeling van informatie omtrent de maatschappelijke 

ontwikkelingen in een bepaald beleidsdomein – hier is de kaart dan een beleidsinstrument.  

De sociale kaart ziet er dus, naargelang de invalshoek, anders uit. Belangrijk is dat de 

doelstellingen en de doelgroep duidelijk omschreven worden. 

3.1 De sociale kaart als weerspiegeling van sociale probleemdefiniëring 

De sociale kaart in betekenis van voorzieningenoverzicht: 

 Welke voorzieningen worden voor welke sociale probleemdefinities ingezet? 

 Binnen de Vlaamse gemeenschap zitten alle gegevens in een centrale databank.  

De sociale kaart in betekenis van informatieverzameling omtrent ontwikkelingen op een 

bepaald beleidsdomein: 

 Data m.b.t. maatschappelijke veranderingen. 

 Opgemaakt om beleidsplanning, -uitvoering en –evaluatie te ondersteunen. 

 Sterk tijdsgebonden: o.a. verweven met opvattingen over welzijn die op dat moment 

gehanteerd worden 

o Voorbeelden: kansarmoedeatlas, demografische atlas, stadsmonitor 

3.2  Indeling van het sociaal agogisch werkveld 

Sociale interventies worden op verschillende wijzen geordend: 

 Naar het beleidsdomein waartoe ze behoren – horizontaal 

 De doelgroep waar ze zich toe richten – categoriaal 

 Volgens de specificiteit van de interventies – verticale afbakening 

 Volgens bestuursniveau – politiek administratieve afbakening 

o Binnen België is er een onderscheid tussen: 

 Federale niveau 

 Bestuursniveau van gemeenschappen en gewesten 

 Bovenlokale niveau (provincie, bestuurlijk arrondissement, …) 

 Lokale niveau (OCMW, gemeente) 

3.2.1 Verschillende bestuursniveaus 

Het onderscheid van deze niveaus is belangrijk omdat zo duidelijk wordt wie welke 

bevoegdheden heeft en dat (en hoe) ze op elkaar moeten afgestemd worden. Dit gaat 

meestal gepaard met bevoegdheidsconflicten, die dan weer leiden tot afspraken tussen de 

niveaus en zorgen voor samenwerkingsprotocollen. 

De afstemming tussen gemeenschapsniveau en (boven)lokale niveau gebeurt via 

convenanten waarin voorwaarden vastgelegd worden waarbinnen de Vlaamse overheid aan 

het lokale niveau middelen ter beschikking stelt om een beleid te voeren. Er is dus hier: 
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 enerzijds een centralisatietendens (voorwaarden worden opgelegd voor overheid) 

 maar ook een decentralisatie (planning gebeurt op lokaal vlak). 

3.2.2 Horizontale afbakening 

= de indeling van het agogisch werkveld naar beleidsdomein. 

Voorbeelden: onderwijs, welzijn, volksgezondheid, cultuur, economie, werk, … 

3.2.3 Categoriale afbakening 

= de indeling van het agogisch werkveld naar doelgroep 

Voorbeelden: jeugdbeleid, seniorenbeleid, gezinsbeleid, beleid voor personen met handicap 

De categoriale afbakening kan gezien worden in termen van: 

 Een specifiek beleid: gericht op een specifieke bevolkingsgroep waarvoor specifieke 

maatregelen ontwikkeld worden. Een verbijzondering dus – ze worden aangesproken 

op een specifiek aspect van hun situatie. ~ verengd 

 Een geïntegreerd beleid: toetsing van het sectoraal beleid aan de noden en 

behoeften van de betreffende bevolkingsgroep – het beleid moet beter tegemoet 

komen aan de noden van de doelgroep. Dus gericht op vorming van 

beleidskruispunten. ~ inclusie 

De keuze voor een specifiek beleid komt meestal door urgentie: er is aandacht nodig voor 

een bepaalde problematiek. Eens deze aandacht gevestigd is (bv. vluchthuizen voor 

mishandelde vrouwen), kan men naar een ruimere benadering van dienstverlening gaan 

(slachtofferhulp algemeen).  

De keuze voor een ruimere benadering komt omdat sociale voorzieningen vak 

eendimensionaal zijn: ze hebben één visie, één manier van werken voor die groep. Toch is 

er ook zoiets als diversiteit (meerdere visies, meerdere manieren van werken, …). In deze 

benadering wordt de categoriale benadering omgebogen naar de vraag hoe categorieën 

geconstrueerd worden. 

3.2.4 Verticale afbakening (echelonnering) 

De verticale afbakening is er eentje in lijnen. Elke voorafgaande lijn is een voorwaarde voor 

de daaropvolgende lijn.  

De dienstverlening wordt geëchelonneerd = afgebakend naargelang de intensiteit van de 

interventie die gevraagd en nodig is. 

3.2.4.1 De nulde lijn 

~ informele vormen van interventie 

= hulp die gegeven wordt binnen en door de onmiddellijke leefomgeving. 
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Voorbeelden: 

 Zelfzorg: wat de persoon doet voor zichzelf en voor een ander. Vb. gezonde 

voeding, opleiding volgen, …   

o ! De promotie van zelfzorg maakt deel uit van WIVO-strategieen 

(welzijnsinformatie, voorlichting en opvoeding). Dit is erop gericht mensen 

zelfredzamer te maken. 

 Mantelzorg: zorg die opgenomen wordt door kleine sociale netwerken, zoals 

familieleden, buren e.d.  

 Zelfhulpgroepen: mensen met een gemeenschappelijk probleem.  

Deze zelfhulpgroepen worden gedreven door: 

o Een ideologie over oorzaken, gevolgen en oplossingen van een bepaalde 

problematiek 

o Het helperprincipe van Riessman: help jezelf door anderen te helpen 

o De identificatieresonans: ‘ik ken dat probleem’ 

Hoofdbekommernis is wederzijdse steun en hulp. Activiteiten worden 

onderverdeeld als volgt: 

o Bevorderen van lotgenotencontact 

o Verschaffen van informatie 

o Verdedigen van belangen van leden 

o Organiseren van directe dienstverlening 

o Organiseren van sociale en recreatieve activiteiten 

o Aanleren van zelfhulp- en zelfzorgtechnieken 

3.2.4.2 De eerste lijn 

~ algemene professionele interventies 

= het begin van deskundige zorg, verstrekt door vrijwilligers of professioneel opgeleide 

mensen 

Deze lijn is algemeen van opzet, zonder voorafgaande voorwaarden. Drie karakteristieken: 

 Concrete hulpverlening in grote verscheidenheid van probleemsituaties 

 Begeleiding en advies van hulpvragers in de formulering van hun hulpvraag en van 

hulpverleners in benadering van probleemsituaties ~ doorverwijsfunctie 

 Sensibilisering voor maatschappelijke oorzaken aan de grond van deze problemen  

Algemeen betekent dit: 

 Aspecifiek, voor iedereen 

 Laagdrempelig, dus geen wachtlijsten of hoge kosten 

 Toegankelijk zonder verwijzing 

 Onafhankelijk, wat betreft opinie, geloof en visie 

 Lokaal gericht, dus voor iedereen bereikbaar

3.2.4.3 De tweede lijn en volgende 

~ veeleer specialistische interventies 

Op de tweede lijn: ambulante specialistische zorg (centra geestelijke gezondheidszorg) 
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Op de derde lijn: algemene intramurale voorzieningen (instelling bijzondere jeugdzorg) 

Op de vierde lijn: specialistische categoriale voorzieningen (psychiatrisch ziekenhuis) 

Kanttekening: sommige intramurale voorzieningen profileren zich als een 

eerstelijnsvoorziening, omwille van de filosofie die er achter zit.  
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Hoofdstuk 4: Dimensies van het sociaalagogisch handelen 

1. Basisbegrippen van sociaalagogisch handelen 

1.1 Sociaal werk: een talige constructie 

Sociaal werk is gebaseerd op een sociale probleemdefinitie: taal speelt dus een 

belangrijke rol als geheel van tekens en symbolen. Via taal wordt een sociaal probleem 

geconstrueerd tot een probleem vatbaar voor interventie. De taal en probleemdefinities zijn 

context gebonden. Toch kunnen woorden zelfs binnen eenzelfde context een verschillende 

betekenis krijgen! 

Een bepaald woordgebruik duidt ook op een bepaalde kijk naar iets. Voorbeeld: 

gastarbeiders waren eigenlijk tijdelijke arbeidskrachten. De term veranderde naar 

vreemdelingen, migranten en culturele minderheid. 

De institutionalisering van het sociaal werk tot een agogisch werkveld houdt in dat er een 

jargon ontstaat met culturele codes. Deze codes zijn een vorm van verzelfstandiging van 

bepaalde manieren van benadering en ordening van sociale problemen en van de wijze 

waarop hierin via interventies tussengekomen wordt.  

 “grammatica van het welzijnswerk” 

An Piessens stelt dat deze grammatica te begrijpen is als het aan- en uitkristalliseren van 

bepaalde praktijken die gaandeweg als norm geïnstalleerd worden en andere praktijken 

uitrangeren. De ontwikkeling van deze grammatica maakt deel uit van de maatschappelijke 

en politiek ontwikkelingen. Deze grammatica dient onderzocht te worden vanuit het besef 

van het risico een historische praktijk tot een mogelijke praktijk te verheffen. 

1.2 Basisbegrippen 

1.2.1 Sociale interventie 

= het maatschappelijk actieplan dat de verbinding maakt tussen de definitie van een 

sociale probleemsituatie en de beoogde verandering van deze situatie. 

 Er zijn verschillende types mogelijk, volgens het algemeen preventieschema van 

Frits De Cauter. Onderscheidingen op basis van tijdstip, focus en karakter. 

  

o Tijdstip: voor, tijdens of na de manifestatie van een probleem.  

 Initiatieven die preventief werken richten zich op een zo breed 

mogelijke groep en naarmate men verdergaat op de tijdslijn worden de 

interventies specifieker.  

 De typering vindt zijn grondslag in de centrale plaats van het 

preventiebegrip. Preventie is de schakel: het is een hefboom tot 

realisatie van de gewenste samenlevingsordening. Het werd een 

waarde op zich.  

 De basisidee van preventie is dat een verder beroep op sociale 

interventies moet voorkomen worden. Het welzijnswerk moet zichzelf 

dus overbodig maken. 
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o Focus: men kan verandering nastreven in de persoon (persoonsgericht) of in 

de structuur van de samenleving (structuurgericht).  

 Residuele benadering:  

 Persoonsgerichte interventies hebben als doel interne 

veranderingen bij de beoogde doelgroep tot stand te brengen. 

 Structuurgerichte preventie streeft verandering na op het 

niveau van diensten en organisaties 

o Het onderscheid ligt op het niveau van de 

tussenkomst: persoonsgericht is op microniveau, 

structuurgericht op mesoniveau. 

 Structurele benadering: het onderscheid tussen persoons- en 

structuurgericht ligt niet op het niveau van de tussenkomst, maar op de 

finaliteit van de tussenkomst. 

 Sociaal werk bevindt zich op mesoniveau, op een verbinding 

tussen het microniveau van individuen en het macroniveau van 

de samenleving. 

 Persoonsgerichte interventies leggen hier de nadruk op 

verbetering van het sociaal functioneren van mensen. De 

maatschappelijke context wordt hier in het achterhoofd 

gehouden. 

 Structuurgerichte interventies richten zich op een 

verandering van de sociale en institutionele verhoudingen in 

de samenlevingen. Het is een ombuiging van sociaal politieke 

keuzes in de richting van een groter besef van menselijke 

waardigheid. 

o Karakter:  

 Defensief: een probleem kan voorkomen worden door de 

gedragsmogelijkheden in te perken. 

 bv. bij rookgedrag van jongeren: wijzen op gevaren 

 Offensief: een probleem kan voorkomen worden door nieuwe wegen 

aan te reiken 

 bv. bij rookgedrag van jongeren: risico omkeren en aan eigen 

welzijn werken 

 

 Ze hebben een iteratief plannings- en handelingsproces 

o Doelstellingen vloeien niet rechtlijnig voort uit de probleemdiagnose, maar 

komen tot stand in de wisselwerking tussen probleemanalyse, beschikbare 

middelen, uitvoering van activiteiten en de reflectie hierover.  

o Iteratief: steeds proberen te komen tot een zo goed mogelijke afstemming 

tussen deze elementen. 

o De doelstellingenformulering wordt reflexief opgevat: de oorspronkelijke 

doelstelling blijft voor ogen gehouden, maar de formulering ervan wordt 

afgestemd op de samenhang tussen de verschillende dimensies. 
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1.2.2 Doelgroep, cliëntsysteem en doelwitsysteem 

Sociale interventies zijn gericht op een welzijnsverhoging, ze moeten een bijdrage leveren tot 

verandering van een concrete situatie van individuen en groepen in een meer wenselijke 

richting. Zo zijn er verschillende actoren. 

Doelgroep: mensen aan wie de interventie ten goede moet komen, zij die er baat bij 

hebben.  

 De beoogde en feitelijke doelgroep kunnen soms sterk verschillen. Deze discrepantie 

kan te wijten zijn aan verschuivingen binnen het opzet van sociale interventies.  

 Deze verschuivingen houden vaak een afromingseffect in te nadele van de meest 

kwetsbare doelgroepen. 

Cliëntsysteem: de groep mensen met wie een sociale interventie daadwerkelijk gerealiseerd 

wordt. 

 Deze beschrijving is normatief en vertrekt vanuit het agogisch aanbod: het gaat om 

een gewenste relatie die de agoog verwacht wordt na te streven. 

 Er is sprake van een cliëntsysteem als: er een directe werkrelatie is; er een 

contractmatig verband is dat kan uitgebreid, ingekrompen of opgeheven kan worden. 

o Deze voorwaarden zijn onderhevig aan: 

 De tijdsduur 

 De omvang van het cliëntsysteem 

 De mate waarin agoog en cliëntsysteem het eens zijn over het 

probleem en de oplossing 

 De mate waarin het cliëntsysteem bekend is met de werkopvatting en 

de werkmethoden van de agoog 

 De mate waarin een agoog het cliëntsysteem kan aanvaarden 

Doelwitsysteem: het systeem waarop de interventie gericht is in het belang van de beoogde 

doelgroep/betrokken cliëntsysteem.  

 Een doelwit is een gebied waar men resultaten wil boeken om tot 

welzijnsbevordering te komen.  

o Zo bestaat een doelwitsysteem uit de doelgroep die men voor ogen heeft, 

maar ook uit de actoren die mee helpen aan de realisatie van welzijn voor die 

doelgroep. Voorbeeld: over plaatsen van kinderen in pleeggezinnen 

(doelgroep): jeugdrechter, jeugdbescherming, parket, sociale diensten, comité 

bijzondere jeugdzorg (systeem). 

1.2.3 Doelstellingen en strategiebepaling 

Doelstellingen moeten concreet zijn: er moet gericht handelen zijn en dat moet geëvalueerd 

worden. 

 Formuleren: de eis dat doelstellingen concreet zijn, betekent dat er een 

waarneembaar effect moet aanwezig zijn. Deze eis leidt tot bevestiging van het 

paradoxale karakter van agogische interventies: zo bv. zal het besef dat vandalisme 

bestreden wordt, leiden tot meer waarnemingen. Doelstellingen moeten toch voor 

herformulering vatbaar blijven (~ iteratief karakter van sociale interventies) 
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o Algemene doelstellingen: globale resultaten die op lange termijn behaald 

moeten worden 

o Operationele doelstellingen: werkdoelstellingen, maken de evaluatie van 

een interventie op haar effectiviteit mogelijk. ~ het waarneembaar beoogde 

effect 

 Keuze: ~ deskundigheidsopvatting. Deskundigheid is een competentie om een 

interventie op te zetten zo dat de situatie opgelost wordt of hiertoe alleszins een 

bijdrage wordt geleverd.  

o Afhankelijk van de positie die ingenomen wordt, kiest ofwel de professional 

ofwel de verantwoordelijke organisatie de doelen.  

 Het aanbod bepaalt de doelstelling. Zo kan bv. het algemene doel 

bepaald worden door het bestuur en de operationele doelen worden 

dan ingevuld door experten.  

Ook kan deskundigheid gezien worden als de competentie om beter leren om te 

gaan met een bepaalde situatie (voor alle actoren!). Hier worden de doelen in 

samenspraak met de verschillende actoren opgesteld.  

 Dit gebeurt met het in beeld brengen en houden van verschillende 

betekenissen die mensen geven aan die situatie. Dankzij deze 

voortdurende discussie, krijgt de sociale interventie vorm. 

Een strategie betekent twee dingen:  

 De binnen een werksoort of organisatie geldende werkopvattingen 

 De werkwijze die bij een concrete agogische interventie gevolgd wordt en de 

middelen die hierbij ingezet worden 

Agogische strategieën kunnen uitgewerkt worden volgens volgende benaderingen:  

 Top-down: het initiatief voor de interventie ligt bij de personen of instanties extern 

aan de probleemdragers 

 Bottom-up: het initiatief voor de interventie ligt bij de probleemdragers zelf 

Agogische strategieën kunnen op verschillende wijzen ingedeeld worden. Zo zijn er: 

 Micro-, meso- en macro strategieën, volgens niveau van interventie 

 Rationeel-empirische, normatief-reëducatieve en dwang strategieën, naar 

veranderingen in menselijk gedrag 

 Samenwerkings-, confrontatie- en conflict strategieën, naargelang de verhoudingen 

tussen de betrokken partijen 

1.2.4 Planning en evaluatie 

1.2.5 Diverse vormen van probleemaanpak 

Sociale interventies bevatten probleemgericht werken. Er zijn drie vormen. 

1.2.5.1 Routinematig, improviserend en projectmatig werken 

Routinematig werken verwijst naar een gestandaardiseerde wijze van probleemaanpak: 

alles volgt een geroutineerd patroon. Routine verwijst hier naar de ontwikkeling van 

procedures via dewelke tussengekomen wordt. 
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Improviserend werken verwijst naar het ‘al doende’ uitzoeken op welke manier een situatie 

het best kan aangepakt worden. 

Projectmatig werken verwijst naar een gestructureerde vorm van probleemaanpak: een 

stappenplan. Het verwijst naar een probleemaanpak die innovatiegericht is en ingezet kan 

worden in complexe situaties.  

1.2.5.2 Kenmerken van projectmatig werken 

Er zijn zeven kenmerken die projectmatig werken omschrijven: 

1. Probleem- en situatiegericht: elk proces omvat een voorstel van concrete actie. 

Hier worden werkbare hefbomen gezocht om tussen te komen in de probleemsituatie 

ofwel worden er deelaspecten binnen de globale problematiek afgebakend. 

Aandachtspunt: de relatie tussen probleemaanpak en probleemdefiniëring. Het risico 

bestaat dat de interventie verengd wordt tot de probleemgerichtheid binnen een 

bepaalde probleemaanpak. 

2. Doelgroepgericht: de groep aan wie de interventie ten goede moet komen. 

3. Doelgericht: projectmatig werken berust op een duidelijke omschrijving van de 

beoogde doelstellingen die gefaseerd worden in algemene en specifieke 

doelstellingen. 

4. Strategisch-methodisch: er wordt nagegaan wat nodig is om deze vooropgestelde 

doelen te bereiken. 

5. Planmatig: er is een stappenplan waarin afzonderlijke activiteiten samenkomen in 

een geordend geheel dat leidt tot het realiseren van doelen. Dit veronderstelt een 

open planningsproces: bijsturen en concretiseren moet mogen. 

6. Tijdelijk: projectmatig werken veronderstelt dat interventies binnen een vooraf 

bepaalde tijdsduur plaatsvinden.  

 De beweging naar en grotere deinstitutionalisering, naar differentiatie van 

werkvormen en een grote flexibiliteit in de realisatie van een concreet aanbod 

van maatschappelijke dienstverlening droeg ertoe bij sociale interventies te 

zien als tijdelijke tussenkomsten. Tijdelijkheid is niet hetzelfde als 

eenvormigheid: de duur verschilt naargelang de probleemgerichte en beoogde 

doelgroep. 

7. Uitvoerbaar: de uitvoerbaarheid hangt samen met andere kenmerken waarin de 

techniciteit wordt samengebracht. De uitvoering van een project vergt de beheersing 

van de diverse factoren die erin meespelen: tijd, keuzes maken, doelstellingen 

formuleren, samenwerken met de cliënt en welzijnsverhoging van de beoogde 

doelgroep in het achterhoofd. 

 Deze uitvoerbaarheid staat in spanning met de hoge complexiteit van 

situaties waarin tussengekomen wordt. Dit leidt tot verschillende uitkomsten 

die met elkaar gemeen hebben dat ze meer realisme willen, wat betreft de 

veranderingskracht van interventies.  

o Realisme is hierin een pleidooi voor sterk afgebakende haalbare 

projecten, maar ook het besef dat een ontwerp van een geplande 

verandering niet altijd leidt naar beoogde uitkomsten.  

o De agoog moet minder als veranderkundige aan het werk zijn en 

vooral samenwerken en dialogeren met cliënten.  
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2. Agogische methoden 

Sociaal werk omvat een diversiteit aan methodes die in verschillende sectoren en terreinen 

kunnen ingezet worden. 

Voorbeeld: OCMW-wet (juli 1976) stelt dat het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 

Welzijn zijn opdracht moet vervullen volgens de meest aangepaste methoden van het MW 

en met eerbiediging van de ideologische, filosofische of religieuze overtuiging van de 

betrokkenen.  

2.1 Methodiekontwikkeling: een centraal aandachtspunt in het sociaal werk 

Methodiekontwikkeling neemt een prominente en dominante plaats in binnen de 

theorievorming. De aandacht hiervoor berust op de omschrijving van sociaal werk als 

professie, als beroep en houdt een vraag in naar de actievelden die de professionele 

deskundigheid van een sociaal werker aangeven.  

In Vlaanderen wordt in de professionele opleidingen onderscheid gemaakt tussen: 

 Maatschappelijk werk 

 Sociaal-cultureel werk 

 Maatschappelijke advisering 

 Personeelswerk 

Verzelen stelt voor deze te omschrijven op professionele actiegebieden: zij beschrijven 

samen het beroep van sociaal werker, maar hebben verschillende klemtonen (per sector, per 

land).  

Er zijn vijf dimensies in het actuele maatschappelijk werk:  

 Hulpverlening (psychosociaal, 

financieel, materieel) 

 Zorggerichte dienstverlening 

(doorverwijzing) 

 Toezicht (gesanctioneerde 

hulpverlening) 

 Presentie (aandacht) 

 Maatschappelijk verkeer (expert in 

omgang/relaties) 

In het actuele sociaal cultureel werk zijn er vier dimensies: 

 Educatie 

 Animatie 

 Activering 

 Gemeenschapsvorming 

In de sociaal-juridische dienstverlening zijn er drie dimensies: 

 Dienstverlening  Advocacy  Begeleiding 

In het personeelswerk zijn er drie dimensies: 

 Beheer  Dienstverlening  Sociaal beleid 

 

Een methodiek is dus geen methode.  

 Een methode is een bepaalde aanpak dat aangeeft hoe er tussengekomen wordt en 

wat er gedaan wordt. 
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 Een methodiek verwijst naar het waarom van die aanpak en is een op een 

theoretisch model gebaseerd keuze-instrument dat aangeeft welke aanpak het meest 

passend is. 

2.2 Basismethodieken 

Sociaal agogische en sociale werkpraktijken worden gekenmerkt door een eclectische 

invalshoek: het gaat om een afweging van de meest aangepaste methode voor een 

bepaalde situatie. Dat maakt dat werkmethodieken vaak beïnvloed worden door sterk 

verschillende theoretische kaders. Ook voor basismethodieken is dit het geval. 

2.2.1 Social case work 

~ Barker 

= basismethode van individuele hulpverlening 

 Ontstond rond de eeuwwisseling in de VS dankzij Mary Richmond.  

o Zij formuleerde in Social Diagnosis een pragmatische, rationele, methodische 

ondersteuning van het eerdere liefdadigheidswerk vanuit het besef dat 

welvaartsachterstand best kan bestreden orden o.b.v. inzicht in de sociale 

realiteit. 

De manier van werken bestaat uit vier stappen:  

1. Het probleem onderzoeken 

2. Diagnose van de aard van het probleem 

3. Opstellen van een behandelingsplan 

4. Uitvoeren van dit plan 

Het ging niet om een stereotype massabenadering, maar om hulpverlening op maat van het 

gezin. 

De doelstellingen waren ambitieus: economische zelfredzaamheid, aanpassen aan de 

norm, verstandhouding verbeteren, verzorging optimaliseren, samenwerking voorzien tussen 

actoren, … 

De methodiek vergde een deskundigheidsontwikkeling die enkel via scholing kon verworven 

worden. 

De vrij pragmatische benaderingswijze was onder invloed van o.a. de psychoanalyse, 

maar werd later omgebogen naar een sterkere gerichtheid op de persoonsgeschiedenis van 

de cliënt. Later werd het SCW meer gekarakteriseerd als individueel maatschappelijk werk. 

Er was ook nog de idee dat het aanmeldingsprobleem een afspiegeling was van een dieper 

liggend probleem, wat behandeld dient te worden. 

 ~  toch was er wat kritiek op deze wijze: ze zou te smal zijn voor effectief sociaal 

werk. 

SCW was ook onderhevig aan andere theorieën: 
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 Leertheorie was inspirerend voor het taakgerichte SCW, dat wijst op het belang van 

een voorlopige probleemstelling en het accent legt op korte hulpverlening 

 Anderen bekijken het ‘hier en nu’ en benadrukken respect voor waarden van de 

hulpvrager. Het accent verschoof van behandeling naar concrete actiegerichte 

gedragsverandering 

SCW staat tegenwoordig dus voor een diversiteit van benaderingen, gaande van zoveel 

mogelijk aandacht voor evidence based interventies t.e.m. de ontwikkeling van een 

zorghouding. 

2.2.2 Social group work 

~ Barker 

Groepswerk is een manier van leren waarbij geleerd wordt o.b.v. interactie en 

communicatie. Het is een methodiek om problemen bespreekbaar te maken en te 

verwerken.  

Basisgedachte is dat ‘leren voor en door de groep’ mensen competenter maakt. 

Er zijn drie modellen die verwijzen naar de verschillende wijzen waarom de groep wordt 

gezien in relatie tot sociale probleemsituaties: 

 De sociale actiebenaderingen: mensen ervaren problemen die eigen zijn aan een 

groep waartoe zij behoren. De ondersteuning leidt tot een individueel en collectief 

emancipatieproces (om greep te krijgen op de samenleving).  

o Vooral in de jaren 70 en 80 waren ze belangrijk o.w.v. de 

kleinschaligheidsbeweging. 

o Vanaf de jaren 90 verdween de nadruk op combinatie hulpverlening, vorming 

en sociale actie naar de achtergrond dankzij de erkenning van de 

handelingsbekwaamheid 

 De systeembenaderingen: mensen maken deel uit van sociale systemen waarin ze 

onderling afhankelijk zijn. Mensen hebben de noodzaak en mogelijkheid om zich te 

verbinden en doen dat dus ook – dit is bevorderend voor zowel de persoonlijke als de 

samenlevingsontwikkeling.de sociaal werker heeft dus een mediërende rol tussen 

individu en samenleving. 

o SB zijn herkenbaar in de sociaal leren-methodiek. Deze heeft twee 

betekenissen: mensen leren voor de groep en door de groep.  

o Sociaal leren als agogische methodiek brengt beide betekenissen samen. 

Wildemeersch omschrijft het als het leren functioneren van groepen in 

nieuwe, onzekere en moeilijk voorspelbare omstandigheden. Sociaal leren 

wordt dus een vorm van leren die antwoord kan bieden op sociale problemen 

die samengaan met de ontwikkeling naar een risicomaatschappij.  

~ probleemoplossend handelen 

 Behandelingsgericht groepswerk: de groep moet worden ondersteund om de 

individuele probleemsituaties te kunnen behandelen. Groepswerk ligt in het verlengde 

van de individuele begeleiding: problemen die zich voordoen zijn niet eigen aan het 

individu, maar verbonden met de relaties in een groep. ~ het gezin als systeem 
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2.2.3 Community work 

= verzamelterm waarbij community de invalshoek is  

In Vlaamse context wordt dit gezien als methodiek van samenlevingsopbouw, namelijk 

opbouwwerk. Dit wordt omschreven als werken met burgers aan maatschappelijke 

problemen. Volgens Desmet gaat het om een dienstverlening met als object de opbouw van 

de samenleving en als invalshoek het stimuleren van burgerparticipatie.  

In Vlaanderen ontstaan na WO II de eerste twee opbouwwerkinitiatieven. Hulpverleners, 

vaak vanuit religieuze inspiratie, verhuisden naar achtergestelde wijken om aandacht te 

vestigen op de problemen van maatschappelijke achterstelling. Opbouwwerk werd opgevat 

als een derde vorm van maatschappelijk werk, naast individuele hulpverlening. 

Opbouwwerk werd aanvankelijk ontwikkeld op territoriale basis, met een verschil tussen 

buurtwerk (in steden) en streekontwikkelingswerk (in economisch achtergebleven 

provincies). Deze vorm van opbouwwerk werd geconcretiseerd en werd omschreven als 

functioneel opbouwwerk.  

Kenmerkend voor opbouwwerk is het streven naar participatie. Participatie is belangrijk 

vanuit: 

 Een polariserend model, waarbij men samen met mensen een andere samenleving 

wil nastreven.  

o De finaliteit ligt in de bevordering en ondersteuning van de (zelf)organisatie 

van de groepen waarmee men werkt.  

o Het accent ligt op educatieve doelen en handelingsgericht leren.  

o Participatie is hier een middel (participatie aan het opbouwwerk an sich) en 

doel (bevordering van participatie) op zich. 

 Een welzijnsmodel, waarbij vanuit de ervaringen van probleemdragers tot een 

betere hulpverlening kan bereikt worden. 

o De finaliteit ligt in de realisatie van een betere hulpverlening.  

o De aandacht gaat naar de thematisering van de ervaringen van de 

hulpverleners en naar de verbeteringen van hun handelen. 

o Dit kadert in een technisch professionele bandering: de creatie van 

participatiestructuren in functie van beleidsplanning en welzijnsopbouw.  

o Participatie is hier een middel om tot een efficiënter beleid te komen. 
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Hoofdstuk 5: Van praktijk naar onderzoek 

1. Van sociaal werkpraktijk naar sociaal werkonderzoek 

1.1 Relaties tussen onderzoek en praktijk in het sociaal werk 

De praktijk omvat diversiteit van mogelijke acties of beleidspraktijken. Het kan gaan om 

interventies op: 

 Microniveau (cliënten, groepen) 

 Mesoniveau (project van samenlevingsopbouw) 

 Macroniveau (verandering van beleid) 

Er worden drie verschillende relaties onderscheiden, en dat zijn de volgende. 

1.1.1 Onderzoek als dienstbaar aan de actie 

De roots van sociaal werk liggen in de praktijk: belangrijke uitgangspunten werden 

uitgetekend in het burgerlijk beschavingsoffensief, dat ontstond als antwoord op de sociale 

kwestie van de 19e en begin 20e eeuw. Caritatieve initiatieven gingen daar op zoek naar een 

adequatere aanpak voor probleemsituaties en theoretische reflectie over bestaande 

liefdadigheidspraktijk lag aan de basis van bv. het social case work (Mary Richmond). Ook 

in Engeland is het CharityOrganisationSociety nauw verweven met het werk van Octavia Hill. 

Kenmerken: 

 Het residuele uitgangspunt: sociaal werk dient zichzelf overbodig te maken door 

cliënten leren zichzelf te helpen. 

 Sociaal werk is systeem georiënteerd: de inzet is voorkomen of veranderen van 

problematisch gedrag. 

 Opvoeding wordt gezien in functie van oriëntatie op aansluiting bij maatschappelijke 

consensus. 

 Onderzoek moet goede diagnostiek toelaten.  

 Onderzoek is vooral praktijkonderzoek, gericht op methodiekontwikkeling. Vb. 

casusonderzoek. 

1.1.2 Onderzoek als middel tot actie 

De burgerlijke origines van sociaal werk houden in dat belangstelling ontstond voor de 

oorzaken van sociale probleemsituaties, alsook om deze via sociale initiatieven aan te 

pakken. Jane Adams is hier een voorbeeld, alsook het wijkgerichte werk zoals in de 19e 

eeuw in Frankrijk en Duitsland. Deze benadering was gericht op vorming en ondersteuning 

van kansarme groepen. 

Belangrijke aandachtspunten: directe zorg, vorming, het streven naar een betere sociale 

wetgeving en de vorming van de hulpverleners zelf.  

Kenmerkend is de institutionele benadering: sociaal beleidsmaatregelen op het vlak 

onderwijs, gezondheidszorg, welzijnwerk e.d. moeten een menwaardig bestaan verzekeren. 
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Dit wordt ook wel een structureel perspectief genoemd. Empowerment en emancipatie zijn 

hier kernbegrippen. Sociaal werkonderzoek is vooral sociaal beleidsonderzoek 

1.1.3 Actie als middel tot onderzoek 

De actie wordt niet buiten of volgend op het onderzoek gelegd, maar maakt integraal deel 

uit van het onderzoek. De onderzoeker zoekt naar een adequaat evenwicht tussen 

enerzijds betrokkenheid (essentieel voor het waarnemen) en distantie (essentieel voor het 

analyseren van praktijken).   

De specifieke positie van de onderzoeker hangt samen met het centraal stellen van sociale 

verandering. In de benadering van de samenleving als statistische structuur wordt sociale 

verandering gezien als een storende factor of als een na te streven ideaal. Verandering is 

het gevolg van een actie of ontwerp.  

 De sociaal wetenschappelijke benadering die sociale verandering als uitgangspunt 

nemen, zeggen dat de samenleving een vervlechting is van onderling afhankelijke 

actoren die een realiteit construeren die tegelijk hun sociale handelen bepaalt. Een 

voorbeeld hiervan is de pedagogiek van de onderdrukten van P. Freire. 

Social work theory, of theorievorming over sociaal werk (Davies), omvat het verwerven van 

kennis en inzicht in de samenhang tussen sociaal werkpraktijken. Theorieën zijn (volgens 

Laing) een ‘adequate vorm van kennis: ze maken het mogelijk concrete waarnemingen en 

ervaringen te plaatsen, eruit te leren en het handelen anders te oriënteren’. 

 De historische vormgeving (Engelstalige socialwork- en continentale traditie) houdt 

in dat theorievorming gericht is op een begrijpen van samenhang tussen de 

ontwikkeling van sociaal werk als een praktijk en als een verantwoordingspraktijk.  

o Sociale agogiek is hier te begrijpen als het ontwikkelen van een 

pedagogiek van het sociaal werk, dat hier gezien wordt als een relatief 

autonoom veld of een figuratie – het wordt gevormd in de onderlinge 

verwevenheid van meerdere onderling afhankelijke actoren en bepaalt 

tegelijk in belangrijke mate het sociaal handelen van deze.  

Deze benadering houdt in dat theorievorming en de wetenschappelijke methode in 

onderlinge wisselwerking gezien worden. De vraag is wat nu een zinvolle manier is om 

sociaal werkpraktijken systematisch waar te nemen en te analyseren. Deze manier zal vaak 

berusten op interpretatieve onderzoeksmethodes, zoals bv. de observatie van intakes in een 

centrum voor algemeen welzijnswerk, open interviews, actie-onderzoek e.d.  

1.2 Types theorievorming in het sociaal werk 

Davies maakt een onderscheid in drie types: 

 Practice theories 

 Theories of the nature of social work 

 Client world theories  

De grenzen zijn open: de types zijn te bezien in hun onderlinge samenhang en 

wisselwerking.  
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1.2.1 Praktijktheorieën 

 Geven indicaties over hoe sociaal werk kan tussenkomen in concrete situaties 

 Berusten op psychologische of sociologische verklaringen van menselijk gedrag 

 Kunnen systematisch en coherent opgebouwd worden of net eclectisch tot stand 

komen 

1.2.2 Theorievorming over sociale probleemsituaties 

 Geeft indicaties over opzet van sociaal beleidsacties of een nieuwe input aan de 

ontwikkeling van praktijktheorieën 

 Omvat sociaal wetenschappelijke inzichten m.b.t. menselijk gedrag en het 

menselijk samenleven 

 Het kan gaan om psychologisch, sociologisch, bestuurskundig of ander sociaal 

wetenschappelijk onderzoek 

1.2.3 Theorievorming over sociaal werk 

 Omvat uitspraken over samenhang in sociaal werkpraktijken 

o Omvatten uitspraken over sociaal politieke referentiekaders en 

maatschappelijke functies van het sociaal werk en de verantwoording van 

sociale praktijken, inclusief de grondslag ervan 

 Hierbinnen zijn diverse benaderingen mogelijk 

 

2. Patronen in het sociaal werk 

Wat is kenmerkend voor sociaal werkpraktijken? Waardor kunnen deze 

onderscheiden worden van andere praktijken? B. Kristensen spreekt hier over 

patronen: ideeën, houdingen en handelingen die in het welzijnswerk een 

toenemende vanzelfsprekendheid verwierven en zich zo ontpopten tot een patroon. 

Ze erkent vijf patronen: dat van de markt, de waarden, de orde, de techniek en de 

ontmoeting. Elk patroon is te onderscheiden door een ander uitgangspunt, 

mensbeeld, behoeftebepaling en opvatting. 

 Patronen zijn nogal hardnekkig: ze veranderen pas als nieuwe patronen een 

aansluiting vinden bij oudere patronen en als er een cultureel draagvlak is 

voor deze nieuwe patronen.  

 Patronen ontstaan ook pas als er een resonansgroep (vakliteratuur, 

professioneel samenwerkingsverband, …) is met leden die deelnemen aan 

netwerken die voor een bepaalde praktijk belangrijk zijn.  

 Nieuwe patronen moeten een structurele impact krijgen: ze moeten ervaren 

worden als een nieuwe, betere vorm van handelen.  

2.1 Het patroon van de markt 

Uitgangspunt: sociale ruil. Menselijk gedrag is de uitkomst van een kosten-baten-

afweging.  
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Mensbeeld: burgerlijk individualistisch. Ieder individu is zelf verantwoordelijk voor het 

eigen welzijn. 

Behoeftebepaling: extern aan de situatie, o.b.v. maatschappelijke consensus.  

Opvatting over welzijnswerk: de overheid kan nooit weten wat de mensen willen en moet 

zich zo weinig mogelijk inlaten met welzijnsmateries. Zorg is een particuliere zaak. De cliënt 

is iemand die oog heeft voor baten, maar weinig rekening houdt met kosten. 

Aandachtspunten: 

 misbruik van sociale voorzieningen  

 duidelijk maken van een direct verband tussen baten en kosten 

Impact: er wordt vooral ingezoomd op de verzameling van feitelijke gegevens, maar er wordt 

weinig aandacht besteed aan het onderzoek naar de theoretische onderbouwing. 

Het patroon van de markt is vaak voorkomend in sociaal werk, zoals blijkt uit het gebruik 

van termen als ‘gebruikers’ en ‘welzijnsproducten’.  

2.2 Het patroon van de techniek 

Uitgangspunt: sociaal handelen is doelrationeel handelen. De zin van het handelen ligt in 

de functionaliteit ervan. Sociaal werk is gebaseerd op doordachte interventies, die ingezet 

worden om vooropgestelde doelen te bereiken, waarvoor middelen ingezet worden en 

waarvan effectiviteit en efficiëntie nagegaan worden. 

Mensbeeld: homo ‘faber’. De mens die in staat is om zijn omgeving te veranderen, de 

samenleving is maakbaar. 

Behoeftebepaling: extern, o.b.v. observatie en analyse.  

Opvatting: sociaal werk is te begrijpen als een functionele en planmatige inzet in 

probleemsituaties, waardoor meer wenselijke situaties ontstaan.  

 De planmatige inzet is hier een procedure die integrerend werkt: de professional kan 

zich binnen dit kader oriënteren op de eigen deskundigheid. 

Impact: groot!  

 Het deskundigheidsmodel houdt hooggespannen verwachtingen in naar de 

oplosingscapaciteit van de professionele inbreng.  

 Ook wat betreft theorievorming is dit patroon belangrijk: het ligt aan de grond van de 

planned change benadering, de sociale technologie, de probleemprojectmethode, 

… 

Het onderzoek is vooral gericht op de ontwikkeling van professionele deskundigheid en 

sociale planning, maar ook de ontwikkeling van nieuwe strategieën en methodes. 

De nadruk ligt op de beheersbaarheid van sociale problemen. Organisatievraagstukken 

staan centraal. 
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2.3 Het patroon van de orde 

Uitgangspunt: het behoudt en/of de bewerkstelliging van de sociale orde. Dit patroon ligt 

aan de basis van sociaal werk en raakt het hart ervan – de thematisering van de relatie 

tussen individu en gemeenschap.  

Het patroon is gebaseerd op de aanname van een noodzakelijke, maatschappelijke 

consensus: 

 Er moet eensgezindheid zijn over de sociale doeleinden, waarden en normen 

 Afwijkend gedrag wordt getolereerd zo dat het de dominante benadering niet 

bedreigt 

 Conflicten zijn een bedreiging en moeten dus opgelost worden 

 Er moet eensgezindheid zijn over de manier waarop conflicten moeten opgelost 

worden 

Opvatting: het kernbegrip is sociale integratie, begrepen als normconformiteit. Het 

individueel belang wordt geacht samen te vallen met het maatschappelijk belang en wordt 

daaraan ondergeschikt. Dit leidt tot een functionele opvatting over sociaal werk: het wordt 

ingezet in functie van een betere samenleving.  

Behoeftebepaling: extern, o.b.v. analyse van risicofactoren. 

Impact: studies die de vraag stellen naar de maatschappelijke functie van het sociaal werk. 

H. Michielse zag het sociaal werk als een prakitjk met een dubbelkarakter:  

 Een functie om het kapitalisme in stand te houden 

 Een belang voor de arbeidersklasse, die binnen deze kapitalistische verhoudingen 

moet leven 

Sociale interventies worden gericht op het individu als agogisch project: de aanpassing aan 

de norm wordt gezien als onderdeel van het sociaal contract.  

2.4 Het patroon van de waarden 

Uitgangspunt: sociaal handelen is zinvol handelen. De opdracht is ‘het duidend leren 

verstaan’. Waarden zijn algemene opvattingen over wat goed en nastrevenswaardig is. de 

centrale vraag is dan ook: wat is goed? Is onze samenleving waardevol?  

 Sociaal werk is dus gericht op waarderealisatie, omdat het mensen ondersteunt in 

hun sociale en culturele ontplooiing. Het ondersteunt dus via cultureel werk de 

deelname aan de symboolproductie in de samenleving. 

Mensbeeld: de mens als zinzoeker. Handelen houdt een mogelijkheid tot leren en 

verandering in. Cultiveren is dus mogelijk. De betekenis van het handelen ligt in het 

handelen zelf: handelen is een expressie van waarden.  

~ opvoedingsondersteuning (ouders die niet kunnen <-> ouders die beter willen) 

Behoeftebepaling: 
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Opvatting: de betekenis van het sociaal werk ligt in het sociaal werk zelf. Warmenhoven 

stelt dat:  

 Een andragogie die iets wil realiseren , methoden aanwendt om dat (doel) te 

bereiken 

 Een andragogie die een waarde wil actualiseren (ten doel wil maken),  een bepaalde 

methode ten doel stelt 

Impact: een omslag van het denken over sociaal werk. De aandacht verschuift van 

normconformiteit naar het leren omgaan met diversiteit en de erkenning van menselijke 

waardigheid als een belangrijke doelstelling.  

! Waarde-expressie: het gaat om waarderealisatie via sociaal handelen, niet over 

waardeoverdracht. ~ ethisch reveil 

2.5 Het patroon van de ontmoeting  

Uitgangspunt: onderlinge wisselwerking tussen handelen, dialogeren en participeren. 

Mensen maken deel uit van de samenleving. Hoe kan dan de nodige ruimte verzekerd 

worden opdat mensen gelijkwaardig kunnen handelen?  

Deze benadering van participatie is anders dan ‘deelnemen aan de samenleving’ of 

‘procedures om de orde te vormen of te veranderen’. Het gaat erom dat sociaal werk erop 

gericht moet zijn mensen bewust te maken van hun passiviteit en hen moet aanzetten tot 

handelen. Sociaal werk moet bewustmakend zijn: gericht op het ontwaken van mensen om 

de werkelijkheid te ontdekken en via het ingrijpen in de werkelijkheid het bewustzijn te 

verdiepen. Dit is volgens Freire de ‘praxis’.  

Hier vertrekt het sociaal werk vanuit een maatschappelijke analyse met de vraag welke 

belemmeringen er bestaan op de ontwikkeling van de praxis. Om dit antwoord te vinden, 

moet men onderzoek doen naar vervreemdings- en verafhankelijkingsprocessen in de 

cultuur. Het beleid t.a.v. een situatie wordt dus object van onderzoek. (Freire wordt hierdoor 

aanzien als grondlegger van het actie-onderzoek). 

Mensbeeld: het antropologische concept van de cultuur: mensen worde meer mens via de 

praxis, ze kunnen zich ontplooien dankzij actieve participatie in open en verantwoordelijke 

communicatie met anderen. 

Behoeftebepaling: niet extern. Behoeften komen tot uiting via culturele actie (bevragen, 

zoeken naar nieuwe definities). ~ veranderbaarheid 

Opvatting: het patroon van de ontmoeting is een patroon waarin sociaal werk expliciet 

gezien wordt als sociaal pedagogisch werk. 


