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1.  INLEIDING  

1.1. DE ACTUALITEIT  
- Het opkomen van de wachtlijsten doordat de vraag naar hulp groter is dan het beschikbaar 

aanbod. 

- Een tekort aan sociale woningen, wat betekent dat de vraag groter is dan het beschikbaar 
aanbod. Bart De Wever wilt geen geld vrijmaken voor het bouwen van nieuwe sociale 
woningen maar wilt wel geld vrijmaken voor het renoveren van oude sociale woningen. 
→ Dit is een voorbeeld van een maatregel vanuit de overheid om de werking tegen te 
houden. 

- Er is een begrotingstekort: de overheid moet moeilijke keuzes maken in verband met 
waarop men wilt inzetten. 

- Er is een toenemende vergrijzing. Hierdoor worden pensioenen duurder en is er een hoge 
vraag naar zorg. Met andere woorden, vergrijzing brengt heel wat kosten met zich mee. 

- Steeds meer mensen vragen een leefloon aan en/of kloppen aan bij de voedselbanken. 
Dit betekent dat mensen het niet redden met de middelen waarover zij beschikken. 

- Er is een toenemende armoedeproblematiek in het onderwijs. 
Hier zijn enkele discussies gaande:  

o Moeten we een maximumfactuur invoegen in het secundair onderwijs? 
o Omwille van de discussie omtrent de “sociale mix” wilt men centrale 

aanmeldingssystemen. Met andere woorden, het is gedaan met het kamperen voor 
de schoolpoort om je kind in te schrijven. 

o M-decreet: behouden of kinderen toch terug in aparte scholen steken? 

- Het jeugdwerk: jongeren met een migratieachtergrond of in armoede vinden minder snel 
hun weg naar de jeugdbewegingen. Hierin wilt het beleid verandering zien. 

1.2. HET PEDAGOGISCH HANDELEN 
“het intentioneel tussenkomen in het socialisatieproces met als doel deze te veranderen” 

- Onze tussenkomst is met een bepaald doel wat betekent dat we er iets mee willen 
bereiken. In de meeste gevallen, willen we komen tot een welzijnsverhoging. 
! Door tussen te komen, laat men zien wat men belangrijk vindt. Met andere woorden, het 
is dus een uitdrukking van hoe er binnen de samenleving nagedacht wordt over de 
verhouding tussen de individuele ontplooiing en de maatschappelijke verwachtingen. 
Deze verhouding ligt op een spanningsveld dus als hulpverlener wil men rond deze 
spanning. Met andere woorden, het pedagogisch handelen krijgt vorm binnen en geeft vorm 
aan het tussengebied tussen “private luik” en “publieke luik”. In het werken hierrond zullen 
we een positie innemen (→ zie het schuldmodel). 

- Het socialisatieproces: het (on)bewust aanleren van gewoonten, waarden en normen 
alsook kennis.  

Het pedagogisch handelen gebeurt zowel bij kinderen/jongeren alsook volwassenen. Het gaat over 
het vertalen van de sociale problemen naar pedagogische problemen. 
Het antwoord zoeken op een bepaald probleem, roept vragen op: 

- Waarom vinden we het nodig om tussen te komen? 

- Ten aanzien van wie komen we tussen? Op wie richten we onze interventie?  
Wat betekent de interventie voor de mensen voor wie het doen? 

- Welk doel? Wat wil men bereiken? 

- Hoe gaan we dat doen? 

Deze vragen zijn een onderwerp voor debat. 
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1.2.1. Doel van de cursus? 
Drie doelen: 

1. Inzicht krijgen in het pedagogiseringsproces 
Het is een historisch-wetenschappelijk proces, onze maatschappij is veranderd ten opzichte 
van enkele jaren geleden. We doen steeds meer interventies en zoeken steeds meer 
technieken om mensen bij te staan.  

2. Inzicht dat ons pedagogisch handelen nooit neutraal is 
Als sociaal werker geven we mee vorm aan de sociale problemen (bv spijbelen, 
werkloosheid ..). Met andere woorden, men wilt de bestaande orde bevestigen of 
veranderen.  

Voorbeeld interventie: kindergeld afnemen als kinderen te vaak spijbelen, dit is niet 
neutraal want hiermee leggen we de schuld bij de ouders. 

(!) ook niet tussenkomen is een interventie. 

Elke keuze die gemaakt wordt doorheen dat proces moet verantwoord worden. 

3. Inzicht dat ons pedagogisch handelen niet per se positief is 
Het pedagogisch handelen kan beperkend of verruimend werken (bv hangjongeren). 
Daarnaast kan het ook bijdragen tot de sociale uitsluiting. Met andere woorden, er is nood 
aan de aandacht voor de wijze waarop onze interventies ingrijpen op de leefsituaties en de 
leefwereld van de mensen. 
(!) wat wij als hulpverlener positief vinden, kan de ander niet als positief beschouwen (bv 
hangjongeren wegjagen in plaats van het zoeken naar een alternatief) 

1.3. INLEIDING TOT DE SOCIALE AGOGIEK 
Sociale agogiek: “een wetenschappelijke studie van sociaal werk vanuit een sociaal-pedagogisch 
perspectief.” 

Sociaal werk kan gezien worden als drie zaken: 
1. Praktijk 

Allerlei soorten organisaties die inzetten op jeugdzorg, opvoedingsondersteuning, vorming 
en educatie… 
Enkele voorbeelden: CAW, Samenlevingsopbouw, Vluchtelingenwerk, De Vieze Gasten, 
OCMW, Kind&Gezin… 
Men kan ingezet worden als jeugdwerker, straathoekwerker, bemiddelaar maar evengoed 
als beleidsmedewerker of politieke actor.  
Er zijn drie verschillende soorten organisaties: 

- Publieke dienstverlening: centra voor asielzoekers, bijzondere jeugdzorg, 
gemeenschapsinstellingen… 

- Non-profit organisaties  
- VZW’s en commerciële organisaties 

2. Beroep 
- Eind 19de – begin 20ste eeuw: start de professionalisering van het sociaal werk. 

Voordien hadden we de liefdadigheid. Vanaf 1920 zag men in dat er een zekere 
deskundigheid nodig was om ondersteuning te gaan bieden. Er worden 
beroepskrachten ingezet. De eerste scholen voor maatschappelijk werk werden 
georganiseerd door Justitie. 
Sinds 1945 is er een erkende titel van ‘maatschappelijk assistent’. Voor ‘sociaal 
werker’ is er geen beroepsvereniging, toch heeft men hier behoefte aan om een 
luidere stem te hebben op beleidsniveau. 

- 1960: sociaal-agogische opleidingen op de universiteiten (1974; opleiding sociale 
agogiek aan de UGent). 

- 2004: sociaal werk staat even hoog als andere richtingen. 

Professionalisering van de hulp is een voorwerp van discussie.  

- Vrijwilligers versus beroepskrachten 

Pagina  van  2 60



 Sociale – en politieke leerstelsels   
2020-2021

- Specialisten versus generalisten  

- Technische professionaliteit (“dingen goed doen”) versus normatieve 
professionaliteit (“goede dingen doen” 

De kracht van het sociaal werk is dat het steeds in ontwikkeling is. Met andere woorden, we 
passen ons constant aan, aan de samenleving. 

3. Wetenschappelijk vakgebied 
Krijgt vorm door twee tradities: 

- Angelsaksische traditie – social work  
Vertrekt vanuit moeilijkheden van het individu en kijkt waar het individu tekortschiet 
om deel te worden van de samenleving.  

- Continentale traditie - social pedagogy 
Focust op de groep en zoekt manieren hoe het individu deel kan worden van de 
samenleving.  

1.3.1. Wat is het sociaal-pedagogisch perspectief op het sociaal werk? 
Enerzijds bezig met het kijken naar de rol, functie en positie van het sociaal werk in de 
samenleving. Anderzijds bezig met het kijken naar de leefwerelden van de mensen.  
Dit wordt ‘pedagogiek van het sociaal werk’ genoemd. Met andere woorden, we gaan reflecteren 
over de sociale werkpraktijk vanuit de vraag naar het waarom, op welke wijze en wat de 
consequenties zijn van de tussenkomst?  
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2. SOCIAAL WERK EN DE VERBONDENHEID MET DE 
SOCIALE KWESTIE  

Het sociaal werk is een geleidelijke ontwikkelingen van de organisaties op het middenveld. Deze 
ontwikkeling hangt samen met de ‘moderne’ samenleving waarin de mens meer centraal komt te 
staan (↔ God). 

De ontwikkeling bracht enkele verschuivingen met zich mee op meerdere vlakken, namelijk: 

- Economisch vlak: een veranderende positie van arbeid 

- Cultureel vlak: een toenemend idee dat de samenleving maakbaar is, waarbij er sprake is 
van individualisering. Met andere woorden, er komt een focus op het individu als zingever 
van samenleving.  

2.1. HISTORIEK 
(!) De grenzen tussen de verschillende fasen zijn open. Met andere woorden, de overgang tussen 
verschillende fasen is geleidelijk. Het gaat niet van fase 1 onmiddellijk naar fase 2. 

2.1.1. Middeleeuwen (500-1500) 
Hierin bevinden zich de wortels van het sociaal werk, namelijk het liefdadigheidswerk. Het sociaal 
werk was zeer religieus geïnspireerd maar ook uit eigen belang. Vanuit een plicht tot medelijden 
ging men iets doen voor de naasten omdat men dan later naar de hemel kon. 

Geleidelijk aan ontstaan de collectieve vormen van armen- en ziekenzorg dat sterk gedragen wordt 
door de Katholieke Kerk. Hierbinnen ging het voornamelijk over materiële zorg. 

Armoede was destijds overal maar werd beschouwd als een ‘normaal’ gegeven. Dit was hoe God 
het wou. Men stond dus niet stil bij de ‘waarom’ vraag. 

2.1.2. Humanistische benadering (16de – 17de eeuw) 
Er is een economische verschuiving omtrent het verdwijnen van de feodaliteit  en het ontstaan 1

van het kapitalisme. De arbeid verschuift. Men gaat nu werken voor iemand in ruil voor loon. Dit is 
de start van de proletarisering omdat de arbeidsverschuiving zorgde voor een toename van 
armoede. Meer mensen startten met bedelen en daarnaast waren er ook meer daklozen doordat 
men geen grond meer kreeg in ruil voor het werken. 

Er is een culturele verschuiving omtrent het ontstaan van een humanistisch mensbeeld. Er is een 
opkomst van het maakbaarheidsdenken en vooruitgangsgeloof. Met andere woorden, het idee dat 
God beslist over het uitzien van de samenleving verdwijnt. Het individu kan zelf de samenleving 
veranderen. 

Er is een nieuwe benadering omtrent de sociale problemen waarbij de mens centraal staat. Er 
wordt meer accent gevestigd op het hier en nu, minder op het hiernamaals. Er ontstaat een 
positievere kijk op arbeid, namelijk het is een vorm van bevrijding. Wat is het gevolg? Wie kan 
werken, moet werken. Geleidelijk aan meer collectieve vormen omtrent de armenzorg. De nood 
komt vanuit een angst dat de armen het gewone leven gaan verstoren. Men gaat subsidiair werken 
ten aanzien van het gezin. Er wordt eerst naar de context gekeken, als dat niet werkt dan zal de 
overheid ingrijpen (→ gezin → familie → gemeenschap). 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de “goede armen” en de “slechte armen”. 
(kunnen niet versus willen niet). 
Voor de ‘slechte armen’ gaat men zeer repressief optreden, door bijvoorbeeld een verbod voor 
landlopers en bedelaars in te voren. Voor de ‘goede armen’ wordt er meer ondersteuning voorzien. 
(!) Bij beiden is disciplinering de finaliteit met als doel het verkrijgen van individuen die de 
samenleving vooruit kunnen helpen. Met andere woorden, we gaan hen proberen aanpassen aan 
onze samenleving zodat ze kunnen bijdragen. 

Hoe werkt dit debat door tot op vandaag? Kinderbijslag, moeten armen meer krijgen? Kunnen we 
bepalen wie effectief meer nodig moet hebben?  

 In ruil voor werken, kreeg men een stuk grond en goede verzorging. De opbrengsten gingen rechtstreeks naar de leenheer.1
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2.1.3. Industriële revolutie (18de – 19de eeuw) 
(!) dit is een zeer belangrijke periode voor de sociale kwestie. 

Er is een economische verschuiving omtrent de modernisering van de arbeid en de doorbraak 
van het kapitalisme. We gaan van een standenmaatschappij (obv geboorte) naar een 
klassenmaatschappij (obv inkomen). 
Er is een opkomst van industrie waardoor meer mensen naar de steden/fabrieken trekken. Dit zorgt 
ervoor dat men in erbarmelijke leef- en werkomstandigheden leven. Lage lonen, slechte huisvesting, 
weinig hygiëne, criminaliteit, alcoholisme.. 

Er is een culturele verschuiving omtrent de Verlichting en de individualisering. Met andere 
woorden, de nadruk ligt op kennis, veranderbaarheid, heropvoeding, vrijheid en gelijkheid! Die 
laatste twee zijn relatief omdat er sprake is van een cijnskiesrecht. Dit betekent dat enkel de rijke 
burgers een stem hadden. 

Wat was de sociale kwestie? 
Er zijn heel wat maatschappelijke spanningen dat leidt tot een grote ongerustheid vanuit de betere 
klassen omtrent de opstanden. Men vond dat er iets gedaan moest worden dus worden er 
maatregelen getroffen zodat de sociale orde beschermd is. Er kwam destijds een specifieke 
aandacht voor de situatie van de arbeidersjeugd. Er was een hoge kindersterfte waardoor men 
probeerde inzicht te krijgen en kennis te verzamelen over hoe de situatie was voor kinderen in de 
arbeidswijken. Vanuit die kennis hoopten men iets te veranderen aan de hoge kindersterfte. 
Er zijn twee verschillende reacties op deze sociale kwestie. 

1. De arbeidersbewegingen streven naar sociaal-politieke veranderingen. De arbeiders uit de 
fabrieken gingen zich verenigen om meer te kunnen eisen (→ voorganger van de 
vakbonden). Deze bewegingen hadden een belangrijke rol in de overgang van liefdadigheid 
naar geïnstitutionaliseerde zorg. Met andere woorden, zorg vanuit solidariteit tussen gelijken 
(↔ christelijke caritas). 

2. Morele (her)opvoeding: de burgerij legt de oorzaak van alle problemen bij het gebrek aan 
kennis rond opvoeding en uitvoering ervan. 
! burgerlijk beschavingsoffensief: zij proberen het gedrag van individuen (de armen) die 
uit de pas lopen aan te passen aan de hand van (her)opvoeding. Men streeft naar een 
maatschappelijk verantwoord gedrag. 

Hierdoor ontstaat er invoering van enkele wetten, namelijk: 

- Arbeidsverbod op kinderen (1889) 

- Wetgeving op kinderbescherming (1912) 

- Algemene leerplicht (1914) 

Hier wordt de ruimere context nog niet betrokken. De problemen worden nog steeds bij het 
individu gelegd. 

Pedagogische praktijken vormden een emancipatiestrategie. Voor de rijke vrouwen was het een 
mogelijkheid tot maatschappelijk engagement buiten het gezin om. Voor de lagere sociale klassen 
was het een mogelijkheid tot individuele emancipatie. 
Wat is het dubbelkarakter? Het doel van deze emancipatie in het inpassen in de bestaande 
maatschappelijke verhoudingen. Met andere woorden, dit geeft een spanningsveld tussen 
emancipatie en beheersing. 

2.1.4. Interbellum  
Er is een toenemende pedagogisering: 

- Invoering enkelvoudig stemrecht mannen (1921) 

- Invoering vrouwenstemrecht (1948) 

In de periode tussen WOI en WOII is er een uitbouw van de “verzuilde” samenleving.  
! Katholieke, socialistische en liberale zuil. Alle drie de zuilen voorzien onderwijs, gezondheidszorg, 
vrijetijdsaanbod van de geboorte tot aan de dood. 

Na WOI ontstaat er een uitbouw van de Belgische verzorgingsstaat die we tot op vandaag kennen. 
Met andere woorden, het wordt allemaal meer geïndustrialiseerd. In de jaren ’30 is er een grote 
economische crisis waardoor alles terug heropbouwt moest worden. Het idee ontstaat dat de sociale 
problemen niet enkel bij het individu lag. 
(!) 1944: Nationaal Pact van Sociale Solidariteit = start sociale zekerheid! 
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We zijn van een nachtwakersstaat (Etat-gendarme) naar een verzorgingsstaat (Etat-protecteur) 
gegaan. Met andere woorden, de verzorgingsstaat zorgt ervoor dat mensen een menswaardig 
bestaan hebben dus meer dan enkel materiële hulp. 
1976: erkenning recht op menswaardig bestaan (→ art 1 OCMW-wet) 

2.1.5. Hedendaagse ontwikkelingen 
Er is de ontwikkeling van de verzorgingsstaat, wat betekent dat er vanuit de overheid voor 
maatschappelijke hulpverlening wordt voorzien. 

Enkele belangrijke ontwikkelingen: 
1. De culturele verandering 

- Er is een toenemende individualisering waarbij de mens centraal staat. 

- Er is een detraditionalisering waarbij de mens los komt te staan van de traditionele 
structuren en instituten.  

Binnen het gezin leid dat tot enkele verschuivingen, namelijk: 
o Van bevelshuishouding naar een onderhandelingshuishouden 
o Van kostwinnersmodel naar een tweeverdieners model  
o Van huwelijk naar pluriformiteit van leefvormen 

- Meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid om een eigen ‘keuzebiografie’ uit te 
bouwen. Dit betekent dat mensen veel meen hun eigen leven in handen hebben en 
dat ze meer eigen keuzes mogen maken.  

Deze individualisering heeft twee gezichten. De emancipatie brengt veel vrijheid 
met zich mee maar ook veel onzekerheden, in de zin van dat er te veel 
keuzemogelijkheden zijn en als ze zouden falen dat dit hun eigen schuld is. Met 
andere woorden, dit kan stress teweegbrengen. 

⇨ De nieuwe maatschappij zorgt voor een breuklijn tussen mensen die deze 
keuzevrijheid benutten en zij die hier niet in slagen. 

2. De economische verandering  
- De maatschappij verschuift naar een kennismaatschappij. Via de kennis kunnen 

we onze samenleving veranderen, wat betekent dat we dus hooggeschoolden nodig 
hebben. Er komt een nadruk op het levenslang leren. 

- ICT wordt steeds belangrijker 

- Emancipatie van de vrouw: ook de vrouwen worden economisch heel belangrijk.  

- Globale economie: er is een economische groei en welvaart maar ook een 
versterking van de ongelijkheden.  

- Er is een groeiende flexibilisering op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat men 
constant nieuwe vaardigheden moet ontwikkelen om nieuwe jobs te kunnen 
uitoefenen. Van “employment” naar “employability”.  

- Job- en inkomensonzekerheid en structurele werkloosheid 
We leven in een risicomaatschappij. Met andere woorden, we leven steeds meer in 
onzekerheid. Dit weerspiegelt zich op vijf domeinen, namelijk: 

o Ecologische risico’s: klimaatverandering  
o Sociaal-economische risico’s: armoede en werkloosheid 
o Individualiseringsrisico’s: het maken van verkeerde keuzes 
o Tijdrisico’s: veel veranderingen 
o Migratierisico’s: maatschappelijke veranderingen en conflicten 
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2.1.6. Nieuwe sociale risico’s naar een nieuwe sociale kwestie 
Oude risico’s: werkloosheid, ouderdom, ziekte. 
Nieuwe risico’s: eenoudergezinnen, combinatie werk en gezin, slecht betaalde arbeid. 

Sommige groepen lopen steeds een groter risico om met in aanraking te komen met deze risico’s, 
namelijk mensen met een migratieachtergrond, alleenstaande ouders… 
In een context waar tweeverdieners centraal staan, is het als alleenstaande ouder moeilijk 
Het wordt steeds meer zichtbaar dat bepaalde risico’s minder onvoorspelbaar worden, wat die 
solidariteit onder druk zet. Waarom zou ik mij zorgen maken hierover als ik toch niet behoor tot deze 
risicogroep? 

Wat is de nieuwe sociale kwestie (1990)? 
1. Hoe gaan we om met de toename van de voorspelbaarheid van sociale risico’s? 

2. Hoe we om met de laaggeschoolden? 

3. Hoe gaan we om met zij die “overbodige jobs” beoefenen? 

4. Een maatschappelijk zingevings – en burgerschapsprobleem. 

2.1.6.1. Rediscovering the social question (Lorenz) 
De sociale kwestie = de vraag naar solidariteit.  

Hij maakt zich zorgen over het feit dat er te weinig over gesproken wordt. Onze samenleving is veel 
te economisch gericht en de nadruk ligt teveel op die individuele verantwoordelijkheid.  
Lorenz legt de taak om die solidariteit terug op tafel te leggen bij de sociale werkers.  
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3. SOCIAAL WERK EN DE VERZORGINGSSTAAT  

3.1. DEFINITIE(S) 

Wat zijn de gemeenschappelijke elementen uit beide definities? 

- Er is een link met de democratie: dit is een model waarbij het volk inspraak heeft in de 
machthebbers. Een verzorgingsstaat kan enkel ontstaan bij een democratie. 

- Er is een link met kapitalisme en vrije markteconomie: een verzorgingsstaat is een 
correctie van dat kapitalisme. 

- Een verzorgingsstaat wordt grotendeels opgebouwd uit de sociale zekerheid. Ons 
land organiseert een collectieve bescherming ten aanzien van individuele risico’s. 
→ Bijvoorbeeld: stel dat ik kinderen krijg, dan word ik ondersteund of als ik werkloos word 
dan zijn er enkele manier die ervoor zorgen dat ik toch terugkom. 

Wij als samenleving, als verzorgingsstaat, hebben ervoor gekozen om de risico’s collectief 
op te vangen. Met andere woorden, er is wordt een grote gemeenschappelijke pot met geld 
gecreëerd waarbij dat geld verdeeld wordt naar zij die op dat moment er nood aan hebben. 
“Niemand staat er (zogezegd) alleen voor” 

- De erkenning van de grondrechten van de burgers. Elke burger krijgt politieke, burgerlijke 
en sociale grondrechten toegekend. 

o Politiek: om de zoveel jaar mag men gaan stemmen… op lokaal niveau is het mag 
en niet moet, daarnaast mag men zich ook verkiesbaar stellen, men heeft het recht 
om een eigen mening te uiten etc.. 

o Burgerlijk: de eigendomsrechten 
o Sociaal: recht op arbeid, recht op sociale zekerheid, recht op culturele 

ontplooiing… 

- De overheid stelt zich als publieke actor garant voor het welzijn van de burger. Met 
andere woorden, ze staan garant voor de collectieve bescherming te organiseren. 

3.2. DOORWERKING VAN INITIËLE BOUWSTENEN  

3.2.1. Notie “sociale bescherming” 
De sociale bescherming komt vanuit de lange traditie van het feodaal systeem. In dat systeem 
was er een relatie tussen de leenheer en de burger, het was een soort ruilhouding. Met andere 
woorden, de burger moest voornamelijk hard werken en voor de rest zijn mond houden, in ruil 
daarvoor kreeg de burger (een minimale vorm) bescherming.  
Dit betekent dat de burger geen sterke positie had want alles hing af van de relatie tussen de burger 
en de leenheer. 

Hoe werkt dit door vandaag? 
- In bepaalde vormen van sociale bescherming zit er een “voor wat, hoort wat”. Binnen 

bepaalde politieke partijen zien we dit op de voorgrond treden, namelijk er zijn geen rechten 
zonder plichten. 

- De sociale bescherming is een tweerichtingsverkeer: 

EERSTE DEFINITIE TWEEDE DEFINITIE

“De Verzorgingsstaat is een maatschappijvorm, 
die gekenmerkt wordt door een op 
democratische leest geschoeid systeem van 
overheidszorg, dat zich - bij handhaving van 
een kapitalistisch productiesysteem - garant 
stelt voor het collectieve sociale welzijn van 
haar onderdanen”

“De samenlevingsvorm van sommige rijke 
geïndustrialiseerde landen waarbij een aantal 
grondrechten van de burger, met het oog op zijn 
materiële welvaart en de bevordering van zijn 
kansen tot ontplooiing, binnen een wettelijk 
raamwerk, effectief gewaarborgd worden. Dit 
alles in het raam van de parlementaire 
democratie, en met behoud van de vrije 
markteconomische productiewijze.”
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o Wat kan de gemeenschap voor mij betekenen ten aanzien van mijn individuele 
risico’s? 

o Wat kan ik terugdoen voor de gemeenschap? 

Vanuit de gemeenschap kan men vragen aan het individu om een verplichte maar gratis 
gemeenschapsplicht te doen in ruil voor een bepaalde ondersteuning.  

Zo zien we dat de notie “sociale bescherming” en de afhankelijkheid van de burger nog steeds een 
stuk doorwerkt! 

3.2.2. Liefdadigheid  
De verzorgingsstaat als een reactie op het systeem van de caritas en filantropie. Met andere 
woorden, de eerste vormen van sociale bescherming zijn gegroeid vanuit een liefdadigheid. Hierin 
zit een sterke instrumentalisering van de geboden zorg. Dat betekent dat de arme burger werd 
geholpen maar voornamelijk vanuit het persoonlijk welbevinden. Dat welbevinden staat centraal 
want zo verdient men een plek in de hemel. 

Deze instrumentalisering heeft te maken met het gunstkarakter van de geboden zorg. Dit 
betekent, dat de burger geen inbreng heeft in de criteria waarin zij moeten voldoen. 

Hoe werkt dit door vandaag? 
- De liefdadigheid zit in de harde verkokering van de dienst – en hulpverlening. De 

vroegere caritas werkt nog altijd door (bv instellingen van de broeders van Liefde). Deze 
instellingen zijn niet ontstaan vanuit het idee van collectieve bescherming maar vanuit de 
Kerk en die liefdadigheid. Het is de Kerk die aan de knoppen zit. 

Ook de burgerlijke maatschappij heeft enkele liefdadigheidsvormen (bv de auto’s die 
rondrijden van verschillende ziekenfondsen die bij mensen thuiszorg verschaffen) 

- “Breken van de macht van de zuilen in zorg, welzijn en onderwijs” 
Vanuit die liefdadigheid hebben we de verschillende zuilen en een gefragmenteerde dienst- 
en hulpverlening. Juist omdat dit ontstaan is vanuit die verschillende invalshoeken. Dat is 
een realiteit waar we vandaag moeten mee verder gaan als we de dienst- en hulpverlening 
willen organiseren. Dat is heel moeilijk en er wordt een groot appel gedaan op het 
samenwerken met die verschillende diensten. 

3.2.3. Lokale structuur 
Het organiseren van een collectieve bescherming start vanuit de lokale structuur en.. 

- De gemeenschap die het dichtst bij u staat 

- De groep (h)erkent als gelijken en mensen waarvoor je een stuk zorg wilt dragen 

De verzorgingsstaat tilt de sociale bescherming deels naar het bovenlokaal niveau. Met andere 
woorden, het is belangrijk dat we op het Vlaams niveau ook vormen van sociale bescherming 
organiseren. 

Hoe werkt dit door vandaag? 
- De rol van de lokale besturen in het lokaal sociaal beleid: In elk lokaal sociaal bestuur, 

in elke gemeente waar we wonen, wordt er gevraagd om een heel aantal taken op te nemen 
om een lokaal sociaal beleid te ontwikkelen maar ook de burgers bijkomend te 
ondersteunen. 

- De rol van de lokale besturen spelen in het kader van de bijstand: het uitkeren van de 
leefloon en het sociaal onderzoek dat daar aan vooraf gaat, is een opdracht van de 
OCMW’s van de lokale besturen die nog altijd op tijd taken krijgen in het kader van die 
sociale zekerheid/sociale bescherming. 

Op die manier zien we dat er een sterke wisselwerking ontstaat tussen lokale initiatieven en wat er 
in het Vlaams niveau wordt gevraagd of wordt opgezet.  
Dit maakt het niet eenvoudig.. De verzorgingsstaat is dus geen eenduidige structuur! Hier zien we 
ook een spanning ontstaan tussen hetgeen op lokaal niveau gebeurt en op het Vlaams niveau. Die 
niveaus werken wel allemaal in op elkaar. 
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3.2.4. Ontwikkeling kapitalisme  
“de vrije markt economie” 
Dit is een onzichtbaar mechanisme dat goederen en diensten afstemt aan de hand van de vraag. 
Hierbinnen zijn er twee groepen: 

- De producenten 

- De consumenten  

Dat afstemmen gebeurt via competitie en ruilwaarde. Men gaat ervan uit dat er altijd een evenwicht 
zal ontstaan op die vrije markt omdat producenten met elkaar in competitie treden en daardoor de 
prijs naar een aanvaardbaar niveau zakt waardoor de consument van de goederen en/of diensten 
daarop wil intekenen. Is het product te duur dan zal de consument bij iemand anders gaan.  

Vrije markten zijn open en decentraal! 
- Open: iedereen kan de vrije markt betreden maar vanuit de overheid worden daar restricties 

voor opgelegd. 

→ Bijvoorbeeld: ikzelf kan niet zomaar een arts worden en mensen helpen want daarvoor 
heb ik eerst een diploma nodig. 

Met andere woorden, vanaf men de juiste kwalificaties heeft, heeft men de ruimte om de 
diensten en goederen aan te bieden. 

Het open karakter houdt in dat mensen vrij kunnen intreden maar ook vrij kunnen uitreden. 

→ Bijvoorbeeld: na twee jaar thuiszorg aan te bieden plots stoppen omdat het te weinig 
inbrengt. 

- Decentraal: tussen de producenten en de consumenten is er een horizontale relatie. Dit 
betekent dat er geen echte machtsverhoudingen zijn. Er wordt enkel onderhandelt vanuit die 
competitie en de ruilwaarde.  
→ Bijvoorbeeld: een producent kan niet van bovenaf zeggen dat dit de prijs is voor een 
bepaald product/dienst en dat consument dat maar moet betalen. Met andere woorden, het 
is een onderhandelingsproces. 

Het decentraal karakter is gelinkt met een vorm van vrijheid waarbij er geen instantie is die 
ons oplegt wat men moet kopen of hoeveel iets moet kosten. 

In de vrije markt ligt de nadruk op de individuele vrijheid en autonomie als een ideale basis voor 
innovatie en creatie van welvaart. 
Hierin zit het trickle down model (=doorsijpeleffect). Dit model gaat uit van een laat de rijken vooral 
ondernemen want zij zitten aan de top van de piramide. De rijken moeten voor jobs zorgen voor de 
anderen. Met andere woorden, een groot deel van de welvaart zit in de bovenste laag maar dankzij 
de tewerkstelling sijpelt het door naar alle lagen.  
→ Bijvoorbeeld: als ondernemer groeien met een kleine houtzagerij dus uitbreiden met de fabriek 
naar Polen en daar tegelijkertijd mensen aannemen. Zo creëert men meer werk dus moet men als 
ondernemer gerust gelaten worden (=economische ideologie). 

Winst is het doel van de vrije markt economie met als middel de efficiëntie!! 

Ongelijkheid is onvermijdelijk want dit is het logische gevolg van het verschil in talent, durf en inzet. 
Dit betekent dat wie niets waardevol kan bieden, zich niet lang staande houdt op de vrije markt 

Daarnaast is het nodig dat de overheid een corrigerende aanpak hanteert en dat bevat… 

- Ordehandhandhaving: het vermijden van de sociale onrust 

- Arbeidsmarktkwalificaties: personen van een opleiding voorzien zodat men kan 
meedraaien op die vrije markt 

Hoe werkt dit door vandaag? 
- Er is een focus op de activering van diverse doelgroepen die nog ver staan op de 

arbeidsmarkt. Met de activering is het de bedoeling om hen toe te leiden naar de 
arbeidsmarkt om zo aan een betaalde job te geraken. 

- Er is een focus op het duaal leren en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Jongeren 
die op 15 jaar niet meer de ambitie hebben om op de schoolbanken te zitten en hen sneller 
te laten proeven van de arbeidsmarkt. Dit doet men door in het onderwijs aparte 
programma’s aan te bieden. We willen jongeren opleiden tot de arbeidsmarkt en hen 
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vormen tot kritische burgers. Het systeem van duaal leren zet zich voornamelijk in op die 
arbeidsmarkt. 

- Lage belastingen om ondernemers aan te trekken en om consumptie aan te wakkeren. 
Belastingen zijn nochtans noodzakelijk om sociale steun te kunnen bieden.  

- Jobs, jobs, jobs … Betaalde arbeid als enige hefboom uit de armoede.  

(→ nog iets van regering Michel) 

3.2.5. Rol van de overheid 
De overheid wordt gezien als de behoeder van het algemeen belang. 
Er zijn twee verschillende opvattingen over wat vrijheid en gelijkheid betekenen en hoe we als 
overheid onze kerntaken moeten invullen. 

3.2.5.1. Liberale opvatting  
De negatieve vrijheid en de gelijkheid voor de wet staat centraal.  

- Negatieve vrijheid: het omvat weinig betutteling, weinig regels en het recht om met rust 
gelaten te worden “ik trek mijn plan wel, ik ben zelfredzaam genoeg”. 

- Gelijkheid voor de wet: iedereen wordt op dezelfde manier behandelt volgens de wet. Met 
andere woorden, het omvat een minimale invulling van wat gelijkheid zou kunnen zijn. 

Er is een minimale invulling van beiden als rol in de nachtwakersstaat. Wat zijn de taken? 

1. De fysieke bescherming  
Het waarborgen van de veiligheid aan de hand van politie en justitie. Er moet zowel 
preventief alsook curatief ingegrepen kunnen worden telkens er een escalatie is van fysiek 
geweld is.  
→ Na de aanslag in BXL waren mensen echt verschoten dat dit bij ons kon gebeuren. Dit 
toont aan dat de overheid faalt in deze taak. 

2. Het beschermen van eigendomsrechten 
Deze rechten zijn nodig omdat men kapitaal moet opbouwen. 

→ als ik een huis koop, moet er gegarandeerd worden dat niemand anders daarin kan 
wonen. 

Er zit hier absoluut geen breder maatschappelijk project in voor de overheid.  
Conclusie? Een grote nadruk op de vrijheid maar ook op de zelfredzaamheid. 

3.2.5.2. Welvaartsbenadering  
De positieve vrijheid en gelijke kansen creëren staat centraal. 

- Positieve vrijheid: de overheid gaat actieve burgers ondersteunen om het beste van hun 
talenten te ontwikkelen. De vrijheid is gerichter en proactiever. 

- Gelijke kansen: bijvoorbeeld de overheid besluit leerkrachten geld te geven om bijscholing 
te geven. Zo zet men in op de creëren van de gelijke kansen. 

Er is een bredere invulling van beiden als rol van de overheid. Wat zijn de taken? 

1. Rekening houden met … 
…de ongelijke startposities van de mensen. Het gezin waarin men opgroeit zorgt enerzijds 
voor kansen en anderzijds kan het ook kansen ontnemen. De ongelijke posities zijn een 
voorwerp van debat (↔ liberale opvatting: ongelijkheid onvermijdelijk binnen het 
economisch systeem) 

2. Het collectiviseren van de individuele risico’s 
Dit staat centraal via het systeem van sociale zekerheid. Het is de groep als geheel die zich 
borg stelt voor het welzijn van de individuele leden. Hierbinnen hebben we de koude 
solidariteit. Mensen werken maar moeten een deel van hun loon afstaan. Dat geld vliegt in 
één grote pot waardoor men niet weet waar dat geld naar toe gaat. 

(↔ warme solidariteit: alles dat te maken heeft met vermaatschappelijking). 
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3. Herverdeling 
Het collectiviseren van de individuele risico’s wordt vertaald in het sociaal beleid. Met de 
grote pot geld wordt er gekeken naar waar het geld naar toe gaat. Hierbij kijkt men wie 
welke vorm van ondersteuning nodig heeft en tegen welke voorwaarden we die gaan 
aanbieden.  

Het sociaal beleid treed op in naam de gelijke kansen en positieve vrijheid maar daarvoor is er wel 
een ongelijke behandeling van mensen nodig. Sommige mensen hebben nu eenmaal een slechtere 
startpositie of hebben meer tegenslagen gehad. 
→ Bijvoorbeeld: Ford Genk die failliet gaat waardoor mensen werkloos worden. Vanuit de positieve 
vrijheid wilt men hen terug ondersteunen om hun mogelijkheden te vergroten om zelf weer hun plan 
te trekken. Aan de hand van de VDAB kan men intensief begeleiden. Om mensen te herscholen 
hebben we een ongelijke behandeling nodig. Met andere woorden, in de naam van gelijkheid 
kunnen we een ongelijke behandeling rechtvaardigen. 

3.3. BASISTECHNIEKEN 

3.3.1. Sociale zekerheid/collectieve bescherming 

3.3.1.1. Basisprincipe – solidariteit  
Solidariteit is een sociale technologie om mensen met elkaar te verbinden. Bart De Wever noemt 
het “een mythe” waar we collectief in moeten geloven en er telkens weer vorm aan moeten geven. 

Het is een mooi principe maar wel moeilijk om dit in de praktijk te brengen… 

- Het werkt in diverse richtingen: werkende mensen dragen bij voor de niet-werkende 
mensen, gezonde mensen dragen bij voor de zieke mensen, oudere mensen hebben in hun 
leven heel wat bijgedragen voor de jongere mensen (zij zijn wel niet actief meer in de 
samenleving omdat men niet meer werkt). 

- Er is een mix van koude en warme solidariteit: men moet actief vorm geven aan die 
solidariteit. Als dit oppervlakkig gebeurt dan krijgen we de retoriek van “winnaars krijgen te 
veel maar doen te weinig terug” versus “hardwerkende middenklasse die verliest omdat zij 
hard werken maar weinig terugkrijgen van de sociale zekerheid”. Dit zorgt voor een 
ongelijke behandeling. 
(!) in de praktijk is dit grijzer en wordt het niet zo zwart-wit uitgelegd. 

Het sociaal beleid leidt deels tot een ongelijke behandeling in naam van de gelijke kansen. Dit roept 
een enorme vraag op naar het draagvlak van het sociaal beleid. Als we mensen gaan ondersteunen 
aan bepaalde voorwaarden dan zullen er altijd mensen zijn die minder ondersteund worden of zich 
zo voelen. Met andere woorden, het is een mix van objectieve/subjectieve criteria en ervaringen/
percepties 
Conclusie? Solidariteit hebben we nodig om dit sociaal systeem te ondersteunen.  

Hoe hebben we de sociale zekerheid vandaag georganiseerd? 

- Bijdrage van economische actoren en beroepsactieve bevolking: de sociale zekerheid 
is sterk verbonden met de beroepsarbeid. Dit betekent dat werkende mensen voor het 
grootste deel de rekening betalen omdat zij een loon krijgen. We gaan ervan uit zij een 
bedrag hebben om goed te kunnen overleven en dat ze dus een deel kunnen afstaan. 

Als men zelf bijdraagt, kan men hun rechten opbouwen en laten gelden in bepaalde 
situaties.  

→ Bijvoorbeeld: je kan door ziekte een lange tijd niet werken, dus heb je recht op 
bijkomende ondersteuning. Dit kan op de basis van de bijdrage die jij hebt geleverd aan het 
systeem. 

Conclusie? Om van de sociale zekerheid te kunnen genieten, moet men eerst bijdragen 
aan die sociale zekerheid. 

→ Een discussie omtrent de nieuwkomers in het land in de mate en op het tempo waarop 
zij toegang krijgen tot bepaalde vormen van sociale bescherming, sociale huisvesting 
zonder al iets bijgedragen te hebben aan het collectief systeem. 

- Gemotiveerd vanuit eigenbelang (↔ geen opstaat van naastenliefde): het gaat puur om 
de wetenschap dat men ooit ondersteund gaat worden als het nodig is. Iedereen is onzeker 
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over zijn/haar lot wat op een dag kan men ziek worden of een ongeluk krijgen en dan 
hebben we dat systeem nodig die ons op dat moment ondersteund. Vanuit die onzekerheid 
is men bereid een stuk van het eigen geld te investeren in dat collectief systeem om het 
draagvlak te vergroten. Dit is een psychologisch mechanisme achter de solidariteit. 

Er zijn twee experimenten rond “solidariteit”: 

- Rawls: heeft in de jaren ’70 een experiment gedaan omtrent hoe iemand zelf de sociale 
zekerheid zou organiseren maar men weet niet hoe oud je bent, in welk gezin je bent 
opgegroeid, hoe zorgbehoevend je bent… (=sluier der onwetendheid) 
Conclusie? Als iemand onzeker is over de eigen positie dan zal men een brede vorm van 
bescherming organiseren.  

- Basisinkomen – gratis geld of het idee dat maar niet wil sterven 
o Vrijheid – blijheid  
o Administratieve vereenvoudiging  
o Wat met bestaande uitkeringen en dienstverlening? 
o Universeel systeem versus bepaalde selectiviteit 

3.3.1.2. Basisprincipe – verzekeringsprincipe  
Mensen dragen niet automatisch op een grote schaal zorg voor elkaar omdat we men niet meer leeft 
in kleine gemeenschappen. Dus: er is nood aan een mechanisme om de solidariteit hard te maken 
alsook te organiseren. 

Met andere woorden, er is een nood aan collectiviseren van wat de individuele risico’s zijn en dit 
doen we via de verzekeringspremie (de bijdragen die worden betaald door de werkgevers bovenop 
de lonen). 
Dit is historisch gegroeid:  

 

1. Vrijwillige onderlinge verzekeringen  
“solidariteit binnen een bepaalde beroepsgroep of fabrieken” 

De Gouden Eeuw waar ambachten zorgdraagden voor mensen uit de eigen beroepsgroep. 
Zij leggen samen een pot met geld zodat als iemand uit de beroepsgroep iets voorheeft ze 
daaruit geld konden halen. 

Bij de zorgkassen ging het dan weer over mensen uit eigen fabriek waarbij de arbeiders dit 
op een vrijwillige basis gingen organiseren. 

2. Gesubsidieerde vrijwillige verzekeringen 
De overheid zag dat er graten zaten in dat systeem en dus besloot de overheid dit te 
subsidiëren vanaf 1900. 

3. Verplichte sociale verzekeringen (1944) 
Er ontstaan verplichte sociale verzekeringen met de overheid in rol als  
verzekeringsmakelaar.  

België was rond kerst 1944 grotendeels bevrijd en men ging nadenken over hoe men de 
tragedie in nasleep van WOII kon vermijden. Het antwoord was het uitbouwen van een 
verzorgingsstaat en het organiseren van de collectieve bescherming.  

De verzekering bestaat uit twee luiken: 
- De verplichte publieke verzekering (85%) 

o De rol van de overheid als verzekeringsmakelaar die op een vaste tijd de premie int 
o De klassieke sociale risico’s die we als samenleving willen opvangen 
o Het idee van “uitgesteld loon” 
o Een aansluiting bij een ziekenfonds naar keuze 

Vrijwillige onderlinge 
verzekeringen

Gesubsidieerde 
vrijwillige verzekeringen

Verplichte sociale 
verzekeringen (1944)
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- Aanvullende private verzekering (15%) 
Als burger doe je hier mee wat je wilt. 

o Niet-dringende ziekenhuisopname, tandzorg, medische bijstand in het buitenland 
o Ziekenfondsen + DKV/AG Insurance … 

3.3.1.3. Sociale risico’s  
Een belangrijk vraag binnen de sociale zekerheid: welke sociale risico’s willen we afdekken? 
Waarvoor gaan we de burgers helpen/ondersteunen?  
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Wat zijn de belangrijkste pijlers in de sociale zekerheid? 

- De pensioenen 

- De gezinsbijslag  

- Het jaarlijks vakantiegeld  

- De werkloosheid  

- De invaliditeit  

- De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 

We houden vaak een ‘heksenjacht’ om die werklozen terug te activeren en werk te zoeken en dat is 
inderdaad belangrijk maar dat probleem rond die invaliditeit is groter. 

Case – werkloosheid als sociaal risico 
Enkele kernbegrippen: 

- Ontslag versus zelf ontslag indienen: je hebt meer rechten wanneer men ontslagen 
wordt. 

- Werkbereidheid als voorwaarde: dit moet door het OCMW beoordeeld worden als wij in 
kader van de bijstand iemand een leefloon willen geven. Er wordt onderzoek gedaan naar 
de middelen van die mensen. Komen ze in aanmerking? Wij mogen vragen of ze 
werkbereid zijn.  

- De VDAB doet aan arbeidsmarktbemiddeling en is dus een belangrijke actor in dat 
werkloosheidsproces en naar de heroriëntering! Kunnen we mensen (bv die van Ford Genk) 
verplichten om verpleger te worden omdat daar een grote vraag naar is of moeten we hen 
heroriënteren met de zachte hand? 
Op dit moment is dat verplicht verhaal nog niet aanwezig maar het is een terugkerende 
discussie in de media. 

- Beperking in tijd en hoogte van uitkering: wanneer stopt een werkloosheidsuitkering? 
Wat zijn redenen om dit niet meer te krijgen? Men vindt terug werk, men wordt geschorst … 
In principe kan je onbeperkt een uitkering krijgen in de werkloosheid. In België hebben we 
hier dus nog geen rem op gezet. 

- Functionele werkloosheid versus langdurige werkloosheid. 
o Langdurige werkloosheid: iemand die langer dan twee jaar geen werk heeft. 
o Functionele werkloosheid: werkloosheid die je in de samenleving niet opgelost 

gaat krijgen. In een perfect draaiende economie zullen er altijd enkelen zijn die 
werkloos zijn of die nog niet op een nieuwe werkpost terecht zijn gekomen (+- 3%) 
Het duurt altijd een tijd alvorens iemand een nieuwe job heeft gevonden. 
Conclusie? 0% werkloosheid in de samenleving is een utopie! 

- Werkloosheidsval: wat is het verschil tussen uw werkloosheidsuitkering (1200, 1600?) en 
het eerste loon dat je zult krijgen wanneer je opnieuw gaat gaan werken? Meestal valt dit dik 
tegen. Het verschil tussen werken en niet werken is klein. Dit bedraagt rond de 100 euro 
ongeveer. Daardoor hebben mensen minder snel de neiging om vroeg op te staan om naar 
hun werk te gaan voor een job waarin ze zich niet thuis voelen. 

- Doelgroepenbeleid en doelgroepenkorting: welke doelgroepen gaan we prioriteren om te 
gaan (re)activeren? Jongeren die werkloos zijn of +55 die werkloos zijn? Gaan we aan 
doelgroepenkorting doen? Dit klinkt mooi voor de werkgevers want we maken het voor hen 
goedkoper om iemand uit de doelgroep aan te nemen met die korting. Op het loon laten we 
de werkgevers een bijdrage betalen voor de sociale zekerheid maar bij die korting gaan we 
die bijdrage verminderen! 

- Werkzaamheidsgraad (→ link met jobs jobs jobs): het percentage tussen 18-64 jarigen 
die op actieve leeftijd is en ook effectief werkt. Het doel hiervan? Tot die 80% komen! Op dit 
moment zitten we in Vlaanderen aan een 75% maar de nieuwe regering wilt dit opkrikken 
naar de 80%. De resterende mensen zitten in leeflonen, werkloosheid, invaliditeit… dit wilt 
zeggen dat we een grote groep moeten activeren. 

Klassieke versus nieuwe sociale risico’s? Klassieke sociale risico’s waar de sociale zekerheid 
rond gebouwd is waarbij het traditioneel gezin en de loopbaan de uitgangspunten zijn. 

- Vandaag zien we heel wat zwakheden in het systeem aan de oppervlakte. Wat met 
éénoudergezinnen? Vaak worden er heel wat voordelen gekoppeld aan gezinnen maar 

Pagina  van  15 60



 Sociale – en politieke leerstelsels   
2020-2021

éénoudergezinnen vallen vaak uit de boot. Ook zij betalen alle rekeningen maar hebben 
slechts één inkomen. In een gezin heb je vaak meerdere inkomens. 

- Probleem waarbij we weinig zicht hebben is de ongekwalificeerde schooluitval… 
jongeren die geen zin meer hebben in school, vroegtijdig stoppen en dus geen middelbaar 
diploma hebben. Elk onderzoek wijst uit dat het vaak niet goed gaat op individueel vlak 
maar dat ze ook later in de problemen komen op vlak van de sociale bescherming. 

- Er is ook een invaliditeit die niet enkel slaat op ouderen. Velen kampen met een burn-out 
of hebben rugklachten. Dit zijn twee vaak voorkomende klachten. 

- Statuut van freelancer zorgt ervoor dat je minder geniet van de vormen van sociale 
bescherming. 

3.3.1.4. Financiering  
Hoe wordt de sociale zekerheid gefinancierd? 
Het BBP bedraagt 440 miljard euro. Dit betekent dat als we alle goederen en diensten die op één 
jaar worden gemaakt, verkopen aan een schappelijke prijs dan bekomen we dit bedrag. 

Ons overheidsbeslag is 50%. Met andere woorden, van de BBP wordt de helft afgenomen via 
belastingen. Hoe kan de overheid zijn pot geld vullen?  

- Fiscale inkomsten 
Alles dat te maken heeft met belastingen en die BTW/accijnzen. 

- Parafiscale inkomsten 
De sociale bijdrages van de werkgevers en werknemers. 

Het beschikbaar budget waarmee de overheid alles moet doen, bedraagt 220 miljard euro. Men 
organiseert het onderwijs, de wegeninfrastructuur, het zetten van gebouwen, zorg en welzijn, het 
laten rijden van het openbaar vervoer…. Het budget van sociale zekerheid/sociale bescherming 
bedraagt 100 miljard euro. Dit verklaart voor een groot stuk dat wanneer de regering moet besparen, 
dat eerst doen op die sociale zekerheid omdat dit nu eenmaal de grootste uitgavenpost is. Het is 
moeilijk om hieruit te gaan knippen omdat dit bijlange niet voldoende geld is om tegemoet te komen 
aan alle (nieuwe) noden.. Alternatief? Belastingen verhogen… Geen enkele politieke partij gaat naar 
de verkiezingen met het idee om de belastingen te verhogen dus kiest men voor het 
besparingsverhaal want dat klinkt beter. 

Hoe zitten de lonen in elkaar? 
We hebben een totale loonkost voor de werkgever waarin een brutoloon zit met een 
werkgeversbijdrage. Die werkgeversbijdrage is één van die parafiscale inkomsten die de RSZ int. 
Het brutoloon bestaat uit drie delen: 

1. Het nettoloon dat naar de werknemer zelf gaat. 

2. Een bedrijfsvoorheffing samen met de fiscus. 

3. Een werknemersbijdrage die ook geint wordt door de RSZ. 

De bruto staat op de loonbrief, netto blijft minder over omdat die bedrijfsvoorheffing en die 
werknemersbijdrage eraf gaat. 

3.3.1.5. Medebeheer  
Hoe wordt de sociale zekerheid in België beheert?  
Dit gebeurt aan de hand van het systeem van medebeheer. Met andere woorden, de werkgevers en 
de werknemers spelen een grote rol in de keuzes die gemaakt worden. Dit is de nasleep van het 
sociaal pact van 1944. 

Het is een groep van 10 dat vertegenwoordigers bevat van zowel de vakbonden alsook de 
werkgevers. Zij hebben enkele taken, namelijk: 

- Het bepalen van de sociale risico’s die in aanmerking komen om het collectief af te 
dekken. Bijvoorbeeld werkloosheid, invaliditeit… maar wat doen we met de nieuwe risico’s 
zoals burn-out en éénoudergezinnen? 
Hierover moeten de sociale partners in bespreking treden en eventueel aanbevelingen 
geven aan de beleidsmakers. Deze groep moet dan logischerwijs ook nadenken hoe dit 
allemaal gefinancierd kan worden. 

- De meest bekende manier van financiering is interprofessionele akkoorden (IPA). Deze 
akkoorden zijn afhankelijk van de sector waarin men gaat werken. Werkgevers en 
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werknemers bepalen in die groep van 10 de krijtlijnen waartussen de lonen in een bepaalde 
sector mogen evalueren. Werknemers en werkgevers zijn niet altijd vrij in het bepalen van 
de marges dat ze kunnen geven in de lonen in hoeverre ze mogen stijgen/dalen. 
De vakbonden willen altijd dat de lonen zoveel mogelijk stijgen en werknemers willen dat 
zoveel mogelijk drukken omdat dit voor hen een extra kost is. 

Brugpensioen bestaat officieel niet en dat is nu dat SWT stelstel. In welke sectoren mogen we dat 
stelsel toepassen? Voor welke doelgroep? 
Men kan bij dat SWT systeem veel vragen stellen! 
Enerzijds stelt men vragen over de efficiëntie van dat stelsel omdat men er de laatste jaren niet 
meer uitkomt terwijl dat op zich een goed systeem is om de werkgevers en werknemers samen te 
brengen en te laten nadenken over hoe men de economie kan stimuleren alsook de sociale 
zekerheid voldoende hoog te houden. 
Anderzijds zien we dat men niet tot een akkoord komt en niet meer uit die eigen posities kunnen 
breken waardoor ook de legitimiteit/draagvlak van dat systeem voor een stuk wordt ondergraven. 
→ Bijvoorbeeld: de partij NVA en open VLD zijn heel sterk voor een beperking van de rol van dat 
medebeheer. Zij willen dit meer in de handen van de politiekers. 

3.3.2. Bijstand  
“het onderste vangnet van de sociale zekerheid ten aanzien van personen die nog niet of niet meer 
beroep kunnen doen op de sociale zekerheid” 

De bijstand is er gekomen rond de jaren ’70 omdat men doorhad dat er nog steeds een groep was 
die niet onder die sociale zekerheid viel. 

Wat zijn de criteria? 
1. Mensen die geen inkomen (meer) hebben waarbij de werkloosheidsuitkering wegvalt of hun 

invaliditeitsuitkering verliezen dan hebben ze enkel nog de bijstand. 

2. Het OCMW en lokaal bestuur doen een sociaal onderzoek naar het inkomen en de 
bestaansmiddelen. Het OCMW moet kunnen vaststellen dat men geen andere middelen 
meer ter beschikking heeft. Met andere woorden, kijken of men recht heeft op een leefloon. 

(→ “aangetoonde behoeftigheid”) 

Welke vormen van ondersteuning/tegemoetkoming zit in de bijstand? 
- Leefloon 
- Inkomensgarantie voor ouderen (IGO): krijgen reeds een pensioen maar dat is te weinig 

om alle kosten te financieren. Dit zijn dus een paar extra 100 euro waardoor ze extra steun 
krijgen. 

- Gewaarborgde gezinsbijslag  
- Tegemoetkoming voor personen met een handicap: mensen die een persoonsvolgende 

financiering krijgen maar waarbij het bedrag dat ze krijgen van de sociale zekerheid niet 
volstaat om rond te komen om alle noden af te dekken. Via het systeem van de bijstand 
hebben we daar dus een aanvulling op. 

Welk % van het totaal budget van de sociale zekerheid gaat naar de bijstand? Slechts een 5% maar 
de discussies die daarover gevoerd worden hebben een hoge symbolische waarde juist omdat die 
bijstand los staat van die geleverde bijdragen. Bijstand is iets dat je automatisch kan krijgen. 
Aangezien die bijstand een onderste vangnet is, roept dit bij veel mensen op dat het profiteurs zijn 
diegene die hier gebruik van maken.  
(!) als we mensen daar een lange tijd inhangen dan creëren we afhankelijkheid. 

Geïndividualiseerde projecten maatschappelijke integratie: 
- Ten aanzien van leefloners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt 

- Inspelen op de leefwereld en situatie van het individu 

Verschil sociale zekerheid en bijstand? 
Sociale zekerheid wordt berekend aan de hand van jouw eigen geleverde prestaties.  
Bijstand staat los van de geleverde arbeidsprestaties en eigen bijdragen aan de sociale 
zekerheid.
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- Stapsgewijze doelstellingen formuleren met oog op de zelfredzaamheid maar ook op de re-
integratie op de arbeidsmarkt 

- Steeds vaker verplicht 

- Voorwaarden op vlak van nationaliteit en woonplaats 

- Oordeel over werkbereidheid  

- Contractualisering: afspraken maken en dan in contracten gieten 

3.3.3. Sociale voorzieningen 
Dit zijn alle vormen van ondersteuning en dienstverlening die door de overheid worden 
verzekerd. 
→ Bijvoorbeeld: onderwijs, gezondheidszorg, welzijnsdiensten, sociale huisvesting… 

Sociale voorzieningen worden vaak conditioneel gemaakt. Dit betekent dat er voorwaarden worden 
gekoppeld aan die sociale voorzieningen. Wie krijgt wat en tegen welke voorwaarden?  

Op vlak van sociale huisvesting zien we dat we een taalvereiste willen opleggen naar mensen die 
een beroep willen doen op die sociale huisvesting. Men doet beroep op iets en wij verwachten 
daarvoor iets terug (= conditionaliteit). 
Met andere woorden, we verwachten dus dat nieuwkomers de taal leren en zich inburgeren.  
Sociale voorzieningen kunnen selectief of universeel zijn. 

- Universeel: de voorzieningen gelden voor iedereen, dus iedereen kan er gebruik van 
maken. Bijvoorbeeld: kinderbijslag; elke ouder krijgt hetzelfde bedrag ongeacht het loon. 

- Selectief: men maakt een onderscheid in het ondersteunen van gezinnen in armoede op 
een diepgaandere manier dan gezinnen die het minder nodig hebben. Met andere woorden, 
er wordt rekening gehouden met het inkomen. 

Hierover wordt een discussie gevoerd omtrent het draagvlak versus het Matteüseffect en de gelijke 
kansen versus de stigma. 

De sociale voorzieningen worden gekoppeld aan het recht op maatschappelijke dienstverlening met 
een menselijke waardigheid als “toetssteen”. 

Wat zijn de criteria (→ 7B’s): 

- Bruikbaarheid 

- Bereikbaarheid 

- Begrijpbaarheid  

- Beschikbaarheid  

- Betaalbaarheid  

- Bekendheid  

- Betrouwbaarheid  

3.3.4. Sociale rechten 
De sociale rechten is geen vrijbrief om alles te krijgen waar je als individu denkt recht op te 
hebben. Men moet een evenwicht realiseren tussen wat de burgers willen en wat ze krijgen als hulp. 

- De eigen verdienste van mensen (→ link met de sociale zekerheid) 

- De mate van behoeftigheid van mensen (→ link met bijstand) 

- De vrijheid van mensen om hun eigen leven vorm te geven (→ link met sociale 
voorzieningen)  

o Minimalistische lezing van de sociale rechten  
o Maximalistische lezing van de sociale rechten  
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3.4. TYPES VERZORGINGSSTATEN  
We moeten heel wat keuzes maken in hoeverre we onze verzorgingsstaat willen uitbouwen. Elke 
verzorgingsstaat ziet er anders uit omdat de context en de voorgeschiedenis altijd een rol speelt. 
MAAR er zijn wel enkele typologieën (kenmerken) waarmee we rekening moeten houden. 

De kenmerken van Esping-Andersen:  
1. De mate van decommodificatie 

De mate van bescherming tegen de marktafhankelijkheid. Een verzorgingsstaat is een 
correctie op de vrije markteconomie dat heel dominant is in onze samenleving! In welke 
mate moeten we dan bescherming bieden omtrent die afhankelijkheid want iedereen is 
afhankelijk omdat men een loon moet hebben, dus men moet meedraaien in dat 
economisch systeem. 

2. De wijze waarop decommodificatie wordt uitgewerkt 
Publiek of privaat? Hierbij wordt er nagedacht over de verhouding aanvullende en verplichte 
verzekering. In België doen we dit voornamelijk via de publieke sector. 

3.4.1. Soorten verzorgingsstaten  

3.4.1.1. Liberale verzorgingsstaat 
“UK, USA, Australië” 

- Laag niveau van uitkeringen 

- Grote selectiviteit in sociale voorzieningen. Rijke mensen gaan er veel minder uithalen want er is veel 
minder geld in de gemeenschappelijke pot doordat er lagere belastingen zijn. 

- Nadruk op individuele verantwoordelijkheid en krachten burgers 

- Lagere belastingen  

- Link met solidariteit  

3.4.1.2. Conservatieve verzorgingsstaat 
“België, Nederland, Duitsland, Frankrijk” 

- Vrij hoog niveau van sociale voorzieningen. Dit betekent dat er zowel publieke alsook 
private voorzieningen aanwezig zijn. De overheid ontwikkelt heel wat zorgarrangementen 
maar laat ook ruimte over voor de private sector. 

- Selectiviteit in het toekennen van de sociale rechten 

- Corporatisme: men wilt het individu een grote rol geven waardoor de verhouding tussen de 
koude en warme solidariteit kan herbalanceren (→ medebeheer: het overlegmodel) 

- Nadruk op de gemeenschap, het gezin en de buurt waardoor men de warme solidariteit wilt 
promoten om de koude solidariteit af te bouwen. 

3.4.1.3. Sociaaldemocratische verzorgingsstaat 
“Scandinavische landen” 

- Hoog niveau van sociale voorzieningen. Het omvat voornamelijk de publieke sector. In de 
loop van de geschiedenis heeft de overheid de private zorgarrangementen naar zich 
beginnen toe trekken en uitwerken. 

- Nadruk op het universalisme op vlak van sociale rechten en voorzieningen.  

- Men streeft naar een grotere gelijkheid en meer gelijke kansen! 

Dit betekent dat men alle inwoners zoveel mogelijk wilt ondersteunen en een hoge sociale 
bescherming geven. 
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3.5. FLIRTEN MET DE GRENZEN VAN DE SOLIDARITEIT 
In de welvaartsbenadering zitten de sociale grondrechten verankerd in de wet. 
Als gemeenschap mag men “iets” terugvragen vanuit die inherente conditionaliteit. Vragen we 
een inspanningsverbintenis of een resultaatsverbintenis? 
→ Denk aan de nieuwkomers die zich moeten inburgeren en moeten slagen voor de taaltest 
(=resultaat) of men kan ook zeggen dat deelnemen voldoende is (=inspanning). In de les 
Interculturele Pedagogiek hebben we gezien dat België nu vanuit die resultaatsverbintenis handelt. 

Het sociaal werk geeft mee vorm aan en bewaakt het tweerichtingsverkeer in het sociaal beleid. 
Met andere woorden, er mogen niet enkel verwachtingen zijn van de burger naar de overheid maar 
ook de overheid heeft verwachtingen naar de burger toe. 
(bottom-up en top-down) 
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Enkele kritieken? 
- Moral hazard en freeriders: het feit dat mensen weten dat er een breed collectief systeem 

is, gaan ze voor een stuk in de hangmat gaan liggen en gaan ze zelf de 
verantwoordelijkheid niet meer willen nemen in functie van hun eigen leven terug op poten 
te krijgen. Het freerider gedrag van mensen die niet bijdragen aan de samenleving maar 
gewoon profiteren van het systeem. 

Bijvoorbeeld: de werkloosheidsuitkering is slechts 100 euro minder in vergelijking met een 
startloon.  
=> All u can eat buffet? Men kan alles pakken wat men wilt zonder erover te moeten 
nadenken hoeveel het kost. Dit heeft te maken met het tweerichtingsverkeer dat men als 
burger ook iets moet teruggeven aan de gemeenschap. 

- Veel mensen frustreren zich aan de hoogte van de verplichte bijdragen in verhouding tot 
de gepercipieerde voordelen die men zelf ontvangt. Men moet veel bijdragen tot de sociale 
zekerheid voor hetgeen ze maar krijgen. 

- Het Matteüseffect: binnen de aandacht van de hardwerkende middenklasse gaan we te 
weinig in op het feit dat er Matteüseffecten een rol spelen in alles wat te maken heeft met 
zorg en sociale zekerheid.  
→ De kinderopvang bekrachtigt dit effect. Opgeleide ouders die werken maken gebruik 
van deze kinderopvangen. De kansen van jonge kinderen die effectief naar een opvang 
gaan ter voorbereiding op de lagere school zijn hoger dan kinderen die niet naar een 
opvang gaan. 50% van de kinderen kan naar een opvang. Voor de helft van de kinderen is 
er dus geen plaats. De beschikbare plaatsen worden dus ingevuld door die hardwerkende 
Vlaming 

→ Bij de woonbonus krijgt men een belastingvoordeel afhankelijk van de grootte van uw 
huis. Je krijgt dan een bepaald bedrag/jaar terug op de belastingen. Die woonbonus zorgt er 
dus voor dat men geld terugkrijgt maar dat is enkel voor zij die eigenaar zijn van dat huis. 
Mattheüs verwijst naar een Bijbels citaat. Mensen die al veel hebben, krijgen nog steeds 
meer. 

3.6. ROL VAN HET SOCIAAL WERK IN DE VERZORGINGSSTAAT? 
Het sociaal werk is één van de “tegenmachten”. Dit gaat over het benoemen en blijven uitdagen van 
de instrumenten, doelgroepen, voorwaarden … die tot uiting komen in dat sociaal beleid. 

Dit gebeurt op verschillende momenten via verschillende kanalen. Als hulpverlener hebben we een 
ideale positie omdat men inzicht kan verwerven in de leefwereld, noden en argumenten. 

Het sociaal werk gaat een “tweerichtingsverkeer” organiseren met een open einde. 

SOCIAAL WERK ALS UITVOERDER EN MEDEVORMGEVER VAN HET SOCIAAL BELEID
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4. VAN VERZORGINGSSTAAT NAAR SOCIALE 
INVESTERINGSSTAAT  

4.1. VERZORGINGSSTAAT IN CRISIS  
Vanaf 1970 komt de verzorgingsstaat in problemen.  
Het kantelmoment was de eerste oliecrisis in ’73. Er was een enorme stijging in de prijs van olie en 
dat had een enorme impact op de samenleving. 

- Er was een stijgende werkloosheid 

- Oplopende sociale uitgaven 

Gevolg? Meer werklozen die een werkloosheidsuitkering moeten krijgen. De groei die men had in 
de jaren ’60 vertraagt… het idee dat we allemaal makkelijk aan werk geraken, versnipperd omwille 
van de economische crisis. 

Allerlei economische ontwikkelingen en sociaal-demografische veranderingen zetten de 
verzorgingsstaat onder druk waardoor alles stil begint te vallen.  
→ “stagnerende verzorgingsstaat” 

1. Economische ontwikkelingen 
Van een industriële samenleving naar een postindustriële samenleving. Met andere 
woorden, er zijn kennisjobs nodig. 

- Van een volledige tewerkstelling naar flexibele tewerkstelling, deeltijds werken…
omwille van die stijgende werkloosheid zit men niet in het idee van de volledige 
tewerkstelling. 

- Van een ééninkomersgezin naar een tweeinkomersgezin: beide partners zorgen 
voor een inkomen vanuit het idee dat het nodig is in deze samenleving om rond te 
komen. 

- Er zijn nu voorspelbare risico’s bij laaggeschoolden.  
- Er is een globalisering: het nationaal kader komt meer op de helling te staan want 

we krijgen te maken met globalisering. Het besef ontstaat dat hetgeen één land 
doet een immens grote impact heeft op zowel economische alsook sociaal vlak. 

De context waaruit de verzorgingsstaat is uit ontstaan, bestaat niet meer. 
Gevolg? Het leidt tot winnaars en verliezers. 

- Winnaars: de hoogopgeleiden, de psychisch sterken die zich staande kunnen houden in de 
samenleving. 

- Verliezers: de laagopgeleiden waar we minder nood aan hebben op de arbeidsmarkt. Dit 
omvat mensen die moeilijker hun weg vinden in de samenleving. 

2. Sociaal-demografische veranderingen  
- Individualisering: het individu staat centraal. Dit betekent dat men hun eigen weg 

vindt met zowel de positieve alsook negatieve elementen van het leven. Die 
negatieve elementen houdt voornamelijk die maatschappelijk druk in die men voelt 
om geen foutieve keuzes te maken. 

- Emancipatie van de vrouw (dia 7 en 8): de vrouw vindt haar weg naar de 
arbeidsmarkt. In 2003 zat het aantal vrouwen die de weg vonden naar de 
arbeidsmarkt nog onder de 55%. Bij de vrouwen merken we dat het steeds in 
stijgende lijn gaat. 
In ’61 lag de werkzaamheidsgraad bij vrouwen zeer laag. Vergelijken we dit met de 
cijfers van 2006 dan ligt dat aantal immens hoger en volgt het meer de curve van 
het mannelijk geslacht. 

- Gezinsdestabilisatie (dia 9 en 10): in 1990 zien we dat een gehuwd gezin de norm 
was omdat dat het meest voor kwam. Op dit moment is dit anders. De meest 
voorkomende situatie is de alleenwonende. Gehuwd met/zonder kinderen neemt af 
met de tijd. 
Vergrijzing en ontgroening (dia 11): we krijgen minder jongeren en meer ouderen. 
De verhouding tussen mensen die kunnen bijdragen aan de verzorgingsstaat is niet 
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in evenwicht met de mensen die ervan moeten genieten. In vergelijking met 1997 
zien we dat er op dit moment meer 50+ zijn dan vroeger. De blauwe balken in de 
onderste helft nemen af. 

- Migratie en multiculturaliteit (dia 12): er is een superdiverse samenleving. Met 
andere woorden, er is een toenemende migratie alsook een toenemende diversiteit 
binnen de diversiteit. Mensen komen omwille van verschillende motieven en uit 
verschillende contexten ons land binnen. We spreken over minor and majority 
cities (→ de minderheid komt in de meerderheid terecht). Minder dan de helft van 
de secundaire jongeren hebben ouders waarvan ze alle twee in België geboren zijn. 

Zowel die economische alsook die sociaal-demografische uitdagingen zorgen ervoor dat onze 
verzorgingsstaat in crisis komt te staan. Dit komt omdat de verzorgingsstaat onvoldoende een 
antwoord kan bieden op de vernieuwende situatie waarin men terecht komt. 

- Er zijn nieuwe sociale risico’s bovenop de oudere risico’s. 

- Er is een nieuwe sociale kwestie: de kloof tussen laaggeschoolden en 
hooggeschoolden…  
Wat doen we met de mensen die over een diploma beschikken waar er minder vraag naar is 
vandaag? 

- Een stijgende groei van sociale uitkeringen: minder mensen dragen bij aan de sociale 
zekerheid terwijl er steeds meer mensen gebruik van maken. 
Gevolg? Het wordt financieel moeilijker haalbaar. 

Vanuit al deze veranderingen komt men in een situatie terecht waar veel kritieken ontstaan op de 
organisatie van de verzorgingsstaat alsook op het financieel aspect ervan. 
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4.2. KRITIEKEN 
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Eerste 
kritiek 

Dit is de meest radicale kritiek vanuit de Angelsaksische landen. Het heeft 
problemen met hetgeen wat de verzorgingsstaat doet en wat de gevolgen ervan 
zijn.  

Er zijn twee grote golven: 
1. De jaren ‘80 

Doordat we een systeem hebben dat zich aanbiedt zodra er problemen 
zijn, zorgt het ervoor dat mensen lui worden en blijven. Met andere 
woorden, de armen/werklozen worden niet gestimuleerd om iets te 
veranderen aan hun eigen situatie (→ link verschil werkloosheidsuitkering 
en eerste loon).  
Men doet aan bestendiging van de “armoedecultuur”.  

2. De jaren ‘90 
Van “vangnet” naar “hangmat”: de verzorgingsstaat wordt een “hangmat”. 
Men gaat wachten tot wanneer men iets wordt aangeleverd. 

De oplossing? 
De verzorgingsstaat moet terug inkrimpen. Met andere woorden, de overheid 
moet zich wat terugtrekken en ervoor zorgen dat de mensen gestimuleerd worden 
om hun eigen situatie te veranderen. Dit betekent dat ze voor zichzelf moeten 
kunnen zorgen op basis van een eigen inkomen.  
Eigen inkomen is nog steeds de beste vorm van sociale bescherming.

Tweede 
kritiek 

“de verzorgingsstaat bereikt zijn doel niet” 
Het doel is om meer gelijke mogelijkheden te geven om hen een menswaardig 
bestaan uit te bouwen maar hierin slaagt de overheid niet. 

De vooropgestelde doelstellingen worden niet gerealiseerd. Dit komt doordat men 
te veel gericht op het passief beleid voeren. De overheid gaat compenseren voor 
de zaken en voorziet allerlei zaken maar het is aan de burger om initiatief te 
nemen. Dan komt men ertussen met de maatregelen om de mensen terug op de 
been te helpen. 
Het passief denken is een probleem omdat zo’n systeem vooral werkt in het 
nadeel van de kwetsbare doelgroepen. Om rechten te effectueren moet men in 
eerste instantie weten dat ze al bestaan en moet men ook weten welke weg ze 
daarvoor moeten nemen. Dit vraagt zelfredzaamheid van het individu met enige 
initiatiefzin maar dat is niet voor iedereen weggelegd. 

Wat is de kritiek? In dergelijke situaties hebben we te veel “non-take up” (→ 
rechten die men heeft, worden niet opgenomen). Resultaten uit onderzoek? 10% 
van de mensen die recht hadden op de financiële tegemoetkoming, namen dat 
niet op. Dit heeft te maken met zowel de financiële alsook de mentale kosten. 
Enerzijds moet men weten dat het bestaat en anderzijds moet men hun weg 
vinden in dat systeem. Hierin moeten mensen allerlei formulieren invullen, 
bewijzen verzamelen… Velen hebben gewoon geen zin om op voorhand de 
procedure te lopen en starten met het doemdenken ‘het zal toch niet voor mij zijn’.  
De overheid legt te veel bij het individu waardoor de gelijkheid tussen mensen per 
definitie niet wordt vergroot.

Derde kritiek “de overheid heeft een te grote impact op het maatschappelijk leven” 
Doordat de overheid een te grote impact heeft, gaat dit ten koste van de civiele 
samenleving alsook de middenveldorganisaties die opkomen en zorgen voor 
elkaar. Met andere woorden, er is nood aan versterking van die civiele 
samenleving zodat men beschermd wordt tegen de negatieve invloed van de 
economische markt en overheid. 

De overheid staat in voor de koude solidariteit waardoor de warme solidariteit 
onder druk komt te staan. Dit betekent dat de natuurlijke/persoonlijke manier van 
zorgdragen voor elkaar onder druk komt. De overheid gaat meer kijken om de 
interpersoonlijke netwerken te versterken waardoor men de sociale contacten wilt 
benutten zodat de mensen ook de aanwezige hulpmiddelen in de samenleving 
kunnen benutten. 

(!) de burgers laten samenkomen zodat de solidariteit onderling niet in het 
gedrang komt.
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4.3. VERSCHUIVING IN HET DENKEN OVER DE VERZORGINGSSTAAT  
Door al deze ontwikkelingen, ontstaat er een crisis waardoor de verzorgingsstaat onder druk komt te 
staan. De oorspronkelijke situatie is niet meer hetzelfde en het oorspronkelijk antwoord dat men 
had, werkt niet meer. 

Bovenstaande kritieken zorgden ervoor dat men op een andere manier gaat kijken naar de 
verzorgingsstaat en diens organisatie. Waar zouden de accenten op moeten liggen? 
Er vinden enkele verschuivingen plaats, namelijk. 

 

4.3.1. Activerende verzorgingsstaat  
Het vertrekt vanuit de nieuwe sociale kwestie waarin men zegt dat er een nood is aan een nieuw 
type verzorgingsstaat dat zich meer inzet op het recht op sociale integratie.  
Dit type geeft een kritiek op het passief beleid waarin de overheid gaat compenseren. Het is te 
passief. Met andere woorden, er is nood aan meer actieve integrerende maatregelen. 

Het centraal idee is de nood aan een activeringsbeleid waarin de overheid tegemoet komt aan de 
behoeften van de burgers. Dit is wel een tweerichtingsverkeer. Als samenleving moet men ervoor 
zorgen dat de burgers kansen krijgen en mogelijkheden. Tegelijkertijd moet ook de burger een 
inspanning doen om tot een betere integratie te komen in de samenleving.  
→ er is een wederzijdse inspanningsverbintenis nodig. 

Wat is het probleem met een concept als “activering”? 
Dit kan men op verschillende manieren invullen. Afhankelijk van de invulling dat men eraan geeft, 
krijgt het concept een andere praktijk (andere uitwerking). Het is belangrijk om na te denken welke 
invulling men geeft aan “activering”. Men moet er niet enkel over spreken maar ook kijken hoe dit tot 
uiting kan komen in de praktijk. 

Er zijn drie grote invullingen: 
1. Activering als disciplinering 

Vanuit het idee dat de sociale uitkeringen de burger passief en lui maken. Met andere 
woorden, de bijstandsafhankelijkheid. Er is voornamelijk activering van de burgers nodig om 
hen uit die “hangmat” te halen opdat ze zich minder afhankelijk zouden opstellen. Dit 
betekent dat de burger meer actie moet ondernemen. 

In de literatuur zien we een shift van de welfare benadering naar de workfare benadering. 
Deze benadering gaat ervan uit dat de burger moet werken om te kunnen genieten van de 
welfare (bv gemeenschapsdienst).  
De workfare benadering heeft twee mogelijke interpretaties: 

- Smalle interpretatie: de burger moet werken alvorens die kan genieten van een 
uitkering. 

- Brede interpretatie: de burger toont dat die een opleiding wilt volgen en dat die 
begeleid wilt worden in de zoektocht naar werk. De burger krijgt een vorming met 
als idee dat de burger iets terug moet doen in ruil voor de begeleiding.  

Wat is een kritiek op de disciplinering? 
Het is te sanctionerend. 

Vierde 
kritiek 

“overbevraging van de overheid” 
Hetgeen we vragen aan de overheid en hetgeen waaraan zij kunnen 
beantwoorden, is niet in balans. Het systeem barst uit zijn voegen. Dit betekent 
dat het idee waarbij de overheid voor alles kan zorgen, niet meer haalbaar is.  

Omdat de overheid niet steeds voor de dingen kan opkomen, ziet men een 
verschuiving naar een grotere vermarkting. Met andere woorden, ook 
marktspelers gaan een vorm van zorg voorzien. 
→ Bedenking? De toegankelijkheid van de voorzieningen komt onder druk te 
staan. Als de overheid begint te werken met de marktspelers dan gaat men 
voornamelijk kiezen voor de cliënten waar men het minst problemen mee 
verwacht en het makkelijkst resultaat mee kan verkrijgen.

Activerende verzorgingsstaat Actieve welvaartsstaat Naar een 
participatiesamenleving?
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2. Activering als moralisering  
Deze benadering vertrekt vanuit een bezorgdheid voor de onderklasse. Er is steeds een 
groep dat achterblijft. 

- Een bezorgdheid omtrent de situatie en positie van de personen in de onderklasse. 

- De angst voor de bedreiging van de sociale orde. Wat betekent dit voor de 
samenleving? De onderklasse zorgt ervoor dat de sociale orde op een helling wordt 
gezet. 

Darymple zegt dat we deze “sociale achtergestelden” moeten responsibiliseren. Met 
andere woorden, dat we hen terug op hun eigen verantwoordelijkheden wijzen.  
Activering als moralisering is vanuit een poging om de ontstane kloof te dichten en ervoor te 
zorgen dat de burger terug de eigen situatie onder controle heeft. 

Wat zijn de kritieken? 
- Het heeft een zeer pragmatische invulling (=paternalistisch) 

o De overheid gaat er sterk vanuit dat de burger bepaalde vaardigheden en/of 
kennis niet heeft, terwijl dit per definitie niet het geval is.  

o Het gebrek aan kansen die de burger krijgt waarbij andere structurele 
uitsluitingsmechanisme een rol spelen (maar die worden uit beeld gelaten). 

- Het metafoor van “straatlantaarn”: alles wat onder de lamp staat wordt gezien, de 
persoon met zijn gebreken, andere attitudes, niet passende vaardigheden voor de 
arbeidsmarkt. Dat gaat men belichten. Maar alles wat daarbuiten (het lichtveld) ligt, 
neemt men niet mee in het verhaal. 

3. Activering als emancipatorisch project 
De overheid gaat de burger proberen empoweren en emanciperen via arbeid. Activering 
is voornamelijk nodig omdat het gaat om de realisatie van de sociale rechten, waarbij arbeid 
een grondrecht is. Inzetten op activering betekent dat de overheid probeert de rechten te 
realiseren die de burgers niet krijgen.  
Het gevolg? De overheid komt in het vizier want het is de overheid dat een actief beleid 
moet voeren alsook ervoor moet zorgen dat de burger kansen krijgt om op een volwaardige 
manier deel te kunnen uitmaken van de samenleving. 

Bij de twee andere invullingen lag het accent op het individu maar binnen deze invulling op 
de rol die de overheid moet opnemen om de activering mogelijk te maken. 

Wat zijn de kritieken vanuit deze invulling op de andere invullingen? 
- Heel het activeringsdenken is te sterk gefocust op de integratie van de burger 

op de arbeidsmarkt. Dit doet het lijken alsof men pas een volwaardige burger is 
wanneer men een plek heeft op de arbeidsmarkt. 
De activering wordt te veel gelijkgesteld met het hebben van werk. Vanuit deze 
emancipatorische benadering gaat men ervan uit dat ook de overheid moet 
nadenken over het activeren van het welzijnsbeleid naast de arbeid.  
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- Een activerend welzijnsbeleid: er zijn nog heel wat stappen in de goede richting 
nodig. Binnen de emancipatorische benadering probeert men de burger een 
volwaardige positie te geven in de samenleving voorbij de betaalde arbeid.  

Met andere woorden, deze volwaardige positie kan men ook verkrijgen op andere 
manieren… 

o Vrijwilligerswerk  
o Sociale participatie mogelijk maken zodat de burger ook een deel kan 

uitmaken van bijvoorbeeld een vereniging. 

Dit betekent dat de overheid enerzijds de focus op arbeid gaat verbreden alsook 
activering door meer te doen vanuit de realisatie van de grondrechten. 

Als we het hebben over activering moeten we onszelf altijd de vraag stellen: ‘Welke invulling geven 
we aan die activering, zowel vanuit beleid als concrete praktijken?’ 

4.3.2. Actieve welvaartsstaat (sociale investeringsstaat) 
Hierin zien we twee verschuivingen plaatsvinden die laten zien dat men opnieuw op een andere 
manier moet gaan nadenken. 

1. De verzorgingsstaat wordt vervangen door een welvaartsstaat 
In de welvaartsstaat gaat men ervan uit dat herverdeling pas mogelijk is wanneer er sprake 
is van welvaart. Met herverdeling bedoelt men; van rijk naar arm, weinig risico naar veel 
risico.. Met andere woorden, iedereen moet eerst bijdragen tot de welvaart alvorens de 
overheid kan nadenken over het herverdelen. 

2. Van activerend naar actief  
De burger komt nog meer centraal te staan. Het begint meer te gaan over een actieve 
burger en niet alleen over de activerende overheid. Actief wordt gezien als iets geldt voor de 
overheid alsook de burger. 

- Actieve burger: de burger met al zijn/haar mogelijkheden gaan bijdragen aan de 
samenleving om de welvaart te realiseren. 

- Actieve overheid: er wordt proactief een activeringsbeleid gevoerd. 

Vanaf midden de jaren ’90 komt er een extra laag, namelijk de sociale investeringsstaat. Er komt 
een verschuivende beleidsfocus waarbij men gaat investeren in de socio-economische 
weerbaarheid van de burgers. Dit betekent dat de overheid niet meer wacht tot wanneer er iets 
gebeurt en pas dan tussenkomen.  
De overheid gaat proactief beleid voeren, in de zin dat men ervoor wilt zorgen dat men het voor is. 
Dat iedereen op een goede manier gelanceerd is, zodat de overheid achteraf minder moeten 
compenseren. 

Wat zijn de kernelementen van het proactief activerend beleid? 
- Het stimuleren van betaalde arbeid: men gaat allerlei instrumenten ontwikkelen om die 

dan in te zetten zodat men dat kan realiseren. Met andere woorden, de overheid gaat ervoor 
zorgen dat de burgers hun plek vinden en nemen op de arbeidsmarkt  

(→ de rode draad) 

- De overheid doet aan kostenbesparingen: de overheid gaat ervoor zorgen dat de 
uitgaven gedrukt worden door meer selectiviteit/voorwaarden in te brengen 
(=conditionaliteit) 

- Focus op het ontwikkelen van ieders talenten: vanuit het investeringsidee gaat de 
overheid meer inzetten op de aandacht voor gelijke onderwijskansen (≠ 
onderwijsuitkomsten). Dit betekent dat iedereen de start kan maken in het onderwijs maar 
niet per se dezelfde uitkomsten zal behalen. 
Hierin gaat men zich ook meer focussen op de kinderen, in de mate dat men gaat 
inzetten op de kinderarmoede. Waarom? Vanuit het idee dat als we ervoor zorgen dat we de 
problemen oplossen wanneer kinderen nog kind zijn, dan kunnen we later grote kosten 
vermijden. In die zin, is de inzet op kinderen een goede return investment. 

- De preventie van sociale problemen en het beheersen van de nieuwe sociale risico’s. 
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Dit gaat men doen door allerlei instrumenten in te voeren. 

We zaten eerst met een “vangnet” dat een “hangmat” werd maar binnen de actieve welvaartsstaat 
wilt men daarvan afstappen en overschakelen naar de term “trampoline”.  
Dit in de zin, omdat we de burger gaan lanceren voor het verdere leven. 

Over de actieve welvaartsstaat/sociale investeringsstaat zijn er verschillende opvattingen waarbij er 
telkens een consensus alsook een dissensus aanwezig is. 

- Consensus – zaken waarover men het eens is 
o Het uitgangspunt: er is nood aan iets anders om te vechten tegen de nieuwe 

sociale risico’s. 
o De richting waar men naar toe moet gaan: het inzetten op het ontwikkelen van de 

talenten op de arbeidsmarkt, op het menselijk kapitaal etc. 
- Dissensus – zaken waarover men het niet eens is 

o Hoe kunnen we deze actieve welvaartsstaat realiseren? Welke beleidsingrediënten 
en instrumenten hebben we hiervoor nodig om het in de praktijk vorm te geven? 

o Is de actieve welvaartsstaat een alternatief waarbij het de vorige vorm vervangt? Of 
is de actieve welvaartsstaat een aanvulling van hetgeen er al was? 
Hierin hebben we twee protagonisten, namelijk: 

▪ Esping-Andersen: hij is pro het zien als een aanvulling. Met andere 
woorden, we hebben nog steeds de sociale bescherming van vroeger nodig 
maar het kan wat extra’s gebruiken. 

▪ Giddens: hij is pro het afschaffen en dit zien als een alternatief. 

4.3.2.1. Kritieken op de actieve welvaartsstaat/sociale investeringsstaat  
De sociale investeringsstaat is een recente ontwikkeling waarrond heel wat debat is. Er wordt verder 
nagedacht over hoe we het systeem kunnen blijven optimaliseren.  

Er zijn heel wat kritieken:  
- Armoede en ongelijkheid 

De sociale investeringsstaat krijgt heel wat kritiek te verduren dat er enerzijds een gebrek 
aan informatie is om reeds een inschatting van de maatschappelijke impact aangezien het 
nog een recente ontwikkeling is. Anderzijds is het ook aangetoond dat de armoede en 
ongelijkheid niet afnemen. 

Men gebruikt vier indicatoren die laten zien hoe het met de samenleving gesteld is: 

1. De relatieve armoederisico: van het inkomen neemt men de mediaan, daarvan neemt 
men 60% dat gezien wordt als het inkomen dat de burger nodig heeft. Zit de burger 
hieronder, dan bevindt die zich in de armoede risico. 

2. De ernstige materiële deprivatie: er wordt naar negen zaken gekeken waar men 
ervan uit gaat dat de burger dit moet hebben om een deftig leven te kunnen leiden. 
→ Bijvoorbeeld: huur kunnen betalen, één week/jaar op reis kunnen gaan, 
verwarmingen kunnen aanzetten etc. 

Als de burger 4 van de 9 zaken niet kan dan lijdt de burger aan ernstige materiële 
deprivatie. 

3. Zeer lage werkintensiteit: hoeveel mensen groeien op in een gezin waar niemand 
werkt? 

4. Risico op armoede of sociale uitsluiting: een combinatie van bovenstaande drie 
zaken. Vanaf iemand beantwoord aan één van de drie is er een risico. 

- Kritiek op de drie uitgangspunten van de sociale investeringsstaat (Cantillon) 
1. Sociale inclusie via arbeid voor de “non-productieven” 

Er is een focus op de activering via twee kanalen, namelijk: 
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▪ Het uitbreiden van de activeringsmaatregelen zodat men zich bijvoorbeeld kan 
richten op het motiveren van de alleenstaande moeder. 

▪ Making work pay betekent dat men ervoor moet zorgen dat werken iets 
opbrengt. Bijvoorbeeld door de uitkeringen minder hoog te maken of in te 
perken in tijd. 

MAAR deze focus heeft geen aandacht voor mensen die onmogelijk deel kunnen 
nemen aan de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld een beperking.   
Het streven naar sociale inclusie via arbeid houdt uitsluiting in van burgers die niet 
geactiveerd kunnen worden omdat de focus daar te sterk op ligt waardoor we de 
anderen links laten. 

2. De complexiteit van individuele verantwoordelijkheid  
Er is een verhoogde nadruk op verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn, namelijk de 
burger moet de kansen grijpen.  

MAAR deze focus houdt geen rekening met de omstandigheden en kansenongelijkheid 
in de maatschappij. 

→ Bijvoorbeeld: het intrekken van de schooltoelage bij spijbelaars, wat een 
disciplinerende maatregel is, heeft een statistisch gezien grotere negatieve impact op 
studenten met een migratieachtergrond wat bestaande ongelijkheden kan versterken. 

3. Het falen van de “human investment” voorspeld 
Het idee dat men ongelijkheden niet wilt genezen maar juist voorkomen door een 
gelijkekansenbeleid. Hierbij komt er een focus op de “early childhood educationa and 
care”. Dat verhoogt de arbeidsmarktparticipatie van moeders en biedt een 
kwaliteitsvolle en stimulerende omgeving (bv de kinderopvang). 

MAAR in de realiteit profiteren de rijkere en hoogopgeleide middenklasse hier meer van, 
wat een matteüseffect veroorzaakt. 

Conclusie? 
De sociale investeringsstaat loopt het risico om het herverdelingsvraagstuk naar de achtergrond te 
verschuiven alsook de sociale ongelijkheid in stand te houden of zelfs te vergroten. Er moet oog zijn 
voor onbedoelde neveneffecten zoals het matteüseffect en de rol van sociale klasse bij klassieke 
sociale risico’s. Een sociale investeringsgedachte is in principe een goed idee, maar moet de facto 
een aanvulling zijn op de welvaartstaat en mag deze dus niet simpelweg vervangen. 

4.3.3. Naar een participatiesamenleving? 
Dit concept leeft voornamelijk in Nederland, waarbij men ook spreekt over de “doe-democratie”. 
Deze verschuiving ontstaat vanwege de toenemende nadruk op de effectieve en efficiënte overheid. 

Binnen de participatiesamenleving ligt de focus op de verantwoordelijkheid van de burger om te 
zorgen voor het eigen welzijn alsook het maatschappelijk welzijn.  
Daarnaast moet de overheid zich terugtrekken en de ruimte geven aan de burger om de 
samenleving vorm te geven.  
Over de terugtrekkende overheid bestaan twee lezingen: 

- De positieve lezing 
o Er kan terug bottom-up gewerkt worden doordat de overheid terug meer initiatief 

legt bij de burger.  
o Netwerksamenleving: een breed overleg en gedeelde verantwoordelijkheid in 

beleidsvorming waardoor de burger kansen krijgt om bepaalde dingen mee vorm te 
geven. 

- De kritische lezing: de terugtrekkende overheid schuift verantwoordelijkheden af naar de 
burger/gemeenschappen als een “trekt uw plan” visie. 

In deze context is het belangrijk om te kijken wat de rol is van het sociaal werk? 

- Versterken van het democratisch engagement? 

- Inzetten op het vrijwilligerswerk? 

- Het responsabilisering en creëren van idee van zorgzaamheid? 

Een belangrijk verschil dat gelegd wordt bij het idee van participeren in de samenleving? 
Pagina  van  30 60



 Sociale – en politieke leerstelsels   
2020-2021

- Sociale participatie: de burger mag meedoen, kan aansluiten bij initiatieven maar dit moet 
wel binnen het kader dat voor handen is. 

- Politieke participatie: de burger heeft een stem, kan meepraten… 

Dit zijn twee vormen die per definitie niet op hetzelfde moment voorkomen. 
Er is meer nodig dan enkel aandacht hebben voor de sociale participatie want waar geven we hen 
een stem? 
→ Bedenking: wie neemt dit op? Bijvoorbeeld de leefstraten in Gent is een mooi initiatief maar 
zorgt voor heel wat wrijving als er met de mensen over wordt gepraat. Wie zijn de trekkers van dit 
initiatief? De meesten zeggen de “bakfietsmensen” maar heel wat ouders met een 
migratieachtergrond rijden met een taxi waardoor de leefstraten zorgen voor een probleem dus die 
stem drukken we in. 

. 

5. SOCIAAL WERK EN MENSENRECHTEN  
Er zijn twee mijlpalen die belangrijk waren om te komen tot het mensenrechtenkader alsook de 
verzorgingsstaat. Deze zijn:  

1. De Onafhankelijkheidverklaring van de Verenigde Staten (1776) 
Destijds werd voornamelijk een strijd gevoerd op de Amerikaanse bodem door de 
oorspronkelijke bevolking tegen de Britse bezettingsmacht. 

In de Onafhankelijkheidsverklaring werd de eerste basis gelegd voor het mensenrecht. 
→ “alle mensen worden gelijk geboren” (=gelijkheidsbeginsel) 

2. De Franse Revolutie (1789) 
o Vrijheid  
o Gelijkheid  
o Broederlijkheid  

Na WOII werden de mensenrechten pas echt verankerd, namelijk in de Universele Verklaring voor 
de Rechten van de Mens. Dit is heel sturend geweest voor de verzorgingsstaat, waar de drie 
beginselen ook in verankerd zitten. Veel maatregelen die in de verzorgingsstaat worden gebruikt, 
zoeken een balans tussen die drie basisbeginselen. 

De erkenning van Mensenrechten: 
Er zijn drie groepen rechten: 

- Vrijheidsrechten: beschermen van de vrijheid van het handelen van de burger tegen de 
onrechtmatige overheidsingrijpen. Met andere woorden, het is een oproep aan de overheid 
om niet tussen te komen en op de achtergrond te blijven. 

o Recht op gelijke behandeling voor de wet 
o Recht op vrijheid van godsdienst 
o Recht op toegang tot een rechter 
o Recht op briefgeheim 
o Recht op eerbiediging van de persoonlijkheidsstructuur  
o Recht op vereniging  

- Politieke rechten  
o Recht om te kiezen  
o Recht om verkozen te worden  

- Sociaal-economische grondrechten: omvat een inspanningsverbintenis van de overheid 
om mogelijkheden te creëren tot een menswaardig bestaan. Met andere woorden, de 
overheid moet dingen voorzien om deze rechten te waarborgen. Deze rechten zijn 
belangrijk voor het sociaal werk (wordt gezien als de motor) maar spelen ook een grote rol 
bij het uitbouwen van de verzorgingsstaat. Hier is er sprake van een actieve overheid die 
het initiatief neemt om deze grondrechten te realiseren. 
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De rechten in onze grondwet, art 23 (1994): 
o Recht op arbeid en op vrije keuze van beroepsarbeid  
o Recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en geneeskundige 

bijstand 
o Recht op bescherming van een gezond leefmilieu 
o Recht op een behoorlijke huisvesting 
o Recht op gezinsbijslagen  
o Recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing 
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5.1. DE SHIFT VAN “GUNST” NAAR “RECHT” IN HET SOCIAAL WERK 
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GUNST 
(18de – 19de E)

UITLEG (+kanttekeningen) RECHT 
(na WOII)

Tekortkoming
en

Aan het eind van de 19de eeuw was het sociaal werk een 
medisch model waarbij de focus lag op het deficit, nl de 
onaangepastheid aan de dominante waarden en normen. De 
onaangepaste burgers behoorden voornamelijk uit de 
arbeidsklasse (“gevaarlijke klasse”) waaruit een bepaalde 
ongerustheid voortkwam van de burgerij ten aanzien van deze 
klasse. De burgerij zocht naar maatregelen waarbij de 
arbeidsklasse toch de dominante waarden en normen konden 
leren. 
→ Bijvoorbeeld – vakantiekolonies: initiatieven vanuit het 
sociaal werk om arbeidskinderen tijdens de vakantie naar de zee 
te halen om even weg te zijn van de slechte omstandigheden 
van de stad. Daar probeerde men hen maatschappelijk 
aanvaardbaar gedrag aan te leren. 

Het oprichten van de jeugdbescherming past in het verhaal van 
het aanleren van waarden en normen aan deze jeugd. 

VERSCHUIVING  
Er wordt gekeken naar wat mensen wel kunnen met een focus 
op de eigen kracht(en). Om dit te versterken kan er een eigen-
kracht-conferentie opgezet worden om te kijken wat (nog) kan 
binnen de persoon alsook binnen diens netwerk. 
→ Bijvoorbeeld – ervaringsdeskundigheid: vanuit eigen 
ervaring anderen ondersteunen. 

MAAR kanttekening: 
Er gaat zeker nog aandacht uit naar de tekortkomingen van de 
burger. 
→ Bijvoorbeeld – nudging (bij armoede): men gaat de burger 
een “duwtje in de rug geven” om hen goed gedrag te laten 
stellen. Bij mensen in armoede, gaat de overheid een extra brief 
sturen als waarschuwing dat men nog moet betalen.

Krachten en 
mogelijkhed
en 

Sociale 
controle

Sociale controle was één van de belangrijkste uitgangspunten 
van het sociaal werk en de mensenrechten. De vakantiekolonies 
of de oprichting van de jeugdrechtbank kon gezien worden als 
een controlemaatregel. 

VERSCHUIVING 
Vanaf de jaren ’60 wordt elke bemoeienis in het leven van de 
burger in vraag gesteld. Men gaat van een verticale relatie 
tussen mensen naar een horizontale relatie. Ook in de 
opvoedingscontext gaat men van een “bevelshuishouding” naar 
een “onderhandelingshuishouden”. 
→ Bijvoorbeeld – opbouwwerk: veel initiatieven om de 
emancipatie om te zetten in de praktijk. 

MAAR kanttekening: 
Vandaag nog steeds maatregelen die zowel controlerend alsook 
emancipatorisch zijn. Beiden concepten blijven met elkaar 
verbonden. 
→ Bijvoorbeeld – sociale woning: in de regelgeving staat er 
een maatregel dat als mensen willen huren men de Nederlandse 
taal moet aanleren en zich moeten integreren.

Emancipatie 
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Overheids- 
paternalisme 

Men had het idee dat wij wisten wat goed was voor de cliënt. Met 
andere woorden, wij hadden een superieur moraal. Dat betekent 
dat ook onze hulpverlening aanbodgestuurd was waardoor er 
weinig ruimte was voor de mening van de burger zelf. 

VERSCHUIVING 
Het concept “zelfbeschikking” wordt een belangrijk idee. De 
burger moet zelf kunnen beslissen over wat werkt voor hen. 
Hiervoor moet er in dialoog getreden worden met de cliënt. 
Participatie wordt een sociaal begrip. 

MAAR kanttekening: 
Het paternalisme zien we vandaag nog. Het is niet omdat 
mensen geen vraag stellen dat de overheid hen niet helpt. Het is 
de aanklampende zorg die een nieuwe vorm van het 
paternalisme aantoont.  
Jos van de Lans pleitte in ’94 voor een modern paternalisme 
met aandacht voor de aanklampende zorg vanuit het besef dat 
veel mensen geen vraag hebben maar wel een nood. 
→ Bijvoorbeeld: de zakkenman van Gent wilt niet geholpen 
worden. Wat doen we daar mee? Moeten we toch ingrijpen 
buiten zijn wil of net niet?

Gebruiks- 
participatie 

Private sfeer Sociaal werk is ontstaan vanuit de caritasgedachte en de 
naastenliefde (=gunstkarakter want men wilde naar de hemel). 
Men verwachte daar een conform gedrag voor in de plaats. De 
overheid had hier maar een beperkte rol aangezien het 
voornamelijk de Kerk en rijke burgervrouwen die de zorg 
verleenden. 

VERSCHUIVING 
De overheid vond dat het hun kerntaak was om het sociaal werk 
te organiseren. Het Mensenrechtenverdrag zegt dat ook 
letterlijk… de overheid moet voorzien in leefloon, sociale 
woningen, een OCMW etc. 
→ OCMW-wet en oprichting Koningboudewijnstichting 
(1976) waren beiden een belangrijke bron voor geld voor allerlei 
initiatieven. 

MAAR kanttekening: 
Het gunstkarakter is nog steeds aanwezig want private 
initiatieven zijn nog steeds broodnodig. 
→ Bijvoorbeeld: veel mensen maken gebruik van de 
voedselbank of goede doelen die nog steeds populair zijn of bij 
baby Pia.

Publieke 
sfeer 
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Na WOII waren er de grondrechten dankzij de UVRM. De shift van “gunst” naar “plicht” is niet 100% 
zuiver want het gunstdenken is niet helemaal verdwenen! 

Het sociaal werk is een mensenrechtenberoep. Met andere woorden, binnen het sociaal werk 
staan de principes van sociale rechtvaardigheid, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor 
diversiteit centraal.  
Het sociaal werk ziet men als iets positiefs maar in de realiteit is dat vaak anders… het oude 
“gunstdenken” is niet weg. 

5.2. ACTUELE ONTWIKKELINGEN EN UITDAGINGEN  

5.2.1. Onderbescherming 
“elke situatie waarin iemand zich bevindt die, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van het 
openbaar aanbod van rechten en diensten waarop hij aanspraak zou kunnen maken” 
(=non take-up) 

Burgers hebben rechten maar deze rechten worden vaak niet opgenomen. Dit is te wijten aan een 
samenspel vanop drie niveaus.. 

- De cliënt weet niet dat hij/zij de rechten heeft 

- De organisatie is te ingewikkeld; er is een bureaucratische manier om tot uw recht te komen 

- Het recht zelf 

Het percentage hiervan ligt tussen de 50- 80%. Dit betekent niet altijd een probleem want sommige 
mensen nemen hun rechten bewust niet op omdat het te veel last met zich meebrengt.  
In de realiteit zien we dat vaak mensen in kwetsbare situaties hun rechten niet opnemen. Dit komt 
doordat men de vaardigheden niet heeft om deze te realiseren. 

Onderbescherming is hoger bij groepen voor wie de “kost” van het claimen van de rechten te hoog 
is, namelijk alleenstaande ouders, mensen met een migratieachtergrond… 

Selectiviteit Het beleid was eerst gefocust op specifieke groepen zoals de 
arbeidsklasse, kinderen… om hen aan te passen aan de 
waarden en normen. Met andere woorden, het was dus zeer 
categoriaal. 

VERSCHUIVING 
De categoriale maatregelen werken stigmatiserend (“jij bent een 
slechte ouder wat je kind is geplaatst”). Dit betekent dat er 
universele maatregelen genomen moeten worden die zich naar 
iedereen richten. 
→ Bijvoorbeeld – kinderbijslag: dit werd van Federaal naar 
Vlaams niveau gebracht, die toen hervormd is. Vandaag is 
kinderbijslag voor iedereen en dus niet enkel voor arme 
gezinnen met kinderen. 
Een discussie op de radio met Markske van FC de Kampioenen 
die zich afvraagt waarom de rijken dit moeten krijgen? Dit toont 
dat het selectivisme niet helemaal verdwenen is. Het antwoord 
op de vraag is dat iedereen moet bijdragen en daarvoor iets 
moet terugkrijgen. Als dit niet gebeurt staat heel het principe van 
“solidariteit” onder druk. 

MAAR kanttekening: 
Het idee dat we universeel moeten zijn maar binnen dit systeem 
moet er toch enige selectiviteit blijven. 
→ Bijvoorbeeld: iedereen krijgt kindergeld maar de armen krijgen 
net iets meer.  
→ Bijvoorbeeld – het huis van het kind: dit is hulp waar 
iedereen beroep op kan doen en het extra onderdeel is dat 
mensen in armoede extra hulp kunnen krijgen.

Universaliteit 
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Natuurlijk is er ook een omgekeerd variant, namelijk de sociale fraude. Dit betekent dat mensen 
gebruik maken van een sociale tegemoetkoming terwijl men daar geen recht op heeft. Men vertelt 
een verhaaltje dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. Het percentage bedraagt tussen 5-10%. 

(!) er gaat meer aandacht naar de sociale fraude terwijl dat fenomeen kleiner is. Dit is een aanleiding 
dat de Mensenrechten onder druk staan. Met andere woorden, er is een appel naar het sociaal 
werk… De procedures om aan de rechten te voldoen zijn veel te complex geworden. 

5.2.2. Juridisering  
Het zijn voornamelijk juridische kaders (OCMW-wet, art 22..) die deze Mensenrechten garanderen. 
Dus men gaat op zoek naar antwoorden op sociale problemen in de juridische regels. 

Een sociaal probleem wordt opgelost via een juridische weg terwijl dat misschien niet nodig was. 
Het kon misschien opgelost worden door pedagogen en sociaal werkers in te zetten  via een 
gesprek met iedereen. Nu heeft iemand in hun plek beslist.  

5.2.3. Conditionalisering (=voorwaardelijkheid) 
Met andere woorden, voorwaarden verbinden aan de realisatie van mensenrechten. Een burger 
heeft rechten maar kan er pas aan als de burger er een tegenprestatie tegenoverzet. Er zijn geen 
rechten zonder plichten dus er wordt een wederkerigheid verwacht.  

5.2.4. Criminalisering 
Mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen in het kader van een bepaald recht dat ze hebben, 
gaan we bestraffen (bv kinderbijslag verminderen omdat je je opvoeding verwaarloost).  

Met andere woorden, het beschavingsoffensief is terug. Dat betekent dat de arbeidsklasse hun 
waarden en normen niet overeenkomen met die van de burgerij. Er is dus een groep mensen 
waarvan we vinden dat zij zich niet gedragen naar de dominante waarden en normen. 

5.2.5. Vermarkting 
Vermarkting legt druk op het mensenrechtenkader. De mensenrechten realiseren alsook 
voorzieningen ervoor uitbouwen, is een bevoegdheid van de overheid. 

Enkele voorbeelden: 
- Geluidsoverlast veroorzaakt door kinderen: er was een speelpleinwerking in een 

woonwijk en buurtbewoners zijn naar de rechter gestapt. Ze hebben een claim gemaakt 
op hun recht op rust. Daartegenover stond voor de kinderen het recht op spel. De rechter 
heeft de buurtbewoners gelijk gegeven.  
Dit leidde tot veel verontwaardiging omdat de kinderen een andere plek moesten zoeken 
om te spelen, hierop is een mars georganiseerd. Daarna is men in hoger beroep gegaan. 
In hoger beroep kregen de kinderen gelijk. 

- Vrouwe Justitia: ze heeft een blinddoek omdat ze niet bevooroordeeld mag zijn. Zij legt 
beide rechten in de balans en eenmaal ze een beslissing heeft gemaakt, spreekt ze een 
oordeel uit. Dit doet ze met haar zwaar. 

Enkele voorbeelden: 
- Verplichte gemeenschapsdienst: sommige mensen hebben recht op een leefloon maar 

meer en meer wilt men dit koppelen aan een verplichte gemeenschapsdienst. 

- Kinderbijslag: om hiervan te genieten, moet men eerst kinderen hebben  

- Vluchtelingen die naar België komen, moeten eerst bijdragen aan het systeem (betalen) 
alvorens men er gebruik mag van maken.

Een voorbeeld: 
Mensen die gebruik maken van een sociale huurwoning worden verwacht om Nederlands te leren. 
Als ze dat niet doet, moeten ze beboet worden (Homans). 
Het Nederlands spreken is een conditionalisering en als men daar niet aan voldoet, zit men in die 
criminalisering. 
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Steeds meer zien we dat commerciële partners, met de bedoeling om winst te maken, dingen 
overnemen omdat de overheid niet meer alle vragen aankan.  

5.2.6. Neo-filantropie 
Private partners komen ook op voor die mensenrechten. We zien dat de overheid die steunen. Dit is 
vreemd want ze zouden beter dat geld steken in een beleid waardoor die private partners niet nodig 
zijn.  

5.3. CONCLUSIE 
Bij het ontstaan van die mensenrechten was de rol van de overheid heel duidelijk en afgelijnd. Nu 
zien we dat dat niet meer zo is.  

Een voorbeeld:  
Toen het Antwerpse bestuur de opvang van dakloze uit handen nam van het CAW en dat aan G4S 
(commerciële partner) gaf. Vanuit het sociaal werk is er veel tegenwerk hierop geweest en is er 
een juridische bemoeienis geweest waardoor G4S zich teruggetrokken heeft.  
→ Maar wat is de taak van de overheid bij die commerciële partners? Gaan ze de regie voeren, 
voorwaarden leggen of eerder controleren? Het is belangrijk om te weten want zolang de overheid 
dit doet, is er een ander verhaal.

Een voorbeeld: 
De Warmste Week die een volledig week geld gaat inzamelen. Het zijn tal van goeie doelen die 
niet gesteund worden door de overheid.  
MAAR vreemd… tijdens die Warmste Week zie je toch dat de overheid een cheque komt uitdelen 
aan die private partners. 
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6. DE CONSTRUCTIE VAN SOCIALE PROBLEMEN 
Het sociaal werk gaat pedagogisch handelen. Met andere woorden, elke sociale werkpraktijk komt 
tussen in een sociaal probleem. Dit betekent dat het sociaal werk een mede-actor is in het 
constructieproces van sociale problemen.  

Het tussenkomen in een sociaal probleem bevat de grondslag van de interventies, namelijk het 
vertalen van de sociale problemen naar een concrete aanpak in de praktijk. 

De vertaalslag is gebaseerd op een sociale probleemdefinitie. De manier van kijken naar wat de 
oorzaken zijn van het probleem en hoe dit kan aangepakt worden. Wie moet(en) er aangepakt 
worden? 
De manier waarop naar een probleem gekeken wordt, is bepalend voor de keuze en invulling van de 
interventie(s). 

6.1. VAN PROBLEEM NAAR EEN GECONSTRUEERD SOCIAAL PROBLEEM 
Niet elke probleemsituatie is een sociaal probleem. 
→ Bijvoorbeeld: een avond niet op restaurant kunnen omdat men krap bij de kas zit, betekent niet 
dat men in armoede zit. 

Alvorens men over een sociaal probleem kan spreken, moet het aan een aantal kenmerken voldoen. 
De kenmerken zijn (Bouverne-De Bie): 

1. Het gaat om omstandigheden met een duidelijke sociale oorsprong 
“natuurrampen ≠ sociaal probleem” 

Een sociaal probleem moet samenhangen met het handelen van mensen dat leidt tot een 
probleem. De manier waarop men eventueel met een natuurramp omgaat kan wel een 
sociaal probleem zijn. 

→ Bijvoorbeeld – orkaan Katrina: de zorg kwam traag op gang en men gaf daar kritiek op. 

2. Een belangrijk deel van de bevolking moet zich bewust zijn van de probleemsituatie 
Als er niemand zich zorgen maakt over “armoede” dan is er geen sprake van een probleem 
want het maakt niet uit. 

3. Een belangrijk deel moet de probleemsituatie als onwenselijk beschouwen. 
4. Men moet overtuigd zijn dat er iets aan het probleem gedaan kan worden. 

Als deze overtuiging niet aanwezig is, dan is het de moeite niet om de probleemsituatie aan 
te pakken. 

6.1.1. Van probleem naar sociaal probleem 
Het erkennen van een probleemsituatie als een sociaal probleem is een politieke actie. De politieke 
actie wordt eerder gezien als een maatschappelijke actie waarbij de individuele bekommernis 
vertaald wordt naar een publieke kwestie. Dit betekent dat men beseft dat het probleem niet meer 
ligt bij dat ene persoon. 

Enkele voorbeelden: 
- Het analfabetisme: dit probleem heerste reeds een tijd maar kwam pas eind jaren ’70 op 

de agenda waardoor er vanaf dan concrete acties gevoerd werden. 

- Seksueel misbruik in de Kerk: dit probleem heerste reeds een tijd maar pas in 2000 werd 
de bijzondere parlementaire commissie opgericht.   

Sociale problemen kunnen verborgen blijven of (her)ontdekt worden.  
- Sociale problemen blijven verborgen: een deel van de samenleving is zich niet bewust 

dat er een probleemsituatie heerst, dus er wordt niets gedaan. 

- Sociale problemen kunnen (her)ontdekt worden: door bepaalde omstandigheden wordt 
de samenleving zich (terug) bewust van de probleemsituatie. 
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6.1.2. Van sociaal probleem naar interventie  
Hoe een sociaal probleem wordt aangepakt, is gebaseerd op een constructieproces. Zo’n proces 
omvat de presentatie van een sociaal probleem zodat het vatbaar wordt voor een maatschappelijke 
actie. 

Vanuit eenzelfde sociaal probleem zijn er verschillende probleemdefinities mogelijk waaruit 
verschillende interventies opgezet kunnen worden. Voor welke aanpak een sociale werker kiest, 
hangt af van de manier waarop men kijkt naar de oorzaak van het sociaal probleem. 

6.1.3. Een geconstrueerd sociaal probleem  
“Het onderscheid tussen een sociaal probleem en een geconstrueerd sociaal probleem is belangrijk. 
Het geeft aan dat de wijze waarop men tegemoetkomt aan een sociaal probleem niet neutraal is, 
maar dat het mee vorm geeft aan de probleemdefinities op basis waarvan tussenkomen wordt.” 

Met andere woorden, het sociaal werk doet drie zaken: 
1. Het komt tussen in de sociale problemen. 

2. Het is een mede-actor in de constructie van de probleemdefinities.  

Door de manier waarop men tussenkomt gaat men mee vorm geven aan hoe we naar 
sociale problemen kijken. 
→ “sociaal werkers staan niet in de file maar zijn de file”: hiermee bedoelt men dat het 
sociaal werk niet enkel de uitvoerder is de context maar die ook mee vorm geeft. 

3. Het draagt ook bij of er al dan niet een maatschappelijk draagvlak aanwezig is.  

Door een aanbod van bijvoorbeeld herstelbemiddeling te gaan ontwikkelen probeert de 
bemiddelaar de actoren in het daderschap en slachtofferschap mee te trekken in dat idee. 

Met andere woorden, als sociaal werker geeft men een bepaalde lezing aan het sociaal probleem en 
daardoor wordt de kijk naar dat sociaal probleem vanuit de samenleving beïnvloedt. 
Dit verwijst dat het sociaal werk een verantwoordingsopdracht heeft. Men moet kunnen 
uitleggen waarom men op deze manier tussenkomt. Hierover moet er in dialoog getreden worde met 
de collega’s, beleid… 

6.2. VERSCHILLENDE LEZINGEN VAN SOCIALE PROBLEMEN 
De uitwerking alsook de invulling van interventies worden beïnvloed door de lezing dat men gebruikt 
omtrent het kijken naar de oorzaken van de sociale problemen. 
De lezing gebeurt op basis van twee kenmerken: 

- Het niveau waarop het probleem zich afspeelt  

- De aard van het probleem  

Vanuit deze twee kenmerken volgt het analysemodel van Jan Vrancken. 
(!) analyseschema ≠ beschrijving van de werkelijkheid 

Een voorbeeld – werkloosheid als… 
- Een probleem van gebrek aan vaardigheden met als actie inzetten op scholing, 

bijscholing, kwalificaties… 
- Een probleem van gebrek aan inspanningen met als actie inzetten op de 

arbeidstoeleiding, activering… 
- Een probleem van te hoge loonkosten met als actie inzet op loonsubsidiëring, verlaagde 

loonkosten…

NIVEAU VAN DE 
OORZAAK

AARD VAN DE OORZAAK

INTERN EXTERN

MICRO 
- individu/groepen

“individueel schuldmodel” 

Persoonlijke tekorten 

“individueel ongevalmodel” 

Persoonlijke ongevallen
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6.2.1. Verklaringen op microniveau  
“de oorzaak van sociale problemen ligt bij het onaangepast gedrag van het individu/de groep” 

1. Het individueel schuldmodel – micro/intern 
De oorzaak van het sociaal probleem is het onaangepast gedrag maar ligt intern want het 
gaat om de persoonlijke tekorten. Met andere woorden, men kan er zelf iets aan doen. 
Bijvoorbeeld: men bevindt zich in armoede omdat het individu/de groep te lui is om te gaan 
werken. 

De oplossing? Interventies toepassen die een zeer repressief en/of moraliserend karakter 
hebben. Met andere woorden, bestraffing of heropvoeding. 

Wat zijn de kritieken? 
o Het model heeft een stigmatiserend karakter – “blaming the victim”  
o Het model ziet de hedendaagse maatschappelijke verwachtingspatronen als 

vanzelfsprekend. Het patroon wordt niet in vraag gesteld. 
o Het model heeft een “halo-horn” effect: op basis van bepaalde sociale kenmerken 

gaat men allerlei kenmerken toewijzen aan een bepaald individu of bepaalde groep. 

▪ Halo-effect: positieve kenmerken toewijzen (bv iemand is knap dus hij/zij is 
vriendelijk) 

▪ Horn-effect: negatieve kenmerken toewijzen (bv iemand die in de 
gevangenis gezeten heeft, is gevaarlijk) 

o Het model focust zich voornamelijk op het negatief gedrag waarbij men geen 
aandacht heeft voor het totale gedragspatroon. 

2. Het individueel ongevalmodel – micro/extern 
De oorzaak van het sociaal probleem is het onaangepast gedraag maar ligt extern want het 
gaat om persoonlijke ongevallen. Met andere woorden, men kan er zelf niets aan doen, 
het is buiten de eigen wil. De maatschappelijke achterstand kan twee mogelijke redenen 
hebben, namelijk: 

o Maatschappelijke achterstand te wijten aan persoonlijke tegenslagen (bv 
ziekte, beperking, arbeidsongeval, echtscheiding..) Hierin maakt men een 
onderscheid tussen de “goede armen” en de “slechte armen” 

o Maatschappelijk achterstand te wijten aan het onvermogen om zich aan te 
passen aan de (snelle) maatschappelijke veranderingen (bv vergrijzing versus 
digitalisering; het niet kunnen omgaan met de administratie) 

De oplossing? Het invoeren van tijdelijke interventies waarbij men een tijdelijke opvang 
voorziet tot wanneer het individu terug op de eigen benen kan staan. 

→ Bijvoorbeeld: voedselpakketten, ziekte-uitkering, arbeidstrajectbegeleiding… 

Wat zijn de kritieken? 
o Het model heeft te weinig aandacht voor het marginaliserend effect van de 

maatschappelijke ontwikkelingen. Ze worden niet in vraag gesteld. 
o Het model heeft geen aandacht voor de inspanningen die de mensen zelf doen om 

bij te benen. Bijvoorbeeld: het volgen van een tewerkstellingsproject leidt niet altijd 
tot werk. 

MACRO 
- maatschappij

“maatschappelijk schuldmodel” 

De samenlevingsordening

“maatschappelijk ongevalmodel” 

Veranderingen en conjuncturen
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6.2.2. Verklaringen op macroniveau  
“de oorzaak van sociale problemen ligt bij de maatschappelijke factoren” 

1. Het maatschappelijk schuldmodel – macro/intern 
De oorzaak van sociale problemen ligt bij de maatschappelijke marginalisering. Met andere 
woorden, het is permanent want het gaat om de organisatie van de samenleving. 

Er is een structurele sociale uitsluiting alsook reproductie van onwelzijn waarbij de sociale 
ongelijkheid als een inherent deel van onze maatschappij wordt beschouwd, namelijk 
“armoede zit ingebakken in onze samenleving”. 

→ Freire – cultuur van het zwijgen; de aanpassing aan de gemarginaliseerde situatie. Er 
is sprake van een maatschappelijk isolement, geringe maatschappelijke invloed en weinig 
aangepaste voorzieningen voor deze mensen.  

De oplossing? Het doorbreken van deze “cultuur van het zwijgen” alsook het in vraag 
stellen van onze maatschappelijke structuur. Deze oplossingen vereisen een kritische blik 
op de wijze waarop onze maatschappij de sociale ongelijkheid reproduceert. Dat kritisch 
denken zorgt voor ruimte voor een culturele actie waarbij men de concrete situaties leert 
kennen en samen met de betrokkenen nagaat hoe er met de situatie kan worden 
omgegaan. 
Wat is de kritiek? De onvoorspelbaarheid van de culturele reacties. 

o Het is moeilijk te realiseren  
o Er is weinig zicht op de concrete oplossingen 

2. Het maatschappelijk ongevalmodel – macro/extern 
De oorzaak van sociale problemen ligt bij de maatschappelijke achterstelling (deprivatie) dat 
veroorzaakt wordt door tijdelijke of conjuncturele veranderingen. 
→ Bijvoorbeeld: economische crisis, financiële crisis, migratie, demografische 
veranderingen, oorlog… 

De oplossing? Het opvangen van de gevolgen via een goede sociale zekerheid 
(voorzieningenbeleid). Men gaat ervan uit dat armoede zal verdwijnen van zodra de 
maatschappelijke situatie terug “normaal” wordt. 

Wat zijn de kritieken? 

o Het model gaat uit van een technische benadering: men heeft het idee dat met de 
juiste interventie elk sociaal probleem opgelost kan worden. 

o Het model staat in contrast met de feitelijke werking van de sociale voorzieningen. 
Binnen de voorzieningen is er sprake van het matteüseffect alsook non take-up 
waardoor de voorzieningen niet altijd evenredig en efficiënt gebruikt worden, dus 
het probleem niet altijd kunnen oplossen. 

6.3. SOCIAAL WERK ALS ACTOR 
Het analyseschema van Vrancken kan verbonden worden met de ontwikkelingen van de 
verzorgingsstaat vanuit de hertaling van het schema van Bouverne/De Bie. 

Het model: 

STRUCTURELE BENADERING RESIDUELE BENADERING

MICRO 
- individu of 
groepen

(1) 

Exclusief private verantwoordelijkheid 

Enkel particuliere armenzorg 

(2) 

Overwegend private 
verantwoordelijkheid  

Bijstand mogelijk in specifieke 
situaties
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In het derde model ziet men het ontstaan van de verzorgingsstaat waarin het sociaal werk gezien 
wordt als een aanvulling. 
In het vierde model ziet men het sociaal werk als basis dat altijd aanwezig moet zijn. 

(!) dit model moeten we kunnen toepassen niet uitleggen. 

6.3.1. Rol sociaal werk: residuele versus structurele praktijken 
Het sociaal werk ontwikkelt de praktijk binnen die twee kader.  
Binnen de uitwerking van interventies kan men twee kanten op. 

- Een aanbod uitwerken vanuit de residuele beleidspraktijk  

- Een aanbod uitwerken vanuit de structurele beleidspraktijk  

6.3.1.1. Het sociaal werk als een residuele beleidspraktijk 
Het sociaal werk als “opvangnet”. Met andere woorden, het is aanwezig maar enkel bij tijdelijk 
tussenkomen.  

Men vertrekt vanuit het eigen aanbod waarbij de focus ligt op het uitbouwen van een methodisch 
deskundig en gedifferentieerd aanbod. Hoe kunnen we onze diensten zo goed mogelijk uitbouwen 
en hoe kunnen we de mensen tot bij ons krijgen? Het aanbod op zich wordt niet in vraag gesteld. 

Participatie als een belangrijk concept binnen het sociaal werk.  

- Participatie als middel om een effectieve alsook efficiënte zorg te realiseren. 
Het betrekken van mensen om tot een meer gedragen oplossing te komen. Met andere 
woorden, participatie leidt tot een groter draagvlak dan de opgelegde interventies. 

- Participatie als doel om mensen te leren participeren in de maatschappij. Dit deel te 
nemen kan men ook leren om enige engagement op te nemen. 

Binnen de residuele beleidspraktijk gaat men de non-participatie benaderen als een 
toegankelijkheidsprobleem of toeleidingsprobleem. Met andere woorden, als mensen niet 
deelnemen dan is dit te wijten aan de drempels die we moeten proberen wegwerken. 
→ Bijvoorbeeld: men wilt meer jongeren in het jeugdwerk krijgen maar men stelt niet in vraag of er 
andere manieren zijn om de jongeren eventueel te betrekken.  

6.3.1.2. Het sociaal werk als een structurele beleidspraktijk   
Het sociaal werk als “basisvoorziening”. Met andere woorden, het sociaal werk speelt een 
belangrijke rol in de samenleving om de manier waarop wij de maatschappij vormgeven, de 
condities die we eraan linken, de verwachtingen die we daarover hebben,  in discussie te brengen. 
Met andere woorden, het op de agenda plaatsen (→ het analfabetisme). 

Men vertrekt niet vanuit eigen aanbod maar vanuit een maatschappelijke analyse. Dit betekent dat 
men kijkt naar hetgeen speelt in de samenleving en hoe het sociaal werk daar op een zinvolle 
manier kan tussenkomen.  

Participatie als uitgangspunt binnen deze benadering. Dit betekent dat men in dialoog treed met 
alle betrokken actoren waarbij men nagaat of een interventie nodig is. Zo ja, welke? 

Binnen de structurele benadering is non-participatie geen probleem want men gaat ervan uit dat 
iedereen participeert. Het wordt eerder gezien als een aanzet om na te gaan waarom mensen niet 
tot bij u geraken. Men gaat voornamelijk reflecteren over de bruikbaarheid van het aanbod en/of de 
interventies. 

MACRO 
- sociale politiek, 
sociaal beleid

(4) 

Ook maatschappelijke 
verantwoordelijkheid  

Menselijke waardigheid alsook 
sociale rechtvaardigheid als finaliteit 
van sociaal werk.

(3) 

Ook maatschappelijke 
verantwoordelijkheid  

Residuele inzet van het sociaal werk, 
subsidiair ten aanzien van 
basisinstituties.
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6.4. STRUCTUREEL SOCIAAL WERK 
De structurele beleidspraktijk kent zijn definitieve doorbraak in 1970 maar dit maatschappelijk 
debat was reeds langer gaande via de “founding mothers”. 

- Jane Addams (1889): een buurtgerichte aanpak alsook een sociale actie rond armoede, 
stemrecht en huisvesting. 

- Mary Richmond (1922): signaleren van sociale misstanden alsook het streven naar een 
betere sociale wetgeving.  

- Bertha Reynolds (1934): aandacht voor de maatschappelijke condities die aan de basis 
liggen van de individuele problemen. 

Koen Hermans onderscheidt in 2014 drie benaderingen van structureel sociaal werk, namelijk. 

- De consensus: het vertrekpunt van sociale ongelijkheid  

- De dissensus: focus en interventiestrategieën 
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6.4.1. Radicaal sociaal werk  
Het gaat ervan uit dat de huidige verdedigingsmechanismen fundamenteel onrechtvaardig zijn. Met 
andere woorden, welzijnsverbetering is enkel mogelijk door deze mechanismen te veranderen in de 
manier waarop de samenleving economische bronnen alsook de macht verdeelt. 

Mullaly onderscheidt twee varianten:  
1. Radicaal humanisme – mensen veranderen om de samenleving te veranderen  

Dit richt zich op de gebruikers, de mensen. Zij moeten bewust gemaakt worden van hun 
maatschappelijke achterstelling alsook van de zwijgcultuur (Freire). Wanneer men zich 
bewust wordt van de structurele (re)productie van de ongelijkheid, kan men die 
onrechtvaardigheid aanvechten. 

2. Radicaal structuralisme – sociale transformatie primeert 
Dit richt zich tot het systeem. Het is de maatschappelijke structuur dat moet veranderen. 
Hierbinnen gaan we alternatieve dienste en voorzieningen uitbouwen binnen dat systeem. 

Er is een duidelijke opmars van de radicale variant in de UK waarbij de toekomst van het sociaal 
werk in vraag gesteld wordt met een zeer kritische blik op de bureaucratie. De kernwaarden van het 
sociaal werk worden verdedigd en laten hun stem horen via de Sociaal Werk Actie Netwerk (SWAN).  

Binnen de radicale benadering ligt de primaire focus op de meest kwetsbare groepen in de 
samenleving waaronder mensen in armoede, mensen zonder wettig verblijfstatuut… 

6.4.2. Kritisch sociaal werk  
Deze variant is ontstaan in de jaren ’90 als reactie op de radicale benadering. 

Wat is de kritiek op de radicale benadering? Het focust zich te veel op de economische uitsluiting. 
Fook en Dominelli staan centraal en pleiten voor meer aandacht voor andere uitsluitingsgronden 
zoals gender, etniciteit, seksuele voorkeur.. 

Fook wilt een alternatief vanwege het doctrinair karakter en de grote focus op het macroniveau 
waarbij men te weinig aandacht heeft voor de emanciperende kracht op het microniveau. 
Wat is de kritische reflectie? Men kan (onbewust) via taal en discours ook aan uitsluiting doen. 
Het is belangrijk dat men zelfkritisch is.  
→ Dominelli – anti-opressive practice: hij verschuift de aandacht van de samenleving naar het 
handelen van de sociale werker. Dit betekent dat we niet minder aandacht moeten geven aan de 
overheid maar dat we wel meer aandacht moeten hebben voor het eigen handelen als sociaal 
werker en in welke mate wij, al dan niet onbewust, bijdrage aan de ongelijkheid. Hoe kijk ikzelf naar 
seksuele voorkeur, etniciteit..? 

Conclusie? De focus ligt op het kritisch bevragen van micro-praktijk van sociaal werk en 
onderliggende assumpties van sociaal werkers.  

6.4.3. Beleidsgericht sociaal werk  
“Het gaat om specifieke activiteiten die sociaal werkers ondernemen in de uitoefening van hun job, 
om impact uit te oefenen op het formuleren en het implementeren van nieuw beleid of op het herzien 
van bestaand beleid. Dit kan binnen de eigen organisatie zijn, maar ook op het lokale, nationale of 
internationale beleidsniveau”. (Weiss & Gal) 

Bij beleidsgericht sociaal werk ligt de focus op de specifieke activiteiten die de sociaal werkers 
ondernemen vanuit de uitoefening van hun job. Dit doet men om impact uit te oefenen op het 
formuleren alsook implementeren van het nieuw beleid of het herzien van een bestaan beleid. 
Met andere woorden, men gaat zich niet tegen het beleid afzetten maar wel invloed op uitoefenen.  

Deze beïnvloeding op bestaande besluitvormingsprocessen en – structuren via media-optredens, 
beleidsnota’s, deelname aan maatschappelijke en politieke debatten. 

6.4.4. Samenvattend 
Verschillende benaderingen leiden tot verschillende interventiestrategieën. 
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Wat zijn de discussiepunten? 
- Is een signaalfunctie voldoende? 

Het sociaal werk moet problemen signaleren aan het beleid. Of er al dan niet iets mee wordt 
gedaan, is afhankelijk van het beleid. Is het nuttig om signaal te geven als je niet zeker bent 
dat er iets mee gebeurt?  

- Expertise op zich?  
De structurele opdracht als taak van de stafmedewerkers of van elke sociaal werker: wie 
moet zich hier op focussen? Gaat over een eigen expertise die je moet ontwikkelen: moet 
specifieke stafmedewerker dit doen en hier altijd mee bezig zijn of moet elke sociaal werker 
zich hier op richten? 

- Financiële afhankelijkheid van (lokale) overheid. 
Is de radicale variant haalbaar in Vlaanderen? Moeten we ingaan tegen het beleid of 
gewoon aanvaarden hoe dit is (kan risicovol zijn om hier tegen in te gaan: stel dat ze dan 
alles afnemen?).  

BENADERING FOCUS INTERVENTIE 

RADICAAL SOCIAAL  
WERK 

Onrechtvaardige organisatie 
samenleving 

Radicale conflictgerichte benadering

KRITISCH SOCIAAL 
WERK 

Rol sociaal werkers in 
reproductie ongelijkheid 

Bescheiden (zelf)kritisch sociaal werk

BELEIDSGERICHT 
SOCIAAL WERK

Verbeteren wetgeving en 
beleid 

Gematigde, coöperatieve manier
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7. WERKCOLLEGE “SOCIALE PROBLEMEN” 

7.1. TOEPASSING ARTIKEL “DE VOEDSELBANK” 
1. Wat was de probleemconstructie – over welk model gaat? 

o Het individueel ongevalmodel: in artikel komt naar boven dat velen in armoede 
terecht gekomen zijn omwille van een ziekte, een scheiding, het verliezen van het 
kindergeld. Dit zijn allemaal zaken die hen overkomen zijn en dat puur ‘pech’ hebben 
is. 

o Het maatschappelijk schuldmodel: in artikel komt het verlagen van de 
belastingen, het leefloon dat te laag ligt… naar boven. Vanuit de overheid 
zijn dit zaken die slecht geregeld zijn. 

2. Wat is de sociaal werk interventie – op welke manier werd er in deze casus 
behandeld? Welk perspectief? 

De voedselbank vertrekt vanuit dat individueel ongevalmodel en focust zich op de behoeften 
op kort termijn. Op lang termijn wordt er niet gekeken. Dit zorgt ervoor dat de mensen in een 
afhankelijke positie blijven. 

3. Alternatieve interventie mogelijkheden – hoe kunnen we vanuit andere perspectieven 
naar armoede kijken? Zijn er andere oplossingen? 

o De UITpas 

o Het aanbieden van maaltijden  

Er zijn ook alternatieven waarbij we signalen willen geven aan de overheid. Niet het individu 
moet zich enkel aanpassen aan de samenleving maar ook omgekeerd. 

7.2. TOEPASSING ARTIKELS UIT DE LES  
(!) Enkel het model dat je letterlijk kunt afleiden uit de tekst, moet je neerschrijven! Eigen mening telt 
niet. 

1. Dak – en thuisloosheid 

o Artikels  

▪ Probleemconstructie? 

Artikel 1:  
Het maatschappelijk schuldmodel omdat de jeugdzorg wordt stopgezet vanaf de 
18 jaar.  
Het individueel schuldmodel omdat de jonge in kwestie zelf heeft beslist om op 
eigen benen te staan. Hij heeft allerlei aanbiedingen afgewezen. 
Het individueel ongevalmodel omdat hij geen deftige jeugd heeft gekend… 
onder andere zijn zwakbegaafdheid, zijn ouders die gescheiden zijn etc. Zo zijn 
er nog zo’n zaken waaraan hijzelf niks kon veranderen en is het gewoon ‘pech’ 
hebben.  

NIVEAU VAN DE 
OORZAAK

AARD VAN DE OORZAAK

INTERN EXTERN

MICRO 
- individu/groepen

“individueel schuldmodel” 

Persoonlijke tekorten 

“individueel ongevalmodel” 

Persoonlijke ongevallen

MACRO 
- maatschappij

“maatschappelijk schuldmodel” 

De samenlevingsordening

“maatschappelijk ongevalmodel” 

Veranderingen en conjuncturen
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Artikel 2: 
Vanuit de overheid is het een individueel schuldmodel want ze worden gestraft 
omdat ze thuisloos zijn. Op grond slapen is verboden. Doen ze dit toch dan 
gaan ze naar de gevangenis en worden al hun bezittingen afgenomen. 

Artikel 3: 
Het maatschappelijk schuldmodel omdat men alvorens ze hulp kunnen krijgen 
een adres nodig hebben. Wanneer iemand dak – of thuisloos is dan is dit niet 
vanzelfsprekend. Daarnaast gaan velen op zoek naar een vorm van 
ondersteuning/begeleiding maar kan men dit niet op 123 krijgen aangezien er 
ellelange wachtlijsten zijn.  
Het individueel ongevalmodel omdat er sprake is van verslavingen, financiële 
zaken etc. 

▪ Sociaal werk interventie? De nieuwe wetgeving omtrent het kraken, dit is een 
structurele maatregel vanuit het maatschappelijk schuldmodel. 

▪ Alternatieve interventie mogelijkheden? Opvangcentra, informeren over de 
toegankelijke mogelijkheden, het helpen zoeken naar een woning (eventueel 
sociale woning) 

2. Werkloosheid  

o Artikels  

▪ Probleemconstructie?  
Het maatschappelijk ongevalmodel omdat er tijdens de crisis/de oorlog sprake 
was van een grote stijging van werkloosheid. Daar kan men niks aan doen. 
Daarnaast spelen ook de demografische factoren een rol. 
(Een eigen interpretatie: het maatschappelijk schuldmodel omdat er te weinig 
werk is omwille van de organisatie van de samenleving waar het individu zelf 
niks aan kan veranderen.) 

▪ Sociaal werk interventie? De overheid die uitkeringen uitdeelt aan individuen, 
dit is vanuit het maatschappelijk schuldmodel. 
Bij het artikel ‘Equal Payday’ organiseren ze een speciale dag waarbij het 
probleem in de kijker wordt gezet. Dit is een maatregel vanuit het 
maatschappelijk schuldmodel. 
De VDAB verschuilt zich achter het individueel schuldmodel. Men moet zelf de 
stap zetten naar het individu en als iets niet lukt wordt dit vaak in de schoenen 
van het individu gestoken. 

▪ Alternatieve interventie mogelijkheden? 

→ Te hoge werkdruk verminderen: om de burn-out tegen te gaan, kan het 
helpen om sommige functies te gaan verdelen onder meer mensen. Zo 
verlaagt men de werkdruk en hebben tegelijkertijd meer mensen een 
kans op werk. 

→ Opleidingen toegankelijker maken voor toekomstige en/of huidige 
studenten. Zo geraakt men sneller gemotiveerd om eventueel een 
hoger diploma te halen om zo meer mogelijkheden voor zichzelf te 
creëren. 

→ Meer doorstroom creëren. 

→ Een gepersonaliseerde uitkering. 

→ Opleidingen en ondersteuning op maat aanbieden. 

→ Het stopzetten van werkloosheidsuitkeringen werkt demotiverend en 
aanvaard het onrecht. Men moet meer motiveren dan te gaan straffen. 
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3. Migratie  

o Artikel (Gelukzoekers? Ik zie straatkinderen. Dit is een opiniestuk van Heid, 
directeur Child Focus) 

▪ Probleemconstructie?  
Het maatschappelijk schuldmodel omdat het beleid faalt! 
Het individueel ongevalmodel omdat de NBBM gewoon ‘pech’ hebben. Ze 
krijgen te maken met smokkelaars die geen humanitair beleid volgen maar puur 
aan geldgewin doen. 

▪ Sociaal werk interventies? Praktijken die opkomen voor de rechten van de 
mensen maar tegelijkertijd ook aan beleidsbeïnvloeding doen. 

o Filmpje over Geert Wilders 

Dit gaat over het individueel schuldmodel. De grenzen moeten sluiten! Men kan niet 
meer spreken over asielzoekers maar men moet spreken over migranten. Migranten die 
naar hier komen omwille van de verzorgingsstaat. Op doortocht naar hier zijn ze echter 
al enkele veilige landen gepasseerd maar besluiten toch naar hier te komen. Dit 
betekent dat het hun schuld als ze besluiten naar hier te komen maar onvoldoende 
worden geholpen. Het is dan niet de fout van het beleid maar dan eerder van het 
individu. 

4. Klimaat  
o Artikels 

▪ Probleemconstructie?  
Individueel ongevalmodel: als uw huis overstroomd en al uw bezittingen 
zijn kapot, dan is dat niet omdat jij te veel hebt gestookt of een 
rolstoelgebruiker die voor kleine verplaatsingen kiest voor de auto, omdat 
dit handiger is.  

Individueel schuldmodel: mensen gaan nog steeds te gemakkelijk te auto 
verkiezen, zonder verder na te denken over de gevolgen van het klimaat.  

Maatschappelijk schuldmodel: moest de overheid het gebruik van 
openbaar vervoer optimaliseren en goedkoper maken, dan zouden mensen 
hier meer voor kiezen. Greta legt de schuld bij de maatschappij: het is de 
fout van de maatschappij dat we in deze wereld leven.  

Maatschappelijk ongevalmodel: de maatschappij is zo georganiseerd, dat 
je de auto nodig hebt. Daardoor past dit binnen het maatschappelijk 
ongevalmodel (citaat: “we kunnen mensen het niet kwalijk nemen dat zij de 
auto nemen”).  

▪ Sociaal werk interventies?  
Er werd een onderzoek uitgevoerd om cijfermateriaal te verzamelen. Dit 
kan mensen bewust maken van de impact.  

De speech van Greta is een interventie die wijst op het maatschappelijk 
schuldmodel. Het zorgt ervoor dat de politiek bewust wordt van de 
problematiek.  

Klimaatmarsen waarvoor studenten gaan spijbelen. Dit vertrekt vanuit het 
maatschappelijk schuldmodel: “wij staken, want jullie moeten luisteren”. De 
regering wil hierdoor spijbelen sterker gaan bestraffen, wat vertrekt vanuit 
het individueel schuldmodel: jij spijbelt dus dat is jouw fout. Zij kijken niet 
naar het klimaatprobleem.  

▪ Andere alternatieve interventies? 
→ Deelauto’s, carpoolen… Dit zorgt voor het comfort van de auto 

(geen nadelen van openbaar vervoer), maar toch minder uitstoot.  
→ De overheid biedt voor al zijn werknemers een gratis abonnement 

aan voor openbaar vervoer.  
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→ Waze carpool app.  
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8. SOCIALE PROFESSIONALS ALS ACTOREN IN DE 
WELVAARTSSTAAT  

8.1. SITUERING  
Er zijn drie dimensies van de verzorgingsstaat, namelijk:  

8.1.1. Sociaal-politieke dimensie 
In de sociale politiek worden er beslissingen genomen over de aard en de doelstelling met 
betrekking tot een te realiseren samenlevingsvorm. Met andere woorden, het omvat de manier 
waarop wij onze maatschappij invullen. Vinden we de solidariteit belangrijk? Of is het ieder voor 
zich? Gaan we straffen? Gaan we de betekenis achter deviant gedrag zoeken? 

In onze Westerse context hebben we een verzorgingsstaat waarbij het kapitalisme aan de basis 
staat. Overheidstussenkomsten gaan marktafhankelijkheden gaan corrigeren. Zo gaan we mensen 
die het financieel niet breed hebben met publieke middelen helpen. Dit zijn de principes van 
verdelende rechtvaardigheid en solidariteit.  

8.1.2. Sociaal beleidsdimensie  
In het sociaal beleid gaat het over de instrumenten die aangewend worden om de doelstellingen 
vanuit de sociale politiek te realiseren. Waar gaan we als overheid op inzetten? Welke organisaties 
gaan we stimuleren? Wat maken we gratis? Wat maken we duurder? Betalen we psychologische 
hulp terug? 
Dit betekent dat de sociale politiek het doel beslist maar het sociaal beleid over de middelen 
beschikt om dat doel te bereiken. 

Enkele voorbeelden van instrumenten: 
- Inkomensoverdrachten (uitkeringen) 

- Prijsverlagende interventies (subsidies) 

- Inkomensverhogende interventies (belastingverminderingen) 

- Ter beschikking stellen van collectieve goederen en diensten… 
o Onderwijs 
o Openbaar vervoer 
o Cultuur maar door besparingen staat dit onder druk  
o Te veel aan voedsel 

8.1.3. Agogische dimensie 
Bij de agogische dimensie gaat het over de manier waarop we de instrumenten kunnen 
concretiseren om de vooropgestelde doelstellingen uit de sociaal-politieke dimensie te realiseren. 
Met andere woorden, dit gaat omtrent de concrete interventies ter verhoging van het welzijn. 

8.2. DRIE ACTOREN IN DE VERZORGINGSSTAAT 
De drie dimensies verwijzen naar actoren binnen de 
verzorgingsstaat en hun onderlinge relaties  
(= drie-actormodel): bevolking – overheid – 
voorzieningen.  

Wij zullen werken op die agogische dimensie. Dat is 
de relatie tussen organisaties en de bevolking. 

Dat staat in verhouding tot de politieke democratie. 
Dat is de relatie tussen overheid en de bevolking. Dit 
bepaalt wie welke rechten kan hebben. De zegt iets 
over wat we goede burgers vinden.  
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8.2.1. Politieke democratie 
De as tussen overheid en bevolking. 
De politieke democratie gaat uit van een “politieke discussie” en deze houdt de bepaling van de 
sociale politiek in. 

- Wie wordt erkend als burger en op welke gronden?  

- Debat vermaatschappelijking  

- Prioriteit van controle/veiligheid of menselijke waardigheid 

- … 

8.2.2. Verzorgingsbureaucratie  
De as tussen overheid en organisaties. 
Hier gaat over een “verzorgingsbureaucratische discussie”. 

- Vermijden van versnippering of overlap  

- Coördinatie van organisaties  

- Social impact bonds: bepaalde organisaties die transities (interculturele pedagogiek) 
ondersteunen 

- … 

Pistachenootjeseffect: als het te moeilijk gaat, neemt men een ander nootje. De cliënt waar 
moeilijk mee te werken valt, smijten we gewoon terug zodat we succes kunnen boeken. We werken 
dus eigenlijk met mensen die het minst nodig hebben.  

8.2.3. Agogische dimensie  
De as tussen bevolking en organisaties. 
Het gaat uit van de praktijk van sociale voorzieningen, onderwijs…” 

- Rechtspositie van de cliënt 

- Participatie van de cliënt 

- Impact van interventies  

- … 

Om financiering te kunnen krijgen van een overheid moet je kunnen aantonen dat je impact hebt. 
Maar wat is die impact? Is dat succes? Is dat zingeving?  
Dit is een spanning want soms duurt het even voor je impact hebt en soms zijn kleine dingen al 
genoeg impact.  

8.3. ORIËNTATIE VAN DE VERZORGINGSSTAAT  
Er zijn drie sociaal politieke doelstellingen, namelijk: 

1. Normhandhaving 

Schets: mogen wij vluchtelingen helpen of moet dat strafbaar zijn want eigenlijk helpen we dan 
criminelen? En wat doen we met vluchtelingen zelf?  
Dit zorgt voor een spanningsveld binnen het sociaal werk.. 

De verzorgingsbureaucratische relatie zegt hoe de overheid de organisatie organiseert alsook 
ondersteunt. Dit gaat bijvoorbeeld over subsidies.  
Op SAM (een fusie van verschillende steunpunten) wordt er 27% bespaart. Ze ondersteunen 
mensen die in de jeugdzorg werken via vormingen en informatie.  
Huidige minister welzijn: Wouter Beke 
SAM ziet dit als een aanval. Ze hebben het gevoel dat ze kritiek op het beleid willen wegwerken. 
Ze willen organisaties monddood maken. 
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2. Arbeidsmarktactivering  

3. Menselijke waardigheid: dit is er na WOII bijgekomen. Deze is belangrijk voor het sociaal 
werk omdat er in die praktijken een ruimte wordt gemaakt om intersubjectief te werk in 
plaats van objectief. Objectief werken betekent dat de professionals bepaalt wat goed is 
voor iemand.  

Er was sprake van een omslag door de invloed van mensenrechten en de ontwikkeling van de 
verzorgingsstaat. Er zijn verschillende veranderingen, namelijk:  

- Gunst naar recht  

- Normatief naar participatief waar dialoog centraal staat  

- Welzijn van objectief naar intersubjectief  

- Van “order” naar ruimte voor “disorder”. 
o Order: men moest doen wat er gezegd werd, zo niet kreeg men een sanctie.  
o Disorder: er is ruimte om na te denken waarom mensen de orde verbreken.  

Voorbeelden: 
- Van hondeneten naar eigen eten: met een leefloon eten voor uw hond kopen. Vanuit het 

gunstdenken keuren we dit volledig af. Vanuit een dialoog kan men dat zien dat de hond 
helpt tegen de eenzaamheid.  

- Culturele dakloze: hij spendeerde zijn leefloon aan culturele activiteiten. Hij sliep liever op 
straat dan dat hij cultuur moest missen. 

(!) Wat voor ons als hulpverlener belangrijk is, is niet per se belangrijk voor de cliënt. Met andere 
woorden, als hulpverlener aanvaarden we tegenspraak, want dat is normaal.  
De sterkte van de verzorgingsstaat heeft te maken met de ruimte voor discussies over wie wat 
belangrijk vindt en waar we begrip voor hebben.   
→ Bijvoorbeeld: ontsnappen uit de gevangenis is niet strafbaar. Vanuit een ordedenken snappen 
we dit niet. Vanuit een tegenspraakdenken kunnen we begrijpen dat mensen willen ontsnappen.  
(!) Begrijpen ≠ goedkeuren.  

8.3.1. De professional als beleidsmaker 
Men moet niet enkel doen wat van hen verwacht wordt. We zijn enerzijds  beleidsuitvoerders en 
anderzijds ook beleidsmakers. Daarvoor gebruiken we de discretionaire ruimte, de eigen 
handelingsruimte om regels te interpreteren. 
→ Bijvoorbeeld: niks doen… 
Wat men doet met die discretionaire ruimte zal automatisch een grote impact hebben.  

8.4. DE VERZORGINGSSTAAT ONDER DRUK  
De oriëntatie op menselijke waardigheid en tegenspraak staat onder druk: 

- Conditionaliseren van de rechten (→ zie hoofdstuk 5)  

- Focus op individuele verantwoordelijkheid: van collectieve solidariteit gaan we naar 
individuele verantwoordelijkheid.  

- Vermarkting: winst wordt steeds belangrijker  

Er is een vertechnisering van de sociale praktijken… 
Er is een risico dat sociale praktijken enkel als uitvoerders van het beleid gezien worden. Hierbij ligt 
er een focus op het methodisch antwoorden in plaats van die kritisch maatschappelijk te gaan 
analyseren.  
De focus ligt teveel op de hulpverlener zelf. In de opleiding moet er heel veel aan zelfreflectie 
gedaan worden. Dit is een pacificeren van praktijken. Met andere woorden, het monddood maken 
van praktijken. 

8.5. EEN PLEIDOOI VOOR EEN STERK SOCIAAL WERK  
In 2018 is er een conferentie geweest over de inhoud van het sociaal werk, nl de verzorgingsstaat 
die onder druk staat, over de tegenspraak die onder druk staat. Dit strookt niet met wat we willen. Dit 
was ondersteund door ministers.  
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Sociaal werk kan niet verengd worden tot methodes. Er moet steeds gekeken worden naar 
maatschappelijke tendensen.  

Globale definitie van sociaal werk is hier een bindmiddel voor: 
“Sociaal werk is een praktijk-gebaseerd beroep en een academische discipline die sociale 
verandering en ontwikkeling, sociale cohesie, empowerment en bevrijding van mensen bevordert. 
Principes van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect 
voor diversiteit staan centraal in sociaal werk. Onderbouwd door sociaalwerktheorieën, sociale 
wetenschappen, menswetenschappen en inheemse en lokale vormen van kennis, engageert sociaal 
werk mensen en structuren om levensuitdagingen en problemen aan te pakken en welzijn te 
bevorderen.” 

8.5.1. Mensenrechten als referentie- en handelingskader 
Rechten hebben twee functies:  

1. De waarborg functie van rechten  
Het realiseren van de toegang tot rechten, vaak op het niveau van een individu of een 
specifieke groep… “mensen aan hun recht laten komen” 

2. De sociaal-politieke functie van rechten  
Het ingrijpen op de structurele bestaansvoorwaarden alsook de hulpbronnen zodat de 
samenleving minder ongelijkheid en meer rechtvaardigheid creëert… “mensen tot hun recht 
laten komen” 
(→ steen in de schoen functie: we moeten niet enkel met mensen werken maar ook kijken 
naar de verwachtingen van de samenleving. Het is voortdurend onderhandelen tussen cliënt 
en samenleving) 

8.5.2. Centrale vraag op de conferentie  
“Hoe worden sociaalwerpraktijken ontwikkeld, gebaseerd op het realiseren van rechten en in relatie 
tot noties van sociale rechtvaardigheid en menselijke waardigheden binnen de huidige 
maatschappelijke en beleidsmatige evoluties?” 
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8.5.3. Vijf krachtlijnen op goede sociale praktijken op te richten 

Als sociaal werker gaan we met heel veel verschillende partners moeten samenwerken.  

8.5.4. Aandachtspunt – superdiversiteit  
Op de conferentie werd er enorm geworsteld met die superdiversiteit. Als we kijken naar de 
doorsnee sociaal werker is dat een blanke vrouw. Er is superdiversiteit op allerlei vlakken waar we 
zullen mee moeten leren omgaan (geslacht, opleiding, kennis, mensen met een beperking…). Er 
wordt nagedacht over hoe de opleiding hier kan op inzetten. 

8.5.5. Krachtlijnen onder druk  
- Context van schaarste. 

- Toegenomen caseload en werklast. 

- Toegenomen registratiedruk en bureaucratisering. 

- Politiserende opdracht staat onder druk. 

- Minder groot maatschappelijk en politiek draagvlak voor collectiviseren van problemen.  

8.6. BESLUIT  
Een visie die niet enkel gefocust is op oplossingscapaciteit. We hebben goeie methodieken maar 
het democratisch gehalte is zeker belangrijk. Hierbij is sociale verbeelding nodig, TINA (there is no 
alternative) is er niet meer. Dit vraagt sterke professionals dus moet de opleiding sterk zijn. ons 
onderzoek is hier bepalend bij.  

Politiserend werken “het in beeld houden over de complexiteit van de problemen” 

- Het sociaal werk als een democratische praktijk: ruimte voor 
tegenspraak. 

- We moeten de rechten kunnen waarborgen. 

- Het collectiviseren van de maatschappelijke problemen: 
armoede niet individueel bekijken maar als een structureel 
probleem.

Nabijheid “outreachend werken” 
Als we betekenisvol willen werken, moeten we met mensen in contact 
kunnen treden. Gewoon aan de bureau blijven zitten, is niet genoeg. 
Men moet zowel fysiek als mentaal aanwezig zijn.  

Degene die het meest over de jongere weet, zijn degenen die niet in 
de jongerenzorg werkte (poetsvrouw, klusjesman…) omdat zij gewoon 
luisteren en niet per se het probleem oplossen. 

Proceslogica Men moet zich niet focussen op de resultaten maar men moet 
nadenken over het proces. Dat gaat traag en onvoorspelbaar. Er 
gaan dingen mislukken maar daar moet uit geleerd worden. Luisteren 
naar mensen en mensen serieus nemen zijn belangrijk vaardigheden. 
Dit is complex en vraagt flexibiliteit.  

Men moet nadenken over alternatieve verantwoordingsmechanismen. 
In het sociaal werk is een mooi praktijkstukje leveren moeilijk. Het is 
een proces dat op zijn eigen tempo impact heeft. 

Generalistisch werken “een brede blik” 
Niet in één iets specialiseren en niet enkel naar de problemen kijken. 
Men moet de ruimere context bekijken (=integraal perspectief)

Verbindend werken Individueel: versterken van de individuen en groepen. 
Collectief: verbinding in buurten en op lokaal niveau
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- Binnen die verzorgingsstaat die onder druk staat, moeten we een identiteit, visie en 
professionaliteit ontwikkelen. Die visie mag niet enkel gefocust zijn op goede methodieken. 
De sociale democratie is hier heel belangrijk.  

- Er is nood aan sociale verbeelding ipv TINA (there is no alternative) want anders lopen we 
vast.  

- Dit alles vraagt sterke professionals dus moet er een goede opleiding zijn waarbij onderzoek 
centraal staat.  
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9. SOCIAAL WERK EN ONDERZOEK 

9.1. SOCIAAL WERK ALS ACADEMISCHE DISCIPLINE 
Het erkennen van sociaal werk niet alleen als beroep maar ook als onderzoeksgebied is een 
recente ontwikkeling. Het wordt een discipline. In verschillende Europese landen gaat sociaal werk 
door een proces van academisering. Dit zorgt voor het ontstaan van academische richting op 
bijvoorbeeld de Universiteit. 
Een aantal dingen hebben dit mogelijk gemaakt: 

- Bologna proces (1999) 
De ontwikkeling van één Europees hoger onderwijs ruimte met 29 landen (bv Erasmus.) De 
eenmaking van de studiepunten op het internationaal niveau waarmee men het onderwijs in 
Europa op elkaar wilde afstemmen. 

- BaMa-structuurdecreet (2003):  
Bachelor-master-systeem. Dit is het decreet wat zorgde voor de Master Sociaal Werk op de 
Universiteit (2004)  

- Global defenition of Social Work (2014):  
Hier wordt voor de eerste keer gesproken over sociaal werk als academische discipline.  

Dat nadenken over hoe we het sociaal werk als discipline kunnen uitbouwen, is niet altijd evident 
omdat het samengaat met spanningen die eigen zijn aan het sociaal werk. Het heeft een ambigu 
karakter.  

9.1.1. Uitdagingen in het academiseringsproces  
Raeymaeckers & Driessens onderscheiden drie uitdagingen in het academiseringsproces van 
sociaal werk: 

9.1.1.1. Waarde van wetenschappelijke kennis 
De klassieke idee bij andere academische disciplines is dat het uitdenken van de discipline veel 
impact heeft op hoe er wordt gehandeld. Bij het sociaal werk zit je met het feit dat het werk aan de 
slag gaat met een heel complexe context. Dit zorgt voor een spanningsveld tussen die 
wetenschappelijke kennis over tussenkomen bij problemen en de ruimere maatschappelijke context. 
Als onderzoeker binnen het maatschappelijk debat moet je je bewust zijn over dat er meerdere 
meningen zijn. 

Voorbeeld: 
Omdat er vaak andere meningen zijn tussen onderzoekers en beleidsmakers, ontstaat er vaak 
discussie: 

- Jaarlijks is er een presentatie over armoede waarbij onderzoekers heel kritisch zijn over het 
nieuwe armoedebeleid. Dit was aanleiding tot een grote discussie op sociale media.  

- Hervorming van de kinderbijslag: onderzoekers hebben dat onderzocht en ze keurden dat 
af.  

9.1.1.2. Spanningen tussen eenheid en fragmentering  
Academisering is een ontwikkeling van een eigen basiskennis met een opleiding, tijdschriften, 
theorieën en onderzoekscultuur. Tegelijk baseren we ons op veel andere disciplines als psychologie, 
recht, sociologie… 

Het is zoeken naar het juiste evenwicht tussen de autonomie van de eigen onderzoekscultuur en 
afhankelijkheid van andere disciplines. 
→ Bijvoorbeeld: vakken die zich puur focussen op de eigen discipline maar ook gebruik maken de 
kennis uit andere disciplines, zoals psychologie, bestuurskunden… 

In “the global definition” is er nood aan reflectieve over de specifieke eigenheid alsook het 
erkennen van indigenous knowledge. Met andere woorden, voldoende aandacht van theorieën die 
eigen zijn aan een andere context, bijvoorbeeld de Chinese context en dus niet enkel focussen op 
de Westerse context. 
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9.1.1.3. Positie tussen wetenschap en praktijk  
Sociaal werk positioneert zich tussen wetenschap en praktijk. We hebben beide nodig.  

Binnen schoolse context moet er rekening gehouden worden met de academische context. 
Docenten kunnen zich niet volledig terugtrekken om enkel onderzoek te doen want zo verliezen ze 
hun legitimiteit om les te geven.  
Er zijn dus twee contexten waar rekening mee gehouden moeten worden: de academische context 
en praktijk.  

Relatie theorie en praktijk: 
Dit is al een oud debat dat speelt sinds het begin. Men denkt al lang na over hoe we de kennis die 
we hebben kunnen omzetten in de praktijk (→Mary Richmond).  
Sociaal werk wordt altijd gelinkt aan de praktijk maar niet echt met theorie.  
Dit hangt samen met “denkers” en “doeners”. 
Singh & Cowden vinden dat een illusie om die twee zo hard uit elkaar te halen. Met andere 
woorden, ook al ben je aan het doen toch gebruikt men nog altijd zijn/haar kennis.  

Afhankelijk van de invulling die men geeft aan het sociaal werk gaat men bepaalde kennis als 
belangrijk zien. Als je het vooral ziet als iets praktisch is die praktische kennis nodig. Als je het ziet 
als iets reflectief is er andere soort kennis nodig.  

Tegelijk is het een heel actueel debat door evidence-based practice. Er komt steeds meer nadruk 
op het belang ervan. Er moet meer gebruik gemaakt worden van onderzoeksresultaten over 
interventies die werken.  
Dit heeft twee invullingen: 

1. Enge invulling 
De sociaal werker wordt herleid tot de uitvoerder van procedurele richtlijnen die afgeleid zijn 
uit wetenschappelijk onderzoek. Men gaat ervan uit dat die richtlijnen in iedere situatie 
toepasbaar zal zijn met een goed resultaat, los van de context.  
Wat zijn de kritieken?  

o Er komt een scheiding tussen mensen die tot die richtlijnen komen en de 
uitvoerders daarvan. De discretionaire ruimte wordt zo klein mogelijk gemaakt. Men 
gaat vermijden dat praktijkwerkers zelf kunnen improviseren.  

o Het risico is dat er een eenzijdige focus komt op het kwantitatief meetbare, je gaat 
de effecten gaan meten. Er is weinig aandacht voor de relatie tussen het gezin en 
de praktijkwerker.  

o “top-down benadering”: sociaal werk als uitvoerder van beleid en kennis. Dit is 
vreemd, want sociale interventies worden waar gemaakt door praktijkwerkers. 

2. Brede invulling 
Hier is er aandacht voor praktijkkennis en wordt er nagedacht over de reactie van cliënten.  
Wat werkt onder welke voorwaarden en in welke omstandigheden voor welke doelgroep?  

Er is een ruime interpretatie over het begrip “effectiviteit”. 
o Interventie-effectiviteit: welke doelen worden er bereikt en waren deze doelen 

bedoeld?  
o Implementatie-effectiviteit: hoe verloopt het uitvoeringsproces van de interventie?  
o Kosteneffectiviteit: met welke middelen worden welke doelen bereikt?  
o Ervaringseffectiviteit: hoe ervaart de doelgroep zelf de effecten van de 

interventie?  
o Contexteffectiviteit: wat is de contextgevoeligheid van de effecten van de 

interventies? Wat is nodig binnen de praktijk om succes te hebben?  

Men pleit meer voor een ruime invulling maar in de praktijk zien we dat vooral de enge invulling 
gebruikt wordt.  

9.2. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  
Onderzoek doen is afstand nemen van het vanzelfsprekende. Het is eventjes vanop een afstand 
kijken naar wat er gebeurt maar op een systematische manier waarbij er regels zijn die je moet 
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volgen. Kennis rond goed onderzoek is nodig. Als praktijkwerkers worden we met onderzoek 
bedolven dus dan is het belangrijk om te weten wat goed wetenschappelijk onderzoek is.  

Het doel? Uitbreiden van kennis, beter begrijpen van wat er gebeurt en kritisch bevragen van de 
werkelijkheid.  

Voorbeeld: 
Belang van kennis te hebben rond onderzoek: 

1. Discussie rond een islamenquête waarbij op de cover kwam dat 20% van de jongeren IS 
steunt. Hierop kwam kritiek van methodologen want als je er een beetje onderzoek naar 
deed, zag je dat er geen representatieve groep was. Ook de vraagstelling was niet objectief.  

2. Correlatie die verward worden met causaliteit. Het is niet omdat twee zaken samenhangen 
dat het een het ander veroorzaakt.  

Het vertrekpunt is niet de methode maar de vraag waar je een antwoord op wilt. Die vraag bepaalt 
dan de methode. De vraag die je wilt stellen, hangt samen met de bril waar je door kijkt. Met andere 
woorden, een paradigma.  

Beide paradigma’s zijn belangrijk, het ene is niet meer ‘waar’ dan het andere. Het gekozen 
paradigma heeft invloed op het verder onderzoek (vergelijking met architect: afhankelijk van je stijl 
kom je tot een ander huis).  

Onderzoek is niet neutraal, ook niet bij kwantitatief onderzoek. Men vertrekt vanuit bepaalde 
probleemconstructies en je gaat daartoe bijdragen. Afhankelijk van de variabele waar de focus op 
ligt ga je een bepaalde uitkomst hebben. Zowel participant als onderzoeker zijn niet neutraal.  

9.3. NAAR EEN SOCIAAL-PEDAGOGISCH PERSPECTIEF OP SOCIAAL 
WERKONDERZOEK  

De academisering roept de vraag op naar de identiteit van het sociaal werkonderzoek. Het is zoeken 
naar een eigenheid en waar die eigenheid zou inzitten. Dit is voorwerp tot internationale discussie… 
Welke methode gebruiken we? Focussen we op bepaalde doelgroepen? Moeten we dit eng of breed 
definiëren?).  

In deze cursus gingen we op zoek naar het sociaal-pedagogisch perspectief.  
Daarbij zijn er drie kernelementen:  

9.3.1. Sociaal werkpraktijk als object van onderzoek  
De focus van het onderzoek is de sociaal werkpraktijk om inzicht te krijgen in het pedagogisch 
handelen en de betekenismogelijkheden van het pedagogisch handelen voor mensen. 

Dit betekent niet dat men geen onderzoek kan doen bij individuen maar men steeds verbinding moet 
maken met het pedagogisch handelen alsook de ruimere maatschappelijke context.  

POSITIVISTISCH PARADIGMA 
“kwantiteit”

INTERPRETATIEF PARADIGMA 
“kwaliteit”

UITGANGSPUNT Sociale werkelijkheid kan geanalyseerd 
woorden via objectieve waarnemingen 
alsook via verschillende factoren

Sociale werkelijkheid is het resultaat van 
sociaal handen en de subjectieve 
betekenis die mensen geven aan die 
interacties.

ONDERZOEK Verklaren, toetsen van hypothesen, 
leggen van causale verbanden zodat 
nieuwe situaties voorspelbaar worden.

Subjectieve verstaanbaarheid: meer 
begrijpen wat er gebeurt of 
onderzoeksresultaten meer begrijpen. 

KENNIS Als uitkomst, als objectieve waarheid die 
losstaat van de persoon van de 
onderzoeker.

Een proces met de participanten. Het stelt 
objectiviteit in vraag. 
De onderzoeker heeft eigen technieken 
en visies.

METHODE Experiment, survey en monitoring  
Methode is neutraal waarbij 
betrouwbaarheid en validiteit centraal 
staat dus subjectiviteit van onderzoeker 
moet geneutraliseerd worden (“researcher 
bias”)

Participerende observatie, interviews, 
casestudy en focusgroepen.
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Dit kan via kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Het sociaal-pedagogische heeft 
belang bij een methode maar het zit in de vraagstelling.  

9.3.2. Belang van historisch-maatschappelijke kijk 
De samenhang van de sociaal werkpraktijken met de ruimere sociale, historisch, politieke en 
economische context. Die historische kijk laat zien dat er andere antwoorden mogelijk zijn of dat 
nieuwe ontwikkelingen niet zo nieuw zijn.  

9.3.3. Onderzoek is een interventie  
Hawthorne-effect: een experiment waarbij men werkte met een experimentele groep en een 
controlegroep. Er werden een aantal dingen veranderd in de fabriek om te kijken naar het effect op 
productiviteit (licht minder, meer pauzes, later beginnen). Men zag dat als alles bij de beginsituatie 
was dat de productiviteit het hoogst was.  

Onderzoek brengt dingen teweeg bij participanten. Ze krijgen nieuwe inzichten omdat ze vaak 
voor de eerste keer over dingen nadenken. Hier moet je je van bewust zijn.  

Onderzoek vertrekt vanuit een sociale probleemconstructie maar draagt ook bij tot die constructie. 
Becker: als onderzoek moeten we niet doen alsof we neutraal zijn. Het is net belangrijk om te weten 
“Who’s side we are on”. Je moet hier transparant in zijn. Als onderzoeker moet je dus stilstaan bij je 
jezelf en je eigen bias. Je eigen persoon zal maken dat je sommige dingen oppikt in een interview 
en sommige dingen niet. Over iedere stap die je zet, moet je reflecteren.  

9.3.3.1. 4 areas of choice   
- Positie van de onderzoeker 

Wie financiert het project? Wat is de timing? Wie bepaald onderzoeksvragen?  

- Hoe wordt het sociaal probleem gedefinieerd en wie heeft de macht om het te 
definiëren?  
Wie betrek je in het onderzoek? Hoe breng je hun stem binnen? Transparantie naar 
participanten? Probleem definiëren voor of samen met participanten?  

- Welke methoden moeten gebruikt worden en hoe? 
Breng je de stem direct of indirect binnen? Is de stem belangrijk bij dataverzameling, of ook 
bij analyse en onderzoeksvragen?  

- Hoe worden de resultaten geïnterpreteerd, gepresenteerd en verspreid? 
Wat breng je in beeld en wat niet?  
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