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Deel 1: Historische ontwikkeling sociaal werkpraktijken  

LES 1: INLEIDING + DEEL 1 

WAAROM DEZE CURSUS? 

PEDAGOGISCH HANDELEN:  

♥ Het intentioneel tussenkomen in het socialisatieproces met als doel deze te veranderen. Bij kinderen, 
jongeren én volwassenen. 

☼ Socialisatie: Het(on)bewust aanleren van gewoonten, waarden, normen en kennis van een 
bepaalde groep of maatschappij 

☼ Intentioneel: welzijnsverhoging; met een bedoeling of 
plan 

♥ Vertrekt vanuit specifieke opvattingen over de samenleving 
en opvoeding. 

♥ Krijgt vorm binnen en geeft vorm aan relatie tussen ‘private’ 
en ‘publieke’ (zie bron) 

♥ Pedagogisch handelen is niet neutraal 

☼ Geeft mee vorm aan sociale problemen (als spijbelen) 

☼ Het bevestigt de bestaande orde of verandert het.  

☼ Verantwoording; uitleggen waarom je iets doet! 

♥ Pedagogisch handelen is niet per se ‘positief’ 

☼ Het kan mogelijkheden beperken of verruimen 

☼ Het kan bijdragen tot sociale uitsluiting 

☼ Er moet aandacht zijn voor de wijze waarop interventies de leefsituatie en leefwereld van mensen 
veranderen; waarop veranderen de ingrepen de leefwereld? 

SOCIALE PROBLEMEN WORDEN PEDAGOGISCHE VRAAGSTUKKEN MET VRAGEN ALS: 

 Waarom komen we tussen? 

 Ten aanzien van wie komen we tussen? 

 Met welk doel komen we tussen? 

 Hoe moeten deze interventies eruit zien? 

 Wat betekenen onze tussenkomsten voor de handelingsmogelijkheden van mensen?  

BELANG VAN INZICHT IN HISTORISCH-MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT: 

 Pedagogisch handelen gebeurt steeds binnen een bepaalde sociaal-culturele en politieke context 

 Verschillen tussen contexten 

 Continuïteit/discontinuïteit 

INLEIDING OP SOCIALE AGOGIEK  

SOCIALE AGOGIEK 

♥ De wetenschappelijke studie van sociaal werk vanuit sociaal-pedagogisch perspectief  

♥ Oorsprong term: Tonko Tjarko Ten Have 

“Dat is het gebied tussen wat mensen doen, en 

wat maatschappelijk opgelegd of verwacht wordt. 

In dat tussengebied tussen het ‘private’ en het 

‘publieke’ kan je meerdere posities innemen. Je 

kan ervan uitgaan dat mensen zich moeten 

aanpassen aan wat maatschappelijk verwacht 

wordt. Of je gaat ervan uit dat de samenleving 

niet altijd goed in elkaar zit en moet veranderen.”   



☼ 1950: Hoogleraar sociale pedagogiek in Amsterdam 

☼ 1962: ‘De wetenschap der sociale agogie’ 

◦ Toenemende focus op volwassenen 

◦ Gemeenschappelijk wetenschappelijk kader voor de studie van diverse praktijken 

(jeugdwerk, samenlevingsopbouw, …) 

♥ Centraal concept: sociale interventie =De arbeid waarbij welbewust gestreefd wordt naar een 

verbetering van een bestaande toestand, althans naar verandering van deze toestand in een wenselijk 

geachte richting. 

SOCIAAL WERK ALS PRAKTIJK 

♥ Sociaal werk= verzamelbegrip voor …  

☼ Diversiteit van praktijken  

Jeugdwerk, jeugdzorg, gezin en opvoedingsondersteuning… 

☼ Diversiteit van actoren 

Praktijkwerkers: jeugdwerker, hulpverlener… 

Beleidsmedewerkers binnen organisaties, politieke actoren 

SOCIAAL WERK ALS BEROEP 

 Eind 19e begin 20e eeuw: start professionalisering sociaal werk 

 1920: Inzet van beroepskrachten; eerste scholen voor maatschappelijk werk (erkend door Ministerie) 

Ontwikkeling van kennis en deskundigheid is nodig om het beroep uit te oefenen 

 1945: Wettelijke erkenning titel ‘maatschappelijk assistent’ 

-> Marginale uitbouw beroepsverenigingen  

 1960: Sociaal agogische opleidingen universiteiten 

 1974: Opleiding sociale agogiek aan UGent 

 2004: Invoering BAMA-structuur (bachelor/master) 

◦ Academische masteropleidingen sociaal werk 

◦ Doctoraat in het sociaal werk 

♥ Professionalisering blijft een voorwerp van discussie 

☼ Vrijwilligers  beroepskrachten 

☼ Technische professionaliteit  normatieve professionaliteit 

◦ Technisch: methodische expertise centraal (de dingen goed doen) 

◦ Normatief: reflectie op maatschappelijke rol en het handelen van sociaal werkers 

centraal (de goede dingen doen) 

♥ Ontwikkeling van kennis en deskundigheid in nauwe verbinding met maatschappelijke ontwikkelingen. 

‘Het sociaal werk evolueert sterk mee met de samenleving.’ 

SOCIAAL WERK ALS WETENSCHAPPELIJK VAKGEBIED 

♥ Erkenning van sociaal werk als academisch vakgebied recent opgenomen in internationale definitie 

sociaal werk 

♥ Sociaal werk als academisch discipline: vrij jong 

☼ 2011: European Conference on Social Work Research 

☼ 2014: Oprichting European Social Work Research Association (ESWRA) 

SOCIAAL-PEDAGOGISCH PERSPECTIEF OP SOCIAAL WERK 

♥ Onderzoek naar…  

☼ Positie, rol en functie van sociaal werkpraktijken in samenleving (Hämäläinen, 2003) 

☼ ‘Leefwereldbenadering’ (Grunwald & Thiersch, 2009) 



◦ Inzicht in leefwereld van mensen 

◦ Betekenis en ervaringen van mensen 

♥ Reflectie over sociaal werkpraktijken vanuit vraag naar waarom, op welke wijze en met welke 

consequenties tussengekomen wordt 

LES 2: DEEL 1 

SOCIAAL WERK ALS OPVOEDINGSPRAKTIJK  

♥ Ontwikkeling van de ‘moderne’ samenleving 

♥ Verandering in relatie tussen individu en samenleving 

☼ Economisch: veranderende positie van arbeid 

☼ Cultureel:  

◦ Groeiende idee van de samenleving als ontwerp 

◦ Opvoeding moet voorbereiden op functioneren in samenleving 

◦ Toenemende individualisering: individu als zingever 

♥ Verschillende fasen:  

 De Middeleeuwen  

 Humanistische benadering 

 Omslag industriële revolutie 

 Interbellum en periode na Tweede Wereldoorlog 

 Hedendaagse ontwikkelingen 

→ Bepaalde elementen lopen door tussen fasen 

1: DE MIDDELEEUWEN (500–1500) 

♥ Wortels sociaal werk: 

☼ Religieus geïnspireerd liefdadigheidswerk  

☼ Plicht tot naastenliefde; eigenbelang; gunst 

♥ Collectieve vormen van armen- en ziekenzorg door de katholieke kerk 

☼ Vooral materiële zorg en liefdadigheid (opvang, voedsel, kleding) 

♥ Armoede ‘normaal’ gegeven (wil van God) 

☼ Geen aandacht voor oorzaken van armoede 

2: HUMANISTISCHE BENADERING (16E-17E EEUW) 

♥ Economische verschuivingen: 

☼ Verdwijnen feodaliteit  

☼ Handelskapitalisme 

☼ Start proletariseringsproces 

◦ Loonarbeiders 

◦ Toename armoede, bedelarij en landloperij (daklozen) 

♥ Culturele verschuivingen: 

☼ Ontwikkeling van humanistisch wereldbeeld 

☼ Opkomst maakbaarheidsdenken en vooruitgangsgeloof 

♥ Ontwikkeling nieuwe benadering van sociale problemen 

☼ Werelds karakter: hier en nu staat centraal 

☼ Positief geïnspireerd arbeidsethos: wie kan werken, moet werken 

☼ Roep naar de lokale overheid om initiatieven rond armenzorg te ontwikkelen  

◦ Angstmotieven (eigen belang; vb: armen hebben ziektes waar rijken bang voor zijn) 



◦ Subsidiaire inzet ten aanzien van gezin, familie en lokale gemeenschap 

♥ Onderscheid ‘goede’ (kunnen niet; vb: handicap) en ‘slechte’ (willen niet; vb: doen alsof ze ziek zijn) 

armen  

☼ Repressie (bestraffing) voor slechte armen, ondersteuning voor goede armen 

☼ Disciplinering als finaliteit: aanpassen aan dominante samenlevingsorde (zodat ze geen hulp 

meer nodig hebben) 

→ Is nog zo tot op de dag van vandaag: alleen zij die het verdienen krijgen hulp 

3: OMSLAG INDUSTRIËLE REVOLUTIE (18E-19E EEUW) 

♥ Economisch: 

☼ Technologische innovaties 

☼ Doorbraak kapitalisme 

☼ Van standenmaatschappij (geboorte) naar klassenmaatschappij (inkomen) 

♥ Cultureel: Verlichting 

☼ Nadruk op rationeel denken, wetenschap 

☼ Sterk geloof in maakbare en ideale samenleving; via (her)opvoeding tot een betere 

samenleving komen 

☼ Vrijheid en gelijkheid 

♥ 19e eeuw: 

☼ Opkomst stedelijke industrie 

☼ Toeloop van arbeiders van het platteland 

☼ Ingrijpende transformatie van de samenleving door industrialisering, proletarisering en 

verstedelijking 

☼ Erbarmelijke leef- en werkomstandigheden van fabrieksarbeiders 

◦ Lange werkdagen, lage lonen, slechte huisvesting, onhygiënische en onveilige 

werkomstandigheden, alcoholisme, criminaliteit, kinder- en vrouwenarbeid, ziektes, 

kindersterfte 

☼ Maatschappelijke spanningen 

SOCIALE KWESTIE 

♥ Groeiende ongerustheid over situatie arbeidersbevolking 

☼ Bedreiging voor sociale orde en vooruitgang samenleving 

☼ Angst voor opstanden 

♥ Groeiend besef dat maatregelen nodig zijn 

☼ Als antwoord op precaire levensomstandigheden arbeidersgezinnen 

☼ Om sociale orde te beschermen 

♥ Specifieke aandacht voor situatie arbeidersjeugd 

☼ Hoge kindersterfte 

☼ Sociale enquêtes  

 Antwoord op de sociale kwestie:  

1. Arbeidersbeweging 

2. Morele (her)opvoeding 

♥ Arbeidersbeweging 

❖ Streven naar sociaal-politieke veranderingen  

❖ Arbeiders organiseerden zich op verschillende manieren 

◦ Stakingen, protestacties 

◦ Eisen voor stemrecht, betere werkomstandigheden, hogere lonen 

◦ Initiatieven in relatie tot ziekte-, werkloosheids- en pensioenverzekering 



❖ Belangrijke rol in overgang van liefdadigheid naar geïnstitutionaliseerde zorg 

◦ Kiemen voor latere verplichte sociale zekerheid  

◦ Niet vanuit christelijke caritas, maar vanuit solidariteit tussen gelijken 

♥ Morele (her)opvoeding 

❖ Burgerij legt oorzaak van problemen bij: 

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

◦ Opvoedingstekort (door vrouwenarbeid) 

❖ Oplossing = inzet van opvoeding, onderwijs en vorming: vertaling sociale problemen in 

pedagogische problemen! 

❖ Burgerlijk beschavingsoffensief 

◦ ‘Gemene’ volk opvoeden tot arbeidsbereidheid en burgerzin 

◦ Via opvoeding komen tot een betere samenleving 

❖ Invoering kinderwetgeving 

◦ Arbeidsverbod voor kinderen (België: 1889) 

◦ Wet op de kinderbescherming (België: 1912) 

◦ Algemene leerplicht (België: 1914) 

❖ Introductie burgerlijk opvoedingsmodel als hét voorbeeld 

◦ Geen aandacht voor sociale context van arbeidersklasse 

DUBBELKARAKTER 

♥ Pedagogische praktijken vormen emancipatiestrategie 

☼ Voor vrouwen uit de burgerij: mogelijkheid tot maatschappelijk engagement buiten het gezin 

om 

☼ Voor lagere sociale klassen: mogelijkheid tot individuele emancipatie  

♥ Maar, disciplinering als doel: mensen inpassen in bestaande maatschappelijke verhoudingen 

♥ ‘Dubbelkarakter’; spanningen tussen beheersing en emancipatie 

4: INTERBELLUM EN PERIODE NA WO II  

♥ Groeiende rol van de staat 

♥ Invoering enkelvoudig stemrecht voor mannen en vrouwen 

♥ Periode tussen WOI en WOII: uitbouw ‘verzuilde’ samenleving 

☼ Katholieke, socialistische en liberale zuil 

◦ Van de ‘wieg tot het graf’: iedere zuil biedt onderwijs, gezondheidszorg, 

vrijetijdsaanbod,…  

♥ Periode na WOII: uitbouw Belgische verzorgingsstaat 

☼ Economische crisis 1930: werkloosheid ook maatschappelijk karakter 

☼ 1944: Sociaal Pact: start uitbouw sociale zekerheid 

☼ Vanaf de jaren 1960-1970: Verschuiving van ‘materiële welvaart’ naar ‘welzijn’ 

◦ Niet alleen materiële risico’s, maar ook bevorderen van psychisch en sociaal 

welbevinden 

◦ Uitbouw welzijnswerk 

☼ 1976: Erkenning recht op een menswaardig bestaan  

 

5: HEDENDAAGSE ONTWIKKELINGEN 

♥ Ontwikkeling verzorgingsstaat 

☼ Antwoord op sociale kwestie 

☼ Veranderende positie van arbeid in de samenleving 



♥ Actueel 

☼ Cultureel: Overgang naar tweede moderniteit 

☼ Economisch: 

◦ Opnieuw veranderende positie van arbeid in samenleving 

◦ Kennismaatschappij  

☼ Zoektocht naar antwoord op deze veranderingen 

♥ Culturele veranderingen 

☼ Toenemende individualisering 

☼ Detraditionalisering: loskomen van traditionele structuren en instituties (familie, kerk, buurt, 

klasse,…) 

◦ Van ‘bevelshuishouding’ naar ‘onderhandelingshuishouding’ 

◦ Van ‘kostwinnersmodel’ naar ‘tweeverdieners’ 

◦ Van ‘huwelijk’ naar ‘pluriformiteit van leefvormen’ 

☼ Persoonlijke verantwoordelijkheid: eigen ‘keuzebiografie’ uitbouwen 

◦ Do It Yourself-biography (Beck, 1992) 

◦ ‘Meerkeuzenmaatschappij’ (Hermans & Desair, 2009) 

◦ Trouwen of niet? Verder studeren of niet? Wel of geen kinderen? 

☼ Individualisering= proces met twee gezichten (Hermans & Desair, 2009) 

◦ Emancipatie:  

• Meer vrijheid 

• Meer kansen 

◦ Onzekerheid:  

• Te veel keuze  

• Het idee dat eigen toekomst maakbaar is en alles tegelijk kan 

• Verantwoordelijkheid om ‘juiste’ keuzes te maken 

• Falen is eigen schuld 

☼ Nieuwe maatschappelijke beuklijn tussen mensen die keuzevrijheid benutten en zij die hier 

niet in slagen 

♥ Economische verschuivingen  

☼ Verschuiving naar kennismaatschappij (post-industriële samenleving) 

◦ Kennis nodig voor innovatie en groei 

◦ Nood aan hooggeschoolde arbeidskrachten  

◦ Belang van levenslang leren 

☼ Toenemend belang ICT 

☼ Emancipatie van de vrouw 

☼ Van nationale naar globale economie 

◦ Economische groei en welvaart 

◦ Versterking van ongelijkheden 

☼ Groeiende flexibilisering op de arbeidsmarkt 

◦ Tewerkstelling is geen doel meer op zich, maar werknemers moeten vooral flexibel 

inzetbaar zijn 

◦ Van ‘employment’ naar ‘employability’ 

◦ Belang van competentie om steeds nieuwe taken te kunnen uitvoeren 

☼ Werk- en inkomensonzekerheid  

◦ ‘working poor’ , ‘the precariat’ (Standing, 2011) 

◦ Onzekere arbeids- en levensomstandigheden 

◦ Treft vooral vrouwen, jongeren, ouderen, mensen met een migratieachtergrond 

☼ Structurele werkloosheid (vooral bij laaggeschoolden) 



♥ Risicomaatschappij 

☼ Permanente blootstelling aan risico’s  

☼ Weerspiegelt zich in 5 domeinen  

◦ Ecologische risico’s: klimaatverandering 

◦ Sociaal-economische risico’s: armoede, werkloosheid, sociale uitsluiting, 

toegenomen flexibiliteitseisen 

◦ Individualiseringsrisico’s: risico om verkeerde keuzes te maken 

◦ Tijdsrisico’s: technologische ontwikkelingen, snelle verandering, toenemende 

tijdsdruk 

◦ Migratierisico’s: maatschappelijke veranderingen en conflicten  

♥ Nieuwe sociale risico’s 

☼ Oude sociale risico’s: werkloosheid, ouderdom, ziekte 

☼ Nieuwe sociale risico’s: eenoudergezinnen, combinatie werk-gezin, tijdelijke en slecht 

betaalde arbeid 

☼ Sociale gelaagdheid sociale risico’s (Pintelon et al., 2011) 

◦ Risico’s zijn groter voor bepaalde groepen 

◦ Opleiding en beroep heeft belangrijke invloed op kans op risico’s 

☼ Van onvoorspelbare risico’s naar voorspelbare ongelukken 

☼ Dit zet allemaal de solidariteit onder druk 

DE (NIEUWE) SOCIALE KWESTIE  

♥ Sinds jaren 1990: nieuwe sociale kwestie (Rosanvallon) 

☼ Moeilijke inschakeling van laaggeschoolde groepen in de arbeidsmarkt 

♥ Sociale kwestie = vraag naar solidariteit  

♥ Actueel: 

☼ Overwicht economische logica + individuele verantwoordelijkheid  

☼ Rol sociaal werk = kritische houding tav dominante logica’s 

☼ Blijvende inzet op realiseren van ruimte tot meer gelijke mogelijkheden tot 

betekenisverlening van mensen 

Deel 2: De verzorgingsstaat als context  

LES 3: DEEL 2 

SOCIAAL WERK & DE 

VERZORGINGSSTAAT 

OP ZOEK NAAR 

GEMEENSCHAPPELIJKE 

ELEMENTEN IN DE DEFINITIE 

♥ Verschillende definities 

van een verzorgingsstaat 

met gemeenschappelijke 

elementen:  

☼ Cruciale rol voor 

de overheid als 

publieke actor  



☼ Systeem van collectieve bescherming t.a.v. individuele risico’s (meer dan filantropie of warme 

solidariteit)  

☼ Link met kapitalisme en vrije markteconomie  

1: Cruciale rol voor de overheid als publieke actor 

♥ Liberale benadering 

☼ Overheid als nachtwaker 

◦ Fysieke bescherming tegen menselijke en natuurlijke bedreiging van binnen en 
buitenaf 

◦ Eigendomsrechten in functie van kapitaalsaccumulatie 

◦ Gelijkheid voor de wet: Neutraliteit & zakelijke opstelling  

◦ ‘Negatieve vrijheid’: Veel nadruk op eigen autonomie & verantwoordelijkheid (Het 
recht om met rust gelaten te worden door de overheid) 

♥ Welvaartsbenadering 

☼ Overheid legt basis voor de welvaartsstaat 

◦ Fysieke veiligheid & eigendomsrechten maar ook menselijke waardigheid 

◦ Positieve vrijheid 

◦ Gelijke kansen door ongelijke (start)positie tot voorwerp van debat/actie te maken  

• Normatief/ inschatting maken  zo neutraal mogelijk 

◦ Door het collectiviseren van individuele risico’s 

• Diverse levensdomeinen & levensfases 

• De groep als geheel stelt zich borg voor welzijn/ geluk van de individuele 
leden (schaalvoordeel) 

◦ Herverdeling via Sociaal Beleid 

◦ Grondrechten realiseren 

2: Systeem van collectieve bescherming t.a.v. individuele risico’s (meer dan filantropie of warme solidariteit)  

 Caritas en filantropie als voorloper welvaartsstaat 

☼ Instrumentalisering van de geboden zorg 

◦ Persoonlijk welbevingen van de filantroop (welzijn burger) 

☼ Gunstkarakter van de geboden zorg  

◦ Burger heeft geen inbreng in de criteria waaraan hij/zij moet voldoen 

☼ Verkokering & versnippering van de geboden zorg 

◦ Traditionele zuilen 

☼ Vandaag de dag is er nog steeds de vraag naar de optimale verhouding koude  warme 
solidariteit (vermaatschappelijking van de zorg) 

3: Link met kapitalisme en vrije markteconomie  

 Vrijemarkteconomie als dominant (economisch) systeem 

☼ Mensen hebben diverse behoeftes maar kunnen niet alles zelf produceren 

☼ Fictieve (online & fysieke) plaatsen waar ruil van verschillende types van goederen en 
diensten kan plaats vinden 

◦ ‘Als er behoefte is, dan zal er automatisch een markt ontstaan’ 

◦ Mechanisme om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen 



◦ Twee rollen: producent en consument 

☼ Kenmerken van vrije markten: open, decentraal (geen bemoeienis), zelfregulerend  

 Voordelen marktwerking:  

☼ Individueel: breed en kwalitatief aanbod tegen goede prijs; zelf eigen situatie in handen 
nemen  

☼ Collectief: Innovatie; veel werk; basis voor heffen belastingen en sociale bescherming 

 Open vraagstukken bij marktwerking & verhouding tot de VS 

☼ Op welke domeinen marktwerking toelaten? 

☼ Doorwerking recht van de sterkste en bestendigen van bestaande ongelijkheden 

◦ Ongelijkheid is onvermijdelijk want het logische gevolg van verschil in talent, durf, 
inzet, … geluk 

◦ Wie niks ‘waardevol’ kan bieden, houdt zich niet lang staande 

☼ Eerlijke bijdrage/ fiscaliteit van ondernemers? 

☼ Overheid moet zich beperken tot correcties sociaal beleid? 

◦ Herverdeling om basisbehoeften in te vullen en sociale onrust te vermijden 
(ordehandhaving) 

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

 Doorwerking economische logica in sociaal beleid 

☼ Arbeidsmarkt 

◦ Focus op activering van diverse doelgroepen 

◦ Degressiviteit uitkeringen om werkloosheidsval te vermijden 

◦ Werkbereidheid als voorwaarde 

◦ Verplichte gemeenschapsdienst of verplichte heroriëntering 

☼ Onderwijs 

◦ Duaal leren 

◦ Verlaging leerplicht 

◦ Verplichte taaltest + gestandaardiseerde toetsen 

☼ PAB (budgetondersteuning) & PVF (financiering) voor personen met een beperking 

☼ Commerciële spelers: RVT, Kinderopvang, FPC, D&T 

→ Zie ook link tussen sociale zekerheid en arbeidsprestaties (De lasten op arbeid worden verlaagd, 
waardoor (meer) werken lonend(er) wordt) 

BASISTECHNIEKEN VAN DE VERZORGINGSSTAAT 

1. Sociale zekerheid 

♥ Basisprincipes (solidariteit en verzekering) 

☼ Solidariteit 

◦ Solidariteit als een sociale technologie om mensen met elkaar te verbinden; werkt in 

diverse richtingen, mix van koude (onpersoonlijk) en warme solidariteit 

◦ Een ‘mythe’ waar we collectief in (moeten) geloven en telkens weer vorm aan 

moeten geven (Winnaars/ profiteurs vs. redistributieve verliezers? ) 

◦ Sociaal beleid leidt deels tot ongelijke behandeling in naam van meer gelijkheid 

◦ Bijdrage van economische actoren en beroepsactieve bevolking 



• Sociale zekerheid = sterk verbonden aan beroepsarbeid!  

◦ Gemotiveerd uit eigenbelang (>< opstoot van altruïsme) 

• Wetenschap dat men zelf ooit zal ondersteund worden als het nodig is 

• Onzekerheid over ons eigen lot, dus ‘we kiezen eieren voor ons geld’ 

☼ Verzekeringsprincipe 

◦ Mensen zullen niet automatisch op grote schaal zorg dragen voor elkaar (>< kleinere 

gemeenschappen waarin men alle leden rechtstreeks kent) 

◦ Nood aan het collectiviseren van wat in se individuele risico’s zijn  

◦ Via een verzekeringspremie 

• Vrijwillige onderlinge verzekeringen (‘zorgkassen’); Solidariteit binnen 

bepaalde beroepsgroepen of fabrieken 

• Gesubsidieerde vrijwillige verzekeringen 

• Verplichte sociale verzekeringen (Sociaal Pact 1944) met de overheid in de 

rol van verzekeringsmakelaar; Tegen achtergrond van WOII en crisis 

jaren’30 + opkomst communisme als alternatief voor kapitalisme 

◦ Verplichte publieke verzekering 

• l voor overheid als verzekeringsmakelaar die op vaste tijdstippen een 

premie int 

• Klassieke sociale risico’s die we als samenleving willen opvangen 

• Idee van een ‘uitgesteld loon’ 

• Aansluiting bij ziekenfonds naar keuze 

◦ Aanvullende private verzekering  

• Niet-dringende ziekenhuisopname, tandzorg, medische bijstand in 

buitenland, …  

• Ziekenfondsen + DKV/ AG Insurance/ …  

• Cherry picking? Big data?  

♥ Sociale risico’s 

☼ Rust -en overlevingspensioen 

☼ Gezinsbijslag 

☼ Jaarlijkse vakantie 

☼ Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 

☼ Werkloosheid 

☼ Arbeidsongevallen & beroepsziekteverzekering (invaliditeit) 

→ Klassieke  nieuwe sociale risico’s 

☼ Traditioneel gezin/ loopbaan nog steeds als uitgangspunt 

☼ Eenoudergezin 

☼ Taalachterstand in onderwijs 

☼ Ongekwalificeerde schooluitval 

☼ Invaliditeit in alle leeftijdsgroepen & vraag naar re-integratie op arbeidsmarkt 

◦ Burn-out ‘epidemie’ 

◦ Rugklachten 

☼ Statuut van freelancers vs. ambtenaar 

♥ Financiering 

☼ Overheidsbeslag 50% 

◦ Afromen via fiscale inkomsten -> Belasting + BTW/ Accijnzen 

◦ Afromen via parafiscale inkomsten -> Sociale bijdrage werkgevers (van 33 % naar 

25%) en werknemers (13%)  

♥ Medebeheer 



☼ Grote rol in beheer sociale zekerheid voor werkgevers en werknemers 

☼ Bepalen van de sociale risico’s die in aanmerking komen om collectief ‘af te dekken’ 

☼ Interprofessionele akkoorden (IPA’s) -> Lonen en arbeidsvoorwaarden (overuren, SWT-

toepassing) 

☼ Legitimiteit -> Black box + democratische verantwoording 

2. Bijstand 

♥ Onderste vangnet van de sociale zekerheid t.a.v. personen die nog niet (of niet meer) beroep kunnen 

doen op sociale zekerheid 

♥ Criteria: 

☼ Los van de geleverde arbeidsprestaties !  

☼ Mensen die geen inkomen meer hebben (via loon, uitkering werkloosheid of invaliditeit, …) 

☼ Sociaal onderzoek naar inkomen en bestaansmiddelen -> ‘aangetoonde behoeftigheid’ 

♥ Welke vormen van ondersteuning of tegemoetkoming?  

☼ Leefloon 

☼ Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) 

☼ Gewaarborgde gezinsbijslag 

☼ Tegemoetkoming voor personen met handicap 

◦ Aanvulling nodig op bedrag PVF via ‘klassieke’ SZ (cash of voucher) 

♥ Geïndividualiseerde projecten maatschappelijke integratie 

☼ T.a.v. leefloners met grotere afstand tot de arbeidsmarkt 

☼ Inspelen op leefwereld en situatie van persoon 

☼ Stapsgewijze doelstellingen formuleren met oog op zelfredzaamheid maar ook op re-

integratie op de arbeidsmarkt 

☼ Steeds vaker verplicht (los van leeftijdsgrens) 

☼ Voorwaarden op vlak van nationaliteit en woonplaats 

☼ Oordeel over werkbereidheid 

☼ ‘Contractualisering’ 

3. Sociale voorzieningen 

♥ Alle vormen van ondersteuning en dienstverlening die (in)direct door de overheid worden verzekerd 

♥ Conditioneel? 

♥ Universeel en/ of selectief? 

☼ Draagvlak vs. Mattheüs-effecten 

☼ Gelijke kansen vs. stigma 

♥ Gekoppeld aan recht op maatschappelijke dienstverlening 

☼ Menselijke waardigheid als ‘toetssteen’ 

◦ Geen absoluut recht, wel telkens weer invulling geven in nieuwe situaties 

☼ Criteria: 

◦ Betaalbaarheid 

◦ Bruikbaarheid 

◦ Beschikbaarheid 

◦ Begrijpbaarheid 

◦ Bereikbaarheid 

4. Sociale rechten 

♥ Evenwicht realiseren tussen wat burgers willen en wat ze krijgen als ze als hulp of ondersteuning 

☼ De eigen verdienste van mensen (link met 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 en 

sociale rechten) 



◦ Minimalistische lezing van sociale rechten 

◦ Maximalistische lezing van sociale rechten 

UITDAGINGEN/UITHOLLING VAN DE VERZORGINGSSTAAT 

♥ Effectiviteit  

☼ Instrumentarium niet voldoende aangepast om risico’s af te dekken/ te voorkomen 

☼ Problemen verknippen om in bijhorende hokjes duwen 

☼ Passiviteit 

☼ Mattheus-effecten 

♥ Efficiëntie 

☼ Betaalbaarheid (all you can eat buffet) 

☼ Negatieve impact van belastingdruk op economische groei 

♥ Legitimiteit  

☼ De tragiek van de hardwerkende (liefst witte) Vlaamse middenklasse vs. moral hazard & 

nieuwkomers & MNO 

☼ Voorspelbaarheid van risico’s o.w.v. taalachterstand, lage scholingsgraad, weinig zin/ 

capaciteit voor herscholing, enz. 

☼ Hangmat vs. springplank 

REFLECTIE OP DE ROL VAN SOCIAAL WERK/HULPVERLENERS IN DE VERZORGINGSSTAAT 

♥ Heilige Drievuldigheid van het sociaal werk  

1. Positie tussen de publieke en private sfeer 

2. Verbinding maken tussen individuele en structurele opdracht 

3. Vanuit sociale rechtvaardigheid en gelijkheid als normatief referentiekader  

♥ Sociaal werk als één van de ‘tegenmachten’ 

☼ Bevragen van instrumenten, doelgroepen en voorwaarden die tot uiting komen in het sociaal 
beleid  

◦ Benoemen + uitdagen/ verdedigen van praktijken en logica’s  

◦ In naam van gemeenschap & solidariteit 

☼ Op verschillende momenten en via diverse kanalen inzicht verwerven in leefwereld, noden, 
argumenten, …  van brede waaier aan betrokken actoren 

◦ Individueel werk als voedingsbodem voor structureel werk 

☼ ‘Tweerichtingsverkeer’ organiseren met ‘open einde’ (voor structureren) 

◦ Wat kan/ moet ik als individu doen voor de samenleving?  

◦ Wat kan de samenleving/ groep betekenen voor mij?  

→ Zowel uitvoerder als medevormgever van het sociaal beleid 

LES 4: DEEL 2 

VAN VERZORGINGSSTAAT NAAR SOCIALE INVESTERINGSSTAAT   

VERZORGINGSSTAAT IN CRISIS 

♥ Kantelmoment: eerste oliecrisis 1973 

☼ Vertraagde groei, overgang van industrie naar diensten, globalisering 

☼ Stijgende werkloosheid, oplopende sociale uitgaven 



☼ ‘Stagnerende verzorgingsstaat’ 

♥ Economische ontwikkelingen en sociaal-demografische veranderingen zetten model van 

verzorgingsstaat onder druk (Cantillon, 2016) 

♥ Economische ontwikkelingen: postindustriële transitie 

☼ Volledige tewerkstelling → flexibele tewerkstelling, deeltijds werken, contracten bepaalde 

duur, structurele werkloosheid 

☼ Eeninkomensgezin → tweeinkomensgezinnen 

☼ Onvoorspelbare spreiding van risico’s → voorspelbare risico’s bij laaggeschoolden 

☼ Nationale staat als kader → globalisering 

→ ‘winnaars’ en ‘verliezers’ 

♥ Sociaal-demografische veranderingen 

☼ Individualisering  

☼ Emancipatie van de vrouw 

☼ Gezinsdestabilisatie 

☼ Vergrijzing en ontgroening 

☼ Migratie en multiculturaliteit 

♥ Verzorgingsstaat biedt onvoldoende antwoord op: 

☼ Nieuwe sociale risico’s 

◦ Oude risico’s: ziekte, ouderdom, werkloosheid 

◦ Nieuwe risico’s: laaggeschooldheid, eenoudergezinnen, combinatie arbeid-gezin 

☼ Nieuwe sociale kwestie: kloof tussen laaggeschoolden en hooggeschoolden 

☼ Sterke groei van sociale uitkeringen 

◦ Werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioenen 

KRITIEKEN OP DE VERZORGINGSSTAAT 

♥ Meest radicale kritiek in Angelsaksische landen (VS en UK) 

☼ cf. verschillende types verzorgingsstaat 

☼ Richt zich vooral op gevolgen van de verzorgingsstaat  

♥ Eerste golf jaren 1980 

☼ Probleem VZST = armen worden aangemoedigd om arm te blijven 

◦ Bestendiging armoedecultuur: gevoel van nutteloosheid, weinig 

verantwoordelijkheden, zwakke gezinswaarden, overvloed aan tijd,… 

♥ Tweede golf jaren 1990 

☼ Van ‘vangnet’ naar ‘hangmat’ 

◦ Verzorgingsstaat maakt lui en ondermijnt zelfredzaamheid, onverantwoordelijk 

gedrag wordt niet gestraft 

♥ Oplossing: terugtredende overheid  

☼ Eigen inkomen uit arbeid = beste vorm van sociale bescherming 

♥ Verzorgingsstaat bereikt doel niet: geen grotere gelijkheid in handelingsmogelijkheden van mensen 

♥ Sociaal beleid is overwegend passief beleid 

☼ Burgers moeten zelf initiatief nemen om rechten te effectueren  

☼ Vooral in het nadeel van meest kwetsbare burgers 

◦ Cf. non-take up (vb. onderzoek Julie Vink en Wim Van Lancker naar toeslag voor 

kinderen met een handicap) 

♥ Overbevraging van de overheid 

☼ Systeem barst uit zijn voegen 

☼ Spanning tussen ‘interventielogica’ en ‘interventiecapaciteit’ 

☼ ➔ verschuiving naar een grotere ‘vermarkting’ 



☼ ➔ zet toegankelijkheid voorzieningen onder druk 

VERSCHUIVING VAN VERZORGINGSSTAAT… NAAR EEN SOCIALE INVESTERINGSSTAAT… NAAR EEN 

PARTICIPATIESAMENLEVING? 

♥ Vanuit kritieken vraag naar herconceptualisering van de verzorgingsstaat 

♥ Verschuivingen in concept van de verzorgingsstaat 

1. Van verzorgingsstaat naar activerende verzorgingsstaat…  

2. Naar actieve welvaartstaat/sociale investeringsstaat… 

3. Naar participatiesamenleving? 

♥ Activerende verzorgingsstaat 

♥ Inzet op actief integrerende maatregelen i.p.v. passief (corrigerend en compenserend) 
uitkeringsbeleid 

♥ Centrale idee activeringsbeleid 

☼ Overheid moet tegemoet komen aan behoeften van mensen 

☼ Mensen moeten inspanning doen om tot betere integratie in de samenleving te komen 

☼ ➔ Wederzijdse inspanningsverbintenis 

♥ Tegelijk 

☼ Activering = containerbegrip dat “diverse en soms zelfs tegenstrijdige ladingen dekt door de 
verschillende ideologische wortels” (Mathijssen, 2008, p. 84) 

♥ Drie mogelijke lezingen van activering:  

☼ Disciplinerende reactie op bijstandsafhankelijkheid 

☼ Moraliserende reactie uit angst voor onderklasse 

☼ Emancipatorisch project 

♥ Disciplinerende reactie -> kritiek: sanctionering 

☼ Sociale uitkeringen maken mensen passief en lui 

◦ ‘afhankelijkheidscultuur’, ‘hangmat’ 

☼ Workfare benadering  

◦ Smalle interpretatie 

• Werken in ruil voor een uitkering 

• Stimuleren van arbeidsmarktparticipatie 

◦ Brede interpretatie 

☼ Opleiding, training, en begeleiding bij zoektocht naar job 

 

♥ Activering als moralisering 

☼ Moraliserende reactie 

◦ Bezorgdheid voor ontstaan van ‘onderklasse’  

◦ Twee motieven 

• Bezorgdheid om de positie van de onderklasse 

• Angst voor bedreiging van sociale orde  

◦ Activering moet kloof tussen onderklasse en de rest verkleinen 

◦ Cf. Dalrymple (2001) 



• Responsabiliseren van de ‘sociaal achtergestelden’ 

☼ Kritiek: 

◦ Paternalistisch karakter: gebrek aan kennis, vaardigheden of attitudes 

◦ ‘Straatlantaarn’ (Vranken et al., 1997): instituties buiten beeld 

♥ Activering als emancipatorisch 

☼ Activering als emancipatorisch project 

◦ Realisatie van sociale grondrechten 

• Overheid verplichten om een actief beleid te voeren 

• Individuen kans bieden tot volwaardige participatie aan samenleving 

☼ Kritiek vanuit deze benadering: 

◦ Integratie = integratie op de arbeidsmarkt 

• Inzet op toeleiding, bemiddeling, vorming met oog op economische 
participatie  

☼ Maar, wat met activerend welzijnsbeleid?  

◦ Mogelijkheden bieden op menswaardig bestaan voorbij betaald werk 
(vrijwilligerswerk, ontmoeting, opvang, zorg) 

♥ Actieve welvaartsstaat 

♥ Verschuiving 

☼ Verzorgingsstaat → welvaartsstaat 

◦ Herverdeling is pas mogelijk nadat welvaart is gerealiseerd 

☼ Activerend → actief 

◦ Actief burgerschap centraal 

◦ Actief als kwaliteit van overheid én burgers 

• Actieve overheid: voert pro-actief beleid 

• Actieve burgers: via arbeid, gezin en persoonlijk leven bijdragen aan 
welvaart in de samenleving 

Sociale investeringsstaat 

♥ Vanaf midden jaren 1990: verschuivende beleidsfocus 

☼ Van passieve inkomensbescherming en compensatie… 

☼ Naar investeren in socio-economische weerbaarheid van burgers  

♥ Proactief activerend beleid  

☼ Stimuleren van betaalde arbeid (vb. activering van uitkeringstrekkers, invoeren 
dienstencheques) 

☼ Kostenbesparingen (vb. selectiviteit in toekenningsvoorwaarden van sociale uitkeringen) 

☼ Focus op investeren in ieders talenten (vb. aandacht voor gelijke onderwijskansen, 
kinderarmoede) 

☼ Focus op preventie van sociale problemen en beheersen van nieuwe sociale risico’s (vb. 
faciliteren van arbeid en zorgtaken door kinderopvang, loopbaanonderbreking, 
ouderschapsverlof) 

♥ Van ‘hangmat’ naar ‘trampoline’ (Cantillon & De Maesschalck, 2012) 

♥ Verschillende opvattingen 



☼ Consensus: 

◦ Uitgangspunt (onvermogen tegen nieuwe sociale risico’s) 

◦ Richting (sterkere focus op menselijk kapitaal en arbeidsmarktintegratie) 

☼ Dissensus: 

◦ Beleidsingrediënten en instrumenten om sociale investeringsstrategie te realiseren 

◦ Alternatief of aanvulling voor sociale bescherming? 

• Giddens (1998) – The Third way 

• Esping-Andersen et al. (2002) – Why we need a new welfare state? 

Kritieken op de sociale investeringsstaat  

♥ Enerzijds: te vroeg om impact in te schatten 

♥ Anderzijds: armoede en ongelijkheid zijn niet afgenomen 

♥ Drie tekortkomingen van een social investment perspectief  
(Cantillon & Van Lancker, 2013) 

→ Sociale inclusie voor de ‘non-productieven’  

❖ Case mensen met een beperking 

 Focus op activering via twee kanalen 

o Uitbreiding activeringsmaatregelen (vb. alleenstaande moeders) 

o ‘Making work pay’ (vb. uitkeringen inperken) 

 Maar… geen aandacht voor volgende vragen:  

o Wat met mensen die niet kunnen integreren in de arbeidsmarkt? 

▪ vb. personen met een beperking, langdurig zieken, ouderen 

o Wat met mensen die (onbetaalde) zorg opnemen voor hulpbehoevenden? 

➔ Streven naar sociale inclusie via (betaald) werk houdt uitsluiting in van mensen die niet 
geactiveerd kunnen worden 

→ De complexiteit van individuele verantwoordelijkheid 

❖ Case spijbelen 

 Verhoogde nadruk op verantwoordelijkheid voor eigen welzijn (‘kansen grijpen’) 

➔ Disciplinerende maatregelen 

 Maar: keuze? Omstandigheden? 

o Vb. Intrekken van schooltoelage bij spijbelaars 

o Profiel spijbelaars = profiel gezinnen met schooltoelage 

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

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

➔ Risico om bestaande ongelijkheden te versterken 

→ Het falen van human capital investment voorspeld 

❖ Case kinderopvang  

 Idee: = ongelijkheden niet remediëren maar voorkomen door  gelijkekansenbeleid 

 Vb. focus op early childhood education and care 



o Verhoogt arbeidsmarktparticipatie van moeders + biedt kwaliteitsvolle en 
stimulerende omgeving 

➔ vooral belangrijk voor kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties 

➔ (vroeg) investeren in kinderen = goede start voor alle kinderen 

o Maar… kinderopvang vooral gebruikt door hoogopgeleide vrouwen, 
tweeverdienersgezinnen 

➔ Mattheuseffect 

▪ Zie ook uitkeringen voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet, dienstencheques 

♥ Van ‘gunst’ naar ‘recht’ naar ‘plicht’?  

♥ Risico dat herverdelingsvraagstuk en armoedebestrijding naar de achtergrond verdwijnt (Cantillon & 
De Maesschalck, 2012) 

☼ Betekenis voor de meest kwetsbaren? 

☼ Belang van erkennen van 

◦ Mattheuseffecten: investeringslogica kan herverdeling in de weg staan 

• vb. kinderbijslag (sociale bescherming) komt meer ten goede aan lage 
inkomensgroepen dan inzet van kinderopvang en ouderschapsverloven 

☼ Blijvende invloed van sociale klasse op sociale risico’s 

♥ ➔ Sociale investeringsgedachte is belangrijk, maar mag niet in de plaats komen van welvaartstaat 

♥ Naar een participatiesamenleving? 

♥ Nederland: participatiesamenleving of de doe-democratie 

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

♥ Vlaanderen: vermaatschappelijking 

♥ Achtergrond: toenemende nadruk op effectieve en efficiënte overheid 

♥ Focus op verantwoordelijkheid van de burgers om te zorgen voor eigen en maatschappelijk welzijn  

♥ Terugtredende overheid: verschillende lezingen mogelijk 

☼ Positieve lezing 

◦ Meer van onderuit, erkenning van lokale initiatieven van burgers  

◦ Netwerksamenleving: breed overleg en gedeelde verantwoordelijkheid in 
beleidsvorming 

☼ Kritische lezing 

◦ Afschuiven van verantwoordelijkheden naar individuen/gemeenschappen 

♥ Rol sociaal werk? 

☼ Versterken democratisch engagement? 

☼ Ondersteunen en bevorderen van sociaal engagement via vrijwilligerswerk? 

☼ Responsabiliseren van individuen en groepen om te zorgen voor zorgzame samenleving? 

♥ Sociale participatie (meedoen) vs politieke participatie (meepraten) 

♥ Actief burgerschap vooral iets van hoger opgeleiden (lidmaatschap verenigingen, vrijwilligerswerk, 
burgerinitiatieven) 



Deel 3: Constructie van sociale problemen  

LES 7: DEEL 3 

DE CONSTRUCTIE VAN SOCIALE PROBLEMEN 

Inleiding 

❖ Elke sociaal werkpraktijk komt tussen in een sociaal probleem  

o Voorbeelden: armoede, spijbelen, radicalisering, dakloosheid, burn-out, 

jeugddelinquentie… 

❖ Grondslag interventies = vertaling van sociale problemen naar een concrete aanpak 

❖ Vertaalslag is gebaseerd op sociale probleemdefinitie 

o Manier van kijken naar wat de oorzaak is van het probleem, of/hoe dit kan 

aangepakt worden en wie moet(en) aangepakt worden 

o Bepalend voor keuze/invulling van interventies 

VAN PROBLEEM NAAR SOCIAAL PROBLEEM 

♥ Niet elke probleemsituatie is een sociaal probleem 

♥ Kernmerken sociaal probleem (Bouverne-De Bie, 2015): 

☼ Het gaat om omstandigheden met een duidelijke sociale oorsprong 

☼ Significant deel van de bevolking is zich bewust van de probleemsituatie 

☼ En beoordeelt deze als onwenselijk  

☼ Overtuiging leeft dat er aan probleem iets gedaan kan worden 

♥ Erkenning probleem als sociaal probleem = politieke actie 

☼ Turning private troubles into public issues (C. Wright Mills) 

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

Sociale probleemconstructie 

♥ Aanpak sociaal probleem is gebaseerd op constructieproces 

☼ = presentatie van een sociaal probleem zodat het vatbaar wordt voor maatschappelijke actie  

♥ Verschillende sociale probleemdefinities mogelijk 

☼ Voorbeeld: werkloosheid  

◦ probleem van gebrek aan vaardigheden, kwalificaties 

• actie: inzetten op scholing, bijscholing, sollicitatietraining,… 

◦ probleem van gebrek aan inspanningen om werk te vinden   

• actie: inzetten op arbeidstoeleiding, activering,… 

◦ probleem van te hoge loonkosten  

• actie: inzet op loonsubsidiëring, verlaagde loonkosten,… 

♥ Sociaal werk komt niet alleen tegemoet aan sociale problemen, maar is ook… 

☼ mede-actor in constructie van sociale probleemdefinities 

◦ “sociaal werkers staan niet in de file, ze zijn de file” (Roose, 2010) 

☼ mede-actor in creëren van maatschappelijk draagvlak 

◦ vb. herstelbemiddeling 

VERSCHILLENDE LEZINGEN VAN SOCIALE PROBLEMEN 



♥ Uitwerking/keuze van interventies wordt beïnvloed door opvattingen over oorzaken van sociale 

problemen 

♥ Verschillende lezingen van oorzaken mogelijk naargelang 

➔ Analyseschema Jan Vranken (1977) 

☼ 4 verklaringsmodellen armoede → perspectieven  

☼ Analyseschema ≠ beschrijving van de werkelijkheid 

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 

VERKLARINGEN OP MICRONIVEAU 

Individueel schuldmodel: 

♥ Oorzaak van sociale problemen = afwijkend gedrag individuen en groepen 

➔ onaangepast aan maatschappelijke verwachtingen/normen 

☼ vb. armoede: te lui om te werken, te veel schulden maken,  ‘verkeerd’ opvoedingspatroon 

☼ vb. non-participatie jeugdwerk: geen interesse 

♥ Oplossing sociale problemen: aan lot overlaten, repressief of moraliserend (bestraffing en 

heropvoeding) 

☼ Blaming the victim 

Individueel ongevalmodel: 

♥ Oorzaak van sociale problemen = maatschappelijk achterblijven 

☼ Individuele tegenslagen 

◦ vb. armoede 

◦ cf. onderscheid ‘goede armen’ en ‘slechte armen’ 

☼ Onvermogen om zich aan te passen aan de (snelle) maatschappelijke veranderingen  

◦ vb. armoede 

♥ Oplossing sociale problemen: bijzondere opvang (vb. voedselpakketten, arbeidstrajectbegeleiding, 

uitkering) 

VERKLARINGEN OP MACRONIVEAU 

Maatschappelijk ongevalmodel:  

♥ Oorzaak van sociale problemen = maatschappelijke achterstelling (deprivatie) veroorzaakt door 
tijdelijke of conjuncturele veranderingen 

♥ Oplossing sociale problemen: gevolgen opvangen via een goed voorzieningenbeleid, sociale zekerheid  

☼ Armoede zal verdwijnen van zodra de maatschappelijke situatie terug “normaal” wordt 

Maatschappelijk schuldmodel: 

♥ Oorzaak van sociale problemen = maatschappelijke marginalisering 

☼ Structurele uitsluiting en reproductie van onwelzijn  

☼ Gevolg van organisatie samenleving (‘armoede zit ingebakken in onze samenleving’) 



☼ ‘Cultuur van het zwijgen’ (Freire, 1972): aanpassing aan gemarginaliseerde situatie 

♥ Oplossing: doorbreken ‘cultuur van het zwijgen’ 

♥ Dit vereist: 

☼ Kritisch nadenken over de wijze waarop samenleving sociale ongelijkheid (re)produceert 

☼ Ruimte voor ‘culturele actie’: 

◦ Leren kennen concrete situaties 

◦ Samen mét betrokkenen nagaan hoe met deze situaties kan omgegaan worden (ipv 
vóór hen) 

• “Ik kan niet voor anderen denken, ik kan niet zonder anderen denken, 
evenmin kunnen anderen voor mij denken” 

♥ Niet te realiseren 

☼ cf. Onvoorspelbaarheid van culturele actie 

SOCIAAL WERK ALS ACTOR 

♥ Analyseschema Vranken kan verbonden worden met ontwikkeling verzorgingsstaten 

☼ Individuele modellen 

◦ Zeer individueel gerichte interventies 

◦ Weinig ruimte voor sociaal werk: bijzondere zorg, in specifieke situaties 

☼ Maatschappelijke modellen 

◦ Residuele benadering: sociaal werk als opvangnet 

◦ Structurele benadering: sociaal werk als basisvoorziening en forum 

♥ Rol sociaal werk: residuele versus structurele beleidspraktijk (Bouverne-De Bie (2005, 2015) 

Sociaal werk als residuele beleidspraktijk 

♥ Sociaal werk als opvangnet 

♥ Focus op uitbouw methodisch deskundig, gedifferentieerd aanbod  

♥ Participatie als:  

☼ Middel: om effectieve en efficiënte zorg te realiseren 

◦ Participatie creëert groter draagvlak dan opgelegde interventies 

☼ Doel: mensen leren participeren aan de samenleving 

♥ Non-participatie benaderd als toegankelijkheidsprobleem of toeleidingsprobleem 

Sociaal werk als structurele beleidspraktijk 

♥ Sociaal werk als basisvoorziening 

♥ Vertrekpunt = maatschappelijke analyse  

☼ Vraag naar betekenis/meerwaarde van sociaal werkpraktijken voor de concrete situatie van 
de mensen 

♥ Participatie als uitgangspunt 

☼ In dialoog met alle betrokken actoren nagaan of, en zo ja, welke interventie tegemoet komt 
aan concrete vragen 

♥ ‘Non-participatie’ als betekenisvol antwoord  

STRUCTUREEL SOCIAAL WERK 

→ Doorbraak in de jaren 1970 

♥ Koen Hermans (2014) onderscheidt drie benaderingen: 



☼ Radicaal sociaal werk 

☼ Kritisch sociaal werk 

☼ Beleidsgericht sociaal werk 

Radicaal sociaal werk 

♥ Huidige verdelingsmechanismen in de samenleving zijn fundamenteel onrechtvaardig 

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

♥ UK: Bailey & Brake (1980) 

☼ Inzetten op collectieve actie 

☼ Samen met cliënt strijd voeren tegen de maatschappelijke instellingen waarin ze 
tewerkgesteld zijn 

☼ Individuele en collectieve weerstand ontwikkelen (openlijk of verborgen 

♥ Twee varianten (Mullaly, 2007) 

☼ Radicaal humanisme  

◦ Kiest resoluut voor ‘gebruikers’, ‘cliënten’ 

◦ Activeren van bewustwordingsprocessen (cf. Freire ‘cultuur van het zwijgen’) 

◦ Sociale transformatie mogelijk door persoonlijke transformatie: burgers inzicht 
geven in reproductie machtsverhoudingen en de onrechtvaardigheid hiervan 

☼ Radicaal structuralisme  

◦ Sociale transformatie primeert: uitbouwen van alternatieve diensten en 
voorzieningen buiten het systeem, engagement in radicale politieke partij, protest 
en sociale actie 

♥ Opmars in UK (Ferguson & Lavalette), cf. SWAN 

☼ Nood aan verdedigen van de kernwaarden van sociaal werk: solidariteit, betrokkenheid bij de 
meest kwetsbare groepen, het relationele karakter van sociaal werk en sociale 
rechtvaardigheid 

☼ Stem laten horen 

♥ Primaire focus op  

☼ Meest kwetsbare groepen in onze samenleving 

◦ Mensen in armoede, mensen zonder wettig verblijfsstatuut, daklozen, enz. 

☼ Maatschappijkritische functie 

☼ Universele sociale voorzieningen met veel beweegruimte voor sociaal werkers 

Kritisch sociaal werk 

♥ Vanaf jaren 1990: Fook en Dominelli 

♥ Kritiek op radicaal sociaal werk 

☼ Te veel focus op economische uitsluiting: onvoldoende aandacht voor andere 
uitsluitingsmechanismen zoals gender, etniciteit, seksuele voorkeur, leeftijd 

♥ Fook (2003) 

☼ Alternatief voor radicaal sociaal werk 

◦ Te veel gericht op macroniveau, te weinig oog voor de emanciperende kracht op 
microniveau 

☼ Centraal: Kritische reflectie 



◦ Aandacht voor de taal en het discours van de sociaal werker om de eigen 
vooronderstellingen te expliciteren 

♥ Dominelli (2002): anti-oppressive practice  

☼ Verschuift aandacht van de samenleving naar het handelen van de sociaal werker  

☼ Centrale vraag: in welke mate reproduceren sociaal werkers (al dan niet bewust) ongelijkheid 
en discriminatie in hun handelen 

♥ Kritisch sociaal werk 

☼ Focus op kritisch bevragen van de micro-praktijk van sociaal werk en onderliggende 
assumpties van sociaal werkers 

Beleidsgericht sociaal werk 

♥ Weiss & Gal (2013): policy practice 

☼ “Het gaat dus 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” 
(Hermans, 2014, p. 36) 

♥ Meer gematigde opstelling 

☼ Niet afzetten tegen beleid, maar wel invloed proberen uitoefenen op/vanuit bestaande 
besluitvormingsprocessen en –structuren 

◦ Via media-optredens, beleidsnota’s op basis van eigen registratiegegevens, 
deelname aan het maatschappelijk en politiek debat 

 

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 

Discussiepunten: 

- Signaalfunctie voldoende? 

- Expertise op zich? 

❖ Structurele opdracht als taak van stafmedewerkers of iedere sociaal werker? 

-Financiële afhankelijkheid van (lokale) overheid 

❖ Radicale variant haalbaar in Vlaanderen? 

LES 8: DEEL 3 

SOCIAAL WERK ALS PRAKTIJK  

ONTSTAAN SOCIAAL WERKPRAKTIJKEN 

Vragen: 

 Waarom? (welk sociaal probleem?) 

 Hoe? (welke sociale interventie opgezet?) 

 Resultaat? (welk ‘soort’ sociaal werkpraktijk is ontstaan?) 



Mary Richmond, USA, Baltimore (1861-1928) 

Op 4 jaar wees, opgevoed door grootmoeder, arme afkomst →geen opleiding tot leerkracht,  wél intelligent; 
zichzelf opgewerkt in “charity work”, (eerst 8 jaar in boekhandel gewerkt) 

♥ Professionalisering van liefdadigheid  

♥ Grondlegster van het ‘casework’ 

☼ Friendly visiting the poor (1899) 

☼ Social Diagnosis (1917) 

☼ What is social casework (1922) 

♥ Person – in – environment 

☼ Interpersoonlijke relaties met het oog op zelfhulp 

☼ ‘Krachten in de omgeving’ 

☼ Samenwerken met andere diensten 

Jane Addams, USA, Chicago (1860-1935) 

Rijke afkomst, gezondheidsproblemen = geen opleiding tot dokter 

♥ “Hull House” (1899)  

☼ Eerste Amerikaanse buurthuis. Addams als “resident” (= bewoner), samen met vriendinnen 

☼ Veelheid aan interventies: jeugdwerk, volkskeuken, volwassenenvorming, cultuur, 
kindertuin, woonvoorziening  

♥ Settlement Movement 

☼ Groepswerk én politieke actie: vrouwenrechten, vredesbeweging, arbeidersbeweging, 
gelijkheid van de zwarte bevolking,… 

☼ “in kaart brengen” van problemen: analytische onderzoeksmatige benadering van armoede = 
basis voor actie! 

SOCIAAL WERK ACTUEEL 

♥ De globale definitie van sociaal werk 

“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.” (IFSW, 2014) 

♥ Sociaal werk in België 

☼ Eerste school in 1920 in Brussel  

☼ Beschermde beroepstitel ‘maatschappelijk assistent’ in 1945 

☼ Relatief late academisering (in 2005)  

☼ Grote diversiteit aan sectoren en in bijna elk beleidsdomein aanwezig  

♥ Sociaal werk als vakgebied vanuit twee tradities 

☼ Angelsaksische traditie  

◦ Deskundige aanpak van sociale problemen  

◦ Sociale problemen gezien als een ‘tekort’ 

◦ Nadruk op efficiëntie en effectiviteit 

Maatschappelijk werk 



☼ Continentale traditie  

◦ Sociaal werk als hefboom naar gemeenschapsvorming 

◦ Focus op diverse vormen van ‘sociale opvoeding’  

Sociale pedagogiek 

VERSCHILLENDE INDELINGEN MOGELIJK VAN SOCIAAL WERKPRAKTIJKEN  

♥ Methodiek 

☼ Social case work – individuele hulpverlening 

◦ Mary Richmond – Social diagnosis (1917) 

◦ Systematisering liefdadigheidswerk 

☼ Social group work – groepswerk 

◦ Jane Addams  

◦ Leren voor/door de groep (vb. zelfhulpgroepen, dadergroepen) 

◦ Sociaal-cultureel werk 

☼ Community work – samenlevingsopbouw/opbouwwerk 

◦ Werken met burgers aan maatschappelijke problemen 

◦ Kernbegrip: participatie 

♥ Doelgroep 

☼ Kinderen, jongeren, senioren, personen met handicap, mensen in armoede…  

♥ Verticaal (≠ niveaus van toegankelijkheid) 

☼ Nulde lijn: Zelfzorg, mantelzorg, zelfhulpgroep (VWAWN, Samenlevingsopbouw, …) 

☼ Eerste lijn: Centra Algemeen welzijnswerk (CAW), OCMW, … 

☼ Tweede lijn: Centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGGZ) 

☼ Derde lijn: Residentiële instelling bijzondere jeugdzorg 

☼ Vierde lijn: Psychiatrisch ziekenhuis 

♥ Horizontaal (≠ beleidsdomeinen) 

☼ Onder welk beleidsdomein een praktijk valt: federaal, gemeenschap of gewest 

Federaal Gewesten Gemeenten 

Algemeen belang Territorium gebonden Persoonsgebonden 

Justitie en veiligheid Economie Openbare werken 

Sociale zekerheid Huisvesting Sportinfrastructuur 

Landsverdediging Werkgelegenheid Onderwijs 

Buitenlandse zaken Stedenbouw Kinderopvang 

INDELING NAAR THEMA’S EN DOELGROEPEN  

Algemene hulp- en dienstverlening 

(Geestelijke) Gezondheidszorg 

Justitie 

Leefomgeving en internationale samenwerking 

Jeugdwerk 



Cultuur en vrije tijd 

Arbeid en economie 

Armoede en samenlevingsopbouw 

ALGEMENE HULP- EN DIENSTVERLENING 

♥ Veel diversiteit in de maatschappelijke dienstverlening (OCMW, CAW, mutualiteiten…) 

♥ Uitlichten van 1 centrale speler: OCMW: Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn, 308 in 

Vlaanderen – Publieke organisatie – op lokale schaal 

“OCMW-wet van 8 juli 1976: ‘Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in 

de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn opgericht, die onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze 

dienstverlening te verzekeren.” 

Methodisch Categoriaal  Verticaal  Horizontaal  

Individuele en/of 
groepsgerichte 
dienstverlening 

Diversiteit aan 

doelgroepen (kinderen, 

jongeren, ouderen,...) 

 

Eerste lijn Federale en Vlaamse 
overheid, Lokaal Sociaal 
Beleid 

 

(GEESTELIJKE) GEZONDHEIDSZORG 

♥ Wijkgezondheidscentra 

☼ Missie: samenwerken aan het realiseren van gezondheid als basisrecht voor allen en aan het 

verkleinen van sociale ongelijkheid in gezondheid 

Methodisch Categoriaal  Verticaal  Horizontaal  

-Individuele en/of 
groepsgerichte 
ziektepreventie 

-Wijkgerichte 
gezondheidspromotie  

Diversiteit aan 

doelgroepen (kinderen, 

jongeren, ouderen,...) 

 

Eerste lijn Federaal 

JUSTITIE 

♥ Zowel daders, verdachten en slachtoffers  

♥ Bv: Sociale dienst, politie, slachtofferhulp, psychosociale dienst , zorgteam gevangenis…  

Methodisch Categoriaal  Verticaal  Horizontaal  

Individuele 
hulpverlening 

 

Daders en slachtoffers 

van een misdrijf (en hun 

familie) 

 

Tweede lijn Vlaams (6e 
staatshervorming) 

LEEFOMGEVING EN INTERNATIONALE SAMENWERKING 

♥ Maatschappelijke omstandigheden die impact hebben op de levenskwaliteit van de mens op 

verschillende niveaus: buurt, stad, planeet  

♥ Bv: milieuorganisaties, beleid…  



Methodisch Categoriaal  Verticaal  Horizontaal  

Community work (+ 

individuele en 

groepsprojecten) 

 

Diversiteit aan 

doelgroepen (vb. mensen 

in armoede, met een 

migratieachtergrond,etc.) 

Nulde lijn Federaal (maar ook 

Vlaams, lokaal, etc.) 

JEUGDWERK 

♥ Definitie: 

“sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd van drie tot en met dertig jaar, in de 

vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die 

daaraan deelneemt op vrijwillige basis (De Ambrassade, 2019)”  

♥ Verzamelnaam voor jeugdbewegingen, jeugdhuizen, speelplein, clubs… 

Methodisch Categoriaal  Verticaal  Horizontaal  

-groepswerk 

-community work 
(organisatie in relatie tot 
de buurt) 

-casework  

-kinderen en jongeren 
(uit de buurt) 

-buurt: migratie, 
armoede 

Eerste lijn Lokaal, lokale 

jeugdwerking 

CULTUUR EN VRIJE TIJD 

♥ Definitie:  

“sociaal-cultureel volwassenenwerk is een sector waar heel wat sociaal-culturele praktijken worden opgezet en 

ondersteund. Centraal in deze praktijken staat ontmoeting, niet-formeel en informeel leren, gemeenschapsvorming en 

maatschappelijk engagement. (Socius, 2019)”  

♥ Focus op volwassenen en hun vrije tijd 

☼ Doordrongen in verschillende levenssferen van mensen (wonen, werk, wonen,…) 

☼ Vrijwillige deelname  

☼ Praktijken ontstaan vanuit een bewogenheid van mensen voor een bepaald thema of 

maatschappelijk probleem 

Methodisch Categoriaal  Verticaal  Horizontaal  

Opbouwwerk  Niet specifiek 

 

Geen specifieke 
interventie  

Vlaanderen: huisvesting, 

milieu 

ARBEID EN ECONOMIE 

Methodisch Categoriaal  Verticaal  Horizontaal  

Individuele 
dienstverlening  

Diversiteit aan 
doelgroepen (jongeren, 
ouderen, werkgevers, 
werknemers, etc) 

 

Eerste lijn -Federale overheid: 

arbeidsrechtelijke 

aspecten 

-Vlaamse overheid: 

Departement Werk en 

Sociale Economie, Dienst 



Dienstencheques & 

Uitzend 

ARMOEDE EN SAMENLEVINGSOPBOUW 

♥ Het recht op een menswaardig leven voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities 

☼  Realiseren van sociale grondrechten 

Methodisch Categoriaal  Verticaal  Horizontaal  

Community work en 

groepsgerichte 

dienstverlening 

 

Geen categoriale 

indeling, maar nadruk op 

personen in 

maatschappelijk 

kwetsbare posities  

Nulde lijn Vlaamse Gemeenschap, 

Departement welzijn, 

Volksgezondheid en 

gezin, Lokaal Sociaal 

Beleid 

Deel 4: Sociaal werk als mensenrechtenberoep  

LES 9: DEEL 4 

SOCIAAL WERK EN MENSENRECHTEN  

INTRODUCTIE 

MENSENRECHTEN 

♥ Verschillende definities: 

☼ Ethisch: normen die richtinggevend zijn voor de realisatie van menselijke waardigheid 

☼ Juridisch: regels – wetten die mensen beschermen tegen misbruik 

♥ Geschiedenis: 3 generaties mensenrechten: 

☼ Burgerlijke en politieke rechten (bupo-rechten) 

☼ Economische, sociale en culturele rechten (ecosoc-rechten) 

☼ Collectieve of solidariteitsrechten 

♥ Mensenrechten zijn: 

☼ Universeel – internationaal  

☼ Onvervreemdbaar 

☼ Comprehensief – Ondeelbaar  

♥ Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948):  

☼  3 generaties mensenrechten 

♥ Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (1966) 

♥ Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (1966) 

♥ Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (1950) 

♥ Europees Sociaal Handvest (1961) 

♥ Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) 

♥ VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (2004) 



♥ [Sustainable development Goals/SDGs (2015)] 

GRONDRECHTEN 

♥ ≈ mensenrechten / ≈ burgerrechten  

♥ Vertaling / concretisering van mensenrechten in de grondwet van een staat 

♥ Omvat rechten van burgers ten aanzien van een staat 

♥ Indeling: 

☼ Klassieke grondrechten ≈ bupo-rechten 

☼ Sociale grondrechten  (cf. artikel 23 van de Belgische Grondwet) 

♥ Discussie: mensenrechten → universeel; grondrechten → selectief? (cf discussie vluchtelingen) 

WELZIJNSRECHTEN 

♥ Een rechtsgebied in het sociale domein dat de verhoudingen regelt tussen burger – overheid – 
welzijnsvoorzieningen 

♥ = concretisering van sociale grondrechten 

♥ Bv: Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp (2004): 

☼ Recht op jeugdhulp 

☼ Recht op instemming 

☼ Recht op toegang dossier 

☼ Recht op inspraak en participatie 

☼ Klachtrecht 

 

DE SHIFT VAN ‘GUNST’ NAAR ‘RECHT’ IN HET SOCIAAL WERK  

 

Mensenrechten

Vb: sociale rechten

(art.22 UVRM) 

(sociale) grondrechten
Vb: recht op sociale 

bijstand (art. 23 
grondwet)

Welzijnsrechten

Vb: recht op jeugdhulp 
(art. 7 DRP)



♥ Shift van gunst naar recht: nieuwe configuratie/architectuur/grammatica/anatomie voor het sociaal 

werk? 

☼ DNA van het sociaal werk wijzigde, maar niet radicaal 

☼ Met de introductie van het mensenrechten in het sociaal werk verdween het gunstparadigma 

niet 

☼ Verstrengeling van ‘oude’ en ‘nieuwe’ opvattingen over het sociaal werk die een hybride 

vorm van sociaal werk genereert  

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

MENSENRECHTEN ALS HANDELINGSKADER VOOR HET SOCIAAL WERK  

♥ Internationale definitie van Sociaal Werk: 

“Sociaal werk is een op de praktijk gebaseerd beroep én een academische discipline die sociale verandering en sociale 

ontwikkeling promoot, evenals sociale cohesie en de empowerment en bevrijding van mensen. Principes van sociale 

rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit staan centraal in het 

sociaal werk. Onderbouwd door theorieën van sociaal werk, de sociale en de humane wetenschappen en door 

inheemse/lokale/ indigenous’ kennis, engageert sociaal werk mensen en structuren om de uitdagingen van het leven aan te 

gaan en het welzijn te verhogen.” (IASSW/IFSW, 2014) 

→ Sociaal werk is een ‘mensenrechtenberoep’ 

♥ Androff (2016; 2018): introductie van principes van mensenrechten in het sociaal werk:  

☼ Menselijke waardigheid 

☼ Non-discriminatie 

☼ Participatie 

☼ Transparantie 

☼ Aansprakelijkheid 

♥ McPherson (McPherson, 2015): een integrale benadering op mensenrechten in het sociaal werk: 3 

bouwstenen: 

☼ a human rights lens 

☼ human rights methods 

☼ human rights goals.  

♥ Sociaal werk als handelingswetenschap ➔ Mensenrechten als sociaal constructies  

♥ Afhankelijk van hoe je mensenrechten vom geeft, interpreteert, construeert,…kan je tot verschillende 

uitkomsten komen voor cliënten…uitkomsten die niet per definitie emanciperend zijn 

SYSTEEMWERELDGERICHT HANDELEN 

♥ Systeemwereld is het geheel van geïnstitutionaliseerde maatschappelijke hulpbronnen die 

noodzakelijk zijn voor de realisatie van mensenrechten: Onderwijs, Gezondheidszorg, Justitie, etc. 

♥ Ook het sociaal werk moet zijn plaats opeisen in deze systeemwereld 

♥ Werken met hulpbronnen: sociale voorzieningen & sociale netwerken 

☼ Toegankelijkheid van de voorziening 

◦ Bereikbaarheid 

◦ Begrijpbaarheid 

◦ Bruikbaarheid 

◦ Beschikbaarheid 

◦ Betaalbaarheid 

◦ Bekendheid 

◦ Betrouwbaarheid 

◦ Betrokkenheid 



♥ Valkuilen van systeemwereldgericht handelen 

☼ Mattheus-effecten: een herverdelingsmechanisme in het sociaal beleid dat laat zien dat 

burgers uit hogere inkomensgroepen relatief meer voordeel halen uit maatschappelijke 

dienstverlening dan burgers uit de lagere inkomensgroepen. 

☼ Categoriale vs. universele systemen: ‘services for the poor are poor services’ 

☼ Nieuwe configuratie tussen burgers en overheid in de realisatie van basisvoorzieningen. 

LEEFWERELDGERICHT HANDELEN 

♥ Leefwereld: 

☼ De sociale, politieke, culturele en historische achtergrond waartegen subjectieve, menselijke 

ervaringen betekenis krijgen. 

☼ Fysieke leefomgeving: wijk - buurt 

☼ Symbolische leefomgeving: gedeelde interpretatiekaders –subculturen – sociale status – 

identiteit 

♥ Leefwereldgericht handelen: 

☼ Aansluiting vinden en starten bij de problemen, de kwesties en de ervaringen die zich 

voordoen in de dagelijkse realiteit, in de leefwereld van mensen. 

☼ Subjectieve ervaringen en betekenissen van burgers in beeld brengen om zo deze leefwereld 

trachten te leren kennen en te leren begrijpen. 

☼ Een contextuele oriëntatie voor het sociaal werk waarbij mensenrechten en vormen van 

onrecht steeds in hun sociale context dienen te worden gesitueerd. 

♥ Grunwald and Thiersch (2009): it concerns “issues, crises and experiences within service users’ 

lifeworld situations as reference points”.  

♥ “Human rights then, are collectively constructed, collectively understood and collectively experienced.” 

(Ife & Fiske, 2006).  

♥ Naast leefwereld trachten te leren kennen en te leren begrijpen, ook ingrijpen in de leefwereld. 

♥ Niet alleen kijken naar de problemen die mensen ervaren, maar ook naar de mogelijkheden die 

mensen bezitten om mee een antwoord te geven op de problemen die men ervaart. 

♥ Valkuilen van Leefwereldgericht handelen 

☼ Het gevaar van blikvernauwing: problemen die zich in een bepaalde wijk of buurt 

manifesteren wil niet zeggen dat de oorzaken en de oplossingen zich daar ook situeren → 

belang van leefwereldgericht handelen te verbinden met het systeemwereldgericht en 

politiserend handelen → structurele antwoorden zoeken voor problemen die zich lokaal 

voordoen 

☼ Leefwereld is geen ‘passe-partout’ voor alles: als professional niet per definitie meegaan in 

het verhaal van de cliënt → eigen professionaliteit of deskundigheid aanspreken om van 

daaruit soms ook tegen de visie van cliënten in te gaan. 

→ Sociaal werk als bruggenbouwer tussen systeemwereld en leefwereld 

PARTICIPATIEF HANDDELEN 

♥ Mede-actorschap in de oplossingen die naar voor worden geschoven 

♥ Medezeggenschap over de probleemdefinities waarmee het sociaal werk werkt (vb ‘overlast’, 

‘kinderarmoede’) 

♥ Cliënt-participatie – beleidsparticipatie – participatie aan de samenleving 

♥ Sociaal werk moet de inzet van ervaringskennis omarmen 

♥ Inzet ervaringskennis als derde bron van kennis in het sociaal werk, naast theoretische kennis en 

praktijkkennis 

♥ Sociaal werk moet de inzet van ervaringskennis omarmen 



♥ Participatie: een praktijk van in- en uitsluiting / van macht nemen en macht krijgen 

☼ Gevaar van instrumentalisering van gebruikersparticipatie bij beleid 

♥ Participatie: een praktijk van het woord voeren of woordvoerder zijn 

☼ Wie spreekt ? Sociaal werker of gebruiker? 

☼ Instrumentalisering door sociaal werk 

ONTGRENZEND HANDELEN 

♥ Het in vraag stellen, bespelen en doorbreken van bestaande grenzen die aanwezig zijn in het sociaal 

werk 

☼ Ontgrenzing van het werkveld 

◦ Ontgrenzend handelen = het in vraag stellen, bespelen en doorbreken van 

bestaande grenzen die aanwezig zijn in het sociaal werk.  

◦ Grenzen als gevolg van de organisatie van het sociaal werk in werkvelden 

• Diversiteit aan werkvelden door indeling in doelgroepen 

• Ontstaan van sectoren met eigen regelgevend kader 

• Versnippering – verkokering – fragmentering → ‘eilandenstructuur’ → 

Ontoegankelijk voor gebruikers  

• Antwoorden op versnippering vanuit focus op ‘integraal werken’ (Stek-

model van Samenlevingsopbouw, GBO, Wijkgezondheidscentra, etc.) 

☼ Ontgrenzing van de bureaucratie 

◦ Managerialisme = een benadering waarbij het sociaal werk zich spiegelt aan de 

markt → focus op controle, efficiëntie, verantwoording, standaardisatie, etc.  

◦ ➔ Ontoegankelijkheid van het sociaal werk als gevolg van het bestaan van regels, 

procedures, protocollen, etc. 

◦ = Focus op ‘technisch-instrumentele’ logica in het sociaal werk: sociale problemen 

zijn oplosbaar door de inzet van de juiste methodiek of de juiste procedure >< 

complexiteit van de praktijk van het sociaal werk 

◦ Ook hier: belang van discretionaire ruimte → reflexief-normatieve logica 

◦ Sociaal werk moet zich meer bewust zijn van haar discretionaire ruimte  

☼ Ontgrenzing van probleemdefinities 

◦ Probleemdefinities geven ‘symbolische’ grenzen aan → hoe definiëren we sociale 

problemen, en op welke gronden doen we dit?  

◦ Vb. armoede: 

• Ouders in armoede met financiële problemen opvoedingsondersteuning 

aanbieden ➔ armoede = opvoedingsprobleem >< armoede als gevolg van 

gebrek aan financiële middelen 

◦ Aandacht hebben voor te ‘smalle’ (individuele) probleemdefiniëringen → belangrijk 

om context in beeld te brengen  

POLITISEREND HANDELEN 

♥ Het bevragen en contesteren van macht 

♥ Het collectiviseren van individuele kwesties tot gemeenschappelijke kwesties en deze collectieve 

kwesties in het publiek debat brengen 

♥ Macht is gelegen in structuren (bv. justitie, politiek, welzijn, etc.)… 

♥ … maar ook in discours en vertogen (armoede als persoonlijke schuld, werkloosheid als gebrek aan 

activering, etc.) 

LES 10: DEEL 4  



DUURZAME ONTWIKKELING ALS AANDACHTSPUNT VOOR  SOCIALE PROFESSIONALS  

EEN BELANGRIJK VRAAGSTUK 

♥ Actueel en brandend wereldwijd vraagstuk 

☼ Cf. klimaat-acties - Cf. het energiedebat 

♥ Universiteitsbreed aandachtspunt  

☼ Cf. Universiteitsbrede Beleidskeuzes - Cf. Opdrachthouders duurzaamheid 

♥ Facultaire opdracht 

☼ Cf. Convenant UBK’s en FPPW - Cf. Commissie Welzijn en duurzaamheid   

♥ Ook een uitdaging voor sociale professionals 

☼ Cf. Pilootproject Sociaal Werk - Cf. Opschaling faculteit  

UITDAGING 

♥ We werken vaak met de ‘context’ 

☼ Gezinnen, buurten, sociale netwerken, ….  

♥ Traditioneel aangedreven door vooral de systeemtheorie 

☼ Geïnspireerd door de biologie (Ludwig von Bertalanffy) 

☼ Besef van sociale wereld als ‘systeem’ 

◦ Interactie en feedback 

♥ Veel aandacht in de praktijk 

☼ Cf. bijvoorbeeld het sociaal ecologisch model van Bronfenbrenner 

♥ Recent pleidooi voor verruimen van systeemtheorie naar eco-kritische benaderingen 

☼ Bijvoorbeeld Green social work (Lena Dominelli) 

☼ Cf. John Coates (2003). Ecology and social work. Toward an New Paradigm. Halifax: Fernwood 
Publishing.  

☼ Bij ons bijvoorbeeld Jef Peeters : zoeken naar betekenis van duurzame ontwikkeling als 
referentiekader voor sociale praktijken: kritiek dat sociaal werk vooral aandacht heeft voor 
sociale en economische component van duurzame ontwikkeling, maar niet voor milieuaspect 

♥ Verwijzen naar verschillende ecologische tradities in het sociaal werk (zie Peeters, 2010a) en 
onderscheid Addams – Richmond 

♥ Richmond: holistisch denken van “persoon in omgeving”  

☼ Kritiek dat focus ligt op ‘antropocentrisme en sociale relaties’ 

☼ Beperkte invulling van ecologie: Sociale omgeving maar geen oog voor materiële omgeving 

♥ Addams: Urban ecology – community work 

☼ Aandacht voor ruimere – ook niet menselijke – sociale omgeving 

♥ Slechte recent meer expliciete theoretische verdieping, vooral in relatie tot het sociaal werk, maar ook 
ruimere vraag naar Duurzaamheidseducatie 

☼ Dit wordt onder andere verder verdiept in de cursussen Sociaal Werk Theorieën, 
Internationaal Sociaal Werk en Politieke Vraagstukken inzake Duurzaamheid 

☼ Nu focussen we verder op  algemene situering: waarover gaat het debat?  

ENKELE BELANGRIJKE STAPPEN 



♥ Rapport Club van  Rome – “Grenzen aan de groei” – 1972 

☼ Zet de milieukwestie op de kaart  

♥ VN rapport ‘Our Common Future’  - het ‘Brundlandt-rapport’  - 1987  

☼ Eerste keer verwijzing naar Duurzame ontwikkeling: “ontwikkeling die voorziet in de 
behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties in 
gevaar te brengen om in hun behoeften te voorzien”. 

☼ Het rapport vraagt ook nadrukkelijk aandacht voor zowel ecologische als sociale 
verdelingskwesties.  

♥ Agenda 21 van de VN-conferentie ‘Milieu en Ontwikkeling’ in Rio - 1992  

☼ Duurzaamheid moet gaan om een evenwicht tussen en integratie van ecologische, 
economische en sociale doelstellingen 

♥ VN Sustainable Development Goals  - agenda 2030 – 2015 

MEER DAN MILIEU 

♥ Meer is dan milieukwesties.  

♥ Ecologische, sociale en economische uitdagingen zijn onlosmakelijk verweven. 

♥ De samenhang van het overschrijden van ecologische grenzen, ongelijke welvaartsverdeling en 
economische instabiliteit maken het dus noodzakelijk om in het streven naar een duurzame 
samenleving economische, sociale en ecologische ambities op elkaar af te stemmen. Onderstaand 
model van duurzame ontwikkeling houdt rekening met deze samenhang en biedt een kader om met 
duurzaamheid als richtinggevend principe aan de slag te gaan. 

♥ Ongelijke verdeling van milieuproblemen 

☼ Cf. wonen in ongezonde omgeving en huizen 

♥ Ongelijke ecologische voetafdruk 

☼ Cf. landen/mensen in armoede niet noozakelijk grotere afdruk 

☼ Cf. geen mogelijkheid tot betere omgang met energie 

♥ Ongelijke verdeling ecologische beleidsmaatregelen 

☼ Cf. subsidiebeleid of omhoog trekken van prijzen om verbruik te temperen 

♥ Ongelijke klimaatrisico’s 

☼ Cf. mogelijheid tot verhuizen?  

♥ Denken over duurzame ontwikkeling stelt dus de politieke, sociale en economische machtsstructuren 
en de gangbare relatie mens-natuur grondig in vraag.  

♥ Maatschappelijke en milieuproblemen zijn diep geworteld in deze dominante systemen en relaties, 
dus er zal aandacht moeten besteed worden aan een fundamentele transformatie van onduurzame 
structuren, culturen en praktijken. 

♥ Een meer duurzame samenleving is dan ook een kwestie van transities: wijzigingen in de systemen die 
de basis vormen van onze maatschappelijke ontwikkeling. 

EEN HEVIG EN COMPLEX DEBAT 

♥ Eco-realisme versus post-growth benaderingen (reeds sinds ontstaan Club van Rome) 

☼ Cf. debat gemodificeerd voedsel 

♥ Met groeiende aandacht in de praktijk van sociale professionals 

☼ Cf. peer to peer economie ( De Torentjes in Gent) 

☼ Cf. repair cafe’s 



☼ Cf. projecten inzake toegang tot gezonde voeding 

☼ Cf. energieprojecten, vb.energiesnoeiers 

♥ Spanning tussen ‘ecologie, economie en sociale‘ 

♥ Discussie individuele keuzes versus probleem van multinationals  

☼ Cf. Het klimaat zijn wij – 2019 van Jonathan Safran Foer 

♥ Risico dat kwetsbare mensen ook kwetsbaar zijn voor duurzaamheidsinitiatieven 

☼ Cf. energiesnoeiers 

☼ Cf. gezonde voeding en toegang tot voeding 

☼ Cf. discussies over huisvesting 

UITDAGING VOOR PROFESSIONALS  

♥ Uitdaging voor professionals: zoeken naar een transformatieve praktijk  

☼ Besef van belang discussie  

☼ En besef van spanning die in het handelen zit 

♥ Opdracht om voorbij het individuele te kijken, ook in de eigen praktijk 

☼ Cf. debat klimaatvluchtelingen: is meer dan vraag naar ondersteuning maar ook vraag naar 
geo-politieke interesse 

☼ Cf. voeding en armoede 

♥ De uitdaging dus om zich ook maatschappelijk te moeien 


