
Sociale agogiek 2021-2022 

Inleiding 

1. Sociaal werk praktijken 
- Op zeer veel terreinen 

• Bv: Jeugdhulp –onderwijs – jeugdwerk – buurtsport - hulp aan daders en slachtoffers - 

zorg voor personen met een handicap – buurtwerk – de vakbond – vluchtelingenwerk – 

daklozenwerk – vrijetijdsorganisaties, ouderenzorg, culturele organisaties, … 

 

1.1 Pedagogisch handelen  

Intentioneel tussenkomen in het socialisatieproces met als doel deze te veranderen = Het bewust 

intentioneel tussenkomen in praktijken met doel welzijnsverhoging.  

- Socialisatie: (on)bewust aanleren van gewoonten, waarden, normen en kennis van een bepaalde 

groep of maatschappij 

• Bv: wat we normaal en abnormaal vinden, wat we herkenbaar of onherkenbaar vinden. 

Sommige gezinnen vinden het normaal om elk jaar op vakantie te gaan, andere niet. Ze 

hebben andere normen en waarden. We leren dat van de gemeenschap, ouderen, 

vrienden en nemen dat onbewust over. 

- Intentioneel: welzijnsverhoging 

Bij pedagogisch handelen komen we in dat socialisatieproces intentioneel tussen.  

• Onderwijs is een intentionele tussenkomst. Het is een manier om de samenleving te 

organiseren. Intentie is welzijnsverhoging bij sociaal werk. Bij kinderen, jongeren én 

volwassenen 

Sociaal werk als pedagogische praktijk: leren wat een ‘menswaardig leven’ is, wat rechtvaardig 

tussen komen is. 

Pedagogisch handelen: 

- Vertrekt vanuit specifieke opvattingen over de samenleving en opvoeding 

• Die opvattingen verschuiven doorheen de tijd.  

o Bv: wegloopgedrag van jongeren vroeger: verzet zich tegen zijn ouders, wordt 

zelfstandig, was normaal puberaal gedrag. Wegloopgedrag nu: vermijden van 

weglopen, paniek.  

o Dingen die maatschappelijk geproblematiseerd worden, veranderen doorheen 

de tijd. 

Bv: de pedagogische tik is nu ondenkbaar en vroeger normaal.  

- Krijgt vorm binnen en geeft vorm aan relatie tussen ‘private’ en ‘publieke’  

• Privaat: vroeger was kind eigendom van ouders. Kiezen hoe je die behandelt en opvoedt 

Publiek: wat we maatschappelijk willen.  

• Hetgeen wat je wilt als individu en hetgeen wat maatschappelijk verwacht wordt kan in 

conflict komen, dan gaat men maatschappelijk tussenkomen 

➔ “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.”  (Interview prof. Maria Bouverne-De Bie, sociaal.net) 



Bij pedagogisch handelen gebeurt er een vertaling van sociale problemen naar pedagogische 

vraagstukken. 

- Sociaal probleem: criminaliteit, armoede, racisme, vluchtelingensituatie  

• Dat gaan we pedagogiseren: intentionele leerprocessen en interventies opzetten  

- De aanleiding van tussenkomst heeft verschillende redenen  

• Bv. werkloosheid: recht op arbeid, moeten sociale zekerheid betalen, zijn luieriken 

Roept vragen op → voorwerp van debat 

- Waarom komen we tussen? 

- Ten aanzien van wie komen we tussen? Keuzes maken  

- Met welk doel komen we tussen? 

- Hoe moeten deze interventies eruitzien? 

- Wat betekenen onze tussenkomsten voor de handelingsmogelijkheden van mensen? 

Pedagogisch handelen is niet neutraal 

- Geeft mee vorm aan sociale problemen (vb. spijbelen) 

• De manier waarop je een probleem benadert geeft er een vorm aan  

Bv: spijbelproblematiek kan je op verschillenden manieren bekijken: als problematisch 

beschrijven of het goedkeuren in de context 

- Het gaat de bestaande orde bevestigen of veranderen 

• Bestaande orde: mensen moeten regels volgen (spijbelend kind in instelling steken) 

• Veranderen: de zinvolheid van regels bekijken (naar thuissituatie kijken en daar 

ingrijpen) 

- Vraag naar verantwoording! 

• Waarden, normen en keuzes die de pedagoog maakt  

Pedagogisch handelen is niet per definitie ‘positief’ 

- Kan mogelijkheden beperken of verruimen  

• Onderzoek naar hangjongeren:  

Rondhangen heeft een positieve functie: vrienden maken, ontsnappen aan de 

thuissituatie, leren op straat leven en niet angstig zijn. Daar tussenkomen doet soms 

meer kwaad.  

- Kan ook bijdragen tot sociale uitsluiting 

- E is nood aan aandacht voor de wijze waarop interventies ingrijpen op de leefsituatie en 

leefwereld van mensen: sociale agogiek 

• Bepaalde hulpverlening wordt niet als positief ervaren. Soms doen interventies meer 

kwaad als goed  

 

1.2 Sociale agogiek 

Sociale Agogiek ligt tussen sociale pedagogiek en sociaal werk 

- Sociale Pedagogiek: de studie van de samenhang tussen cultuur en opvoeding  

• Bijvoorbeeld: ‘wat is (goed) burgerschap’, een rechtvaardige samenleving, … 

- Sociaal werk: de studie van intentionele interventies  

• Bijvoorbeeld: wat werkt in de jeugdzorg 

Sociale agogiek: De sociaalpedagogische studie van sociaal werk interventies 



Dit betekent dat we in de Sociale Agogiek dus nadenken over sociaal werk als intentionele 

pedagogische interventies in een maatschappelijke context, vanuit de vraag: 

- Hoe deze zijn ontstaan;  

- Vanuit welke ideeën;  

- Welke vorm deze krijgen;   

- Wat bedoelde en onbedoelde effecten zijn;  

- Of deze rechtvaardig zijn; …    

Betekent dat we ook naar de (historische) context moeten kijken 

2. U wordt (ped)agoog/sociaal werker in een context 

Werken met een diversiteit van mensen 

- Bv: Kinderen, jongeren, volwassenen, mensen met een beperking, ouderen, daklozen, 

drugsverslaafden, vluchtelingen, mensen in armoede, … 

Vraagt een diversiteit van vaardigheden 

- Bv: Luisteren, praten, op je handen zitten, rapporteren, … 

- Communicatievaardigheden zijn belangrijk  

- Op je handen zitten: alles willen oplossen, denken dat mensen zo makkelijk veranderbaar zijn → 

geen goede gedachtegang  

Een werkcontext  

- Doelgroep 

- Organisatie (cultuur, regels en collega’s) 

Maar ook een maatschappelijke context: de verzorgingsstaat 

2.1 Verzorgingsstaat  

Kapitalistisch systeem: systeem met privaatbedrijven en aandeelhouders waar winst gemaakt wordt. 

Doel: creatie van welvaart en focus op geld 

Verzorgingsstaat: collectieve zorg organiseren BV: onderwijs, openbaar vervoer, gezondheidszorg 

Betaalbaar omdat de overheid daar collectief in investeert 

- De verzorgingsstaat is een antwoord op de vraag hoe maatschappelijke goederen (onderwijs, 

huisvesting, gezondheidszorg, …) het beste worden toegewezen. 

- In een geïndustrialiseerde, kapitalistische samenleving 

- Via twee beginselen: ‘markt’ en ‘behoefte’ 

• Er wordt gecorrigeerd op dat marktbehoefte 

o Markt: met een bepaald inkomen kan je dingen kopen 

o Behoefte: niet in staat zijn om collectieve goederen te kopen 

 

2.2 Verdeling van maatschappelijke goederen  

Marktbeginsel: met een bepaald inkomen kan men bepaalde zaken verwerven (economische 

factoren)  



Behoeftebeginsel: andere factoren bepalen of een individu aanspraak kan maken op bepaalde zaken 

(politieke factoren of humanitaire factoren). De verdeling van maatschappelijke goederen gebeurt 

hier via collectivisering: treffen van algemene en bindende regelingen ter bestrijding van tekorten en 

tegenslagen die individuen afzonderlijk kunnen overkomen en tot tegemoetkoming aan de noden die 

individuen ervaren 

- Residuele samenlevingen 

• Marktbeginsel dominant Bv. Amerika  

- Institutionele samenlevingen 

• Marktbeginsel en behoeftebeginsel 

- Normatieve samenlevingen 

• Behoeftebeginsel dominant. Abstract: communisme 

 

2.3 Een uitdaging voor pedagogen  

Menselijke relaties kunnen onder druk staan (bijvoorbeeld discussie over digitalisering, 

managerialisme, ….) 

Verzorgingsstaat en dus solidariteit staat onder druk (bijvoorbeeld de discussie over besparingen, 

conditionalisering, ….) 

3. Het belang van de professional  

De professional als ‘agent of the welfare state’ 

- Wat jullie doen doet er toe!  

- Belang van discretionaire ruimte 

- Belang van professionaliteitsopvatting 

- Belang van opvatting over goed, maar ook rechtvaardig handelen! 

Belang van professionaliteitsopvatting en rechtvaardig handelen  

- Bijvoorbeeld: je werkt een methodiek uit om mensen in armoede te empoweren, maar je stelt de 

maatschappelijke structuren waardoor mensen in armoede leven niet in vraag 

- Bijvoorbeeld: je hebt een prachtig vrijetijdsaanbod voor jongeren, maar veel jongeren worden 

uitgesloten omdat ze de taal niet spreken 

Dit betekent dat we professionals (sociaal werkers) nodig hebben die zowel met mensen en groepen 

kunnen werken, en daarnaast die rechtvaardigheidsvraag in beeld kunnen brengen.  

Les 2: Sociaal werk als praktijk 

Definitie  

Sociaal werk is divers en complex. 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) 



- Academisch: sociaal werk is al 15 jaar een master 

- Gaat over processen bij mensen om deelname aan de samenleving te bevorderen  

- Oog hebben naar bredere structuren  

- Kennis en principes: wetenschappelijke kennis, inheemse kennis, levenservaringen  

- Focus op welzijn  

Waar of wanneer zie jij sociaal werk? 

- Maatwerkbedrijf: een bedrijf die deel uitmaakt van de sociale economie. Een bedrijf dat 

mensen tewerkstelt die wegens persoonlijke omstandigheden geen baan in een regulier 

bedrijf kunnen vinden. 

- Huiswerkbegeleiding in Nieuw Gent 

- Vrijetijdsbesteding aan hangjongeren  

- OCMW (budgetbeheer, sociale woning)  

- Ziekteverzekering, minder inschrijvingsgeld   

- Voedselbank  

- Kinderopvang  

- Buurtwerkingen  

- Seniorenactiviteiten  

➔ Heel divers 

➔ Voorbeelden gaan vaak over groepen mensen: vertrekpunt sociaal werk  

Van individuele naar sociale problemen: het vertrekpunt 

Sociaal werk begint bij sociale problemen  

- Wat wordt binnen een bepaalde context gedefinieerd als een sociaal probleem? 

Vluchtelingen die Europa proberen te bereiken via de zee en sterven.  

Man die verdrinkt in de Noordzee: geen sociaal probleem maar individueel  

Situaties die betrekking hebben op een heel grote groep mensen en die de stabiliteit van de 

gemeenschap onder druk zetten of destabiliseren. De opvatting over de sociale orde staat centraal 

voor sociaal werk 

- Die ervaringen kunnen objectief zijn: we weten dat er heel veel kinderarmoede is, in cijfers 

aangetoond 

- Die ervaringen kunnen ook minder duidelijk zijn: het illegaal downloaden van films, niet 

bewezen met onderzoek 

De gevestigde orde (waarden en belangen van de gemeenschap) komen onder druk te staan: 

Spanning tussen emancipatie en integratie (veranderen vs aanpassen) 

- Individu aanpassen aan die orde zodat het meekan? Of sociale orde veranderen? 

Bv. iemand met veel stress op het werk 

Integratie: weerbaarheidstest zodat ze de stress weer aankan 

Emancipatie: half time werken en werklast verlagen 

- Die waarden en normen worden bepaald door de dominante groep: middenklasse 

Verschillende andere visies m.b.t sociale problemen 

Naast sociaal werk zijn er nog andere disciplines   

- Psychologie/geneeskunde: Focus op het individu - afwijken van het ‘normale’ 



Optelsom van symptomen om diagnose te bekomen  

- Sociologie : Focus op de samenleving 

Kijken naar macro structuren. Individuele problemen bekijken op macro niveau bv. deviantie 

- Economie: Focus op welvaart en groei 

Markt van vraag en aanbod 

- Recht: Strafrecht/tot rechten komen 

Veiligheid en bestraffen wanneer die veiligheid onder druk staat  

Bv: vluchtelingenproblematiek 

- Psychologie: Focus op individuele reden: waarom is een persoon zijn land ontvlucht? 

- Sociologie: hoe ontstaan er nieuwe dynamieken in een land waar er veel vluchtelingen 

toestromen? Wat verstaan we uit integratie? 

- Economie: dragen vluchtelingen bij aan de groei van de samenleving of zet het ons systeem 

onder druk? 

- Recht: juridisch statuut. Aanvragen van verblijfsvergunningen.  

Sociaal werk als perspectief 

Sociaal werker draagt een ‘brede bril’ 

- Integrale kijk op situaties  

Moet notie hebben van die andere disciplines en ernaar teruggrijpen zodat het probleem ten 

volle begrepen wordt 

- Individu én structuur 

Oog hebben voor maatschappelijke structuren  

Leefwereldbenadering!  

→  Meenemen van kennis uit andere disciplines!  

- ‘Social workers have a moral and ethical responsibility to promote social change. Being 

critical reflexive practitioners who think and do in the context of social injustice and 

inequality requires social workers to act as change agents at both personal and structural 

levels’ (Dominelli, 2004). 

Sociale problemen als vertrekpunt 

De wijze waarop sociaal werkers tussenkomen in problemen is zeer intentioneel. Een probleem kan 

veel aspecten hebben en men moet keuzes maken. Dat bepaalt het sociaal werkveld.  

Vertaling van sociale problemen naar vraagstukken. Roept vragen op  

- Waarom komen we tussen? 

- Ten aanzien van wie komen we tussen? 

- Met welk doel komen we tussen? 

- Hoe moeten deze interventies eruit zien? 

- Wat betekent dit voor de handelingsmogelijkheden van mensen?  

Leidt tot debat en een zéér divers veld van sociaal werk praktijken 

Greep krijgen op sociale problemen 

Om die sociale problemen te begrijpen is er een analysekader ontwikkeld. Wij focussen ons op een 

vereenvoudiging: enkel micro en macro niveau.  



 

 

2 assen: 

- Niveau van de 

oorzaak: micro of 

macro  

- Aard van de 

oorzaak: intern of 

extern  

 

Bv. armoede  

- als micro individueel schuldmodel. Arm zijn door eigen schuld (teveel drinken, drugs, …) Via 

een vaardigheidstest de vaardigheden aanscherpen om terug op die arbeidsmarkt terecht te 

komen. Als individu eruit komen. 

- Als micro extern individueel ongevalmodel. Armoede is de persoon overkomen (door 

zuurstoftekort bij geboorte geen arbeid kunnen verrichten) Persoon ondersteunen en 

ondersteunen via uitkeringen.  

➔ Er ontstaan goede en slechte armen 

Deserving: zij die steun verdienen  

Non deserving: niet verdienen  

- Als macro maatschappelijk schuldmodel. Het kapitalistisch systeem zorgt voor armoede en 

ongelijkheid. Interventies: radicale ideeën zoals basisinkomen.  

- Als macro maatschappelijk ongevalmodel. Vegrijzing. Ouderen dragen niet veel bij maar 

kosten veel. De samenleving gaat structuren opzetten die de mensen ondersteunt waardoor 

er voldoende geld gaat naar pensioenen. Iets dat de samenleving overkomt waar men niet 

veel aan kan doen. 

Verschillende indelingen mogelijk van sociaal werk praktijken 

Aanbod door 

- De betrokken overheden 

- Het juridisch statuut van organisaties 

- Formele en informele zorg 

Aanbod voor  

- Verschillende leeftijdsgroepen 

- Specifieke doelgroepen 

- Verschillende levensdomeinen van mensen 

Hoe? 

- De mate van toegankelijkheid 

- Individueel/collectief aanbod 

Aanbod door betrokken overheden  

Hiervoor moet men eerst de complexe beleidscontext van België bespreken 



De verschillende beleidsniveaus van binnen en buiten 

België die we kunnen indelen volgens centralisatie (= 

de toepasbaarheid van een beleid op een bepaald 

gebied) 

- Europese unie: beleid is van toepassing op 

alle lidstaten: centraal 

- Lokaal, gemeenten: van toepassing op de 

burgers van de gemeenten: decentraal 

 

 

➔ De centralisatie heeft een impact op het beleid van het niveau   

Elk beleidsniveaus heeft ook bevoegdheden. Met wetten of decreten kan men een beleid voeren 

voor bepaalde doelgroepen.  

 

- Gemeenschap op basis van taal  

Bevoegd voor persoonsgebonden aangelegenheden: sport, onderwijs, cultuur 

- Gewesten  

Ruimtelijke ordening, huisvesting    

- 6e beleidsniveau: INTERNATIONALE RECHTSORDE/ EU REGELGEVING 

België is niet geïsoleerd  

Aanbod door betrokken overheden 

Hoe zijn die niveaus van toepassing op de hulp en dienstverlening en sociaal werk organisatie. 

De federale overheid 

Bevoegd voor alles wat eigen belang betreft: Arbeidsreglementering, volksgezondheid, de sociale 

zekerheid, bijstand & justitiebeleid 

Heeft een impact op welzijn van mensen door verantwoordelijk te zijn voor: 

- financiering van uitkeringen (werkloosheidsuitkering, arbeidsongeval..) 

Toekennen van deze uitkeringen is lokaal bv. OCMW  

- Regels die welzijn beschermen/garanderen van bepaalde doelgroepen (bv: rechten van 

gedetineerden, voorwaarden adoptie) 



- Wetgeving welzijnsorganisaties (bv: vzw structuur) 

- Zelf dienstverlening organiseren (bv: Fedasil= opvang asielzoekers) 

De Vlaamse overheid 

Vlaams Parlement  

- Gespecialiseerde commissies (onderwijs, welzijn,…) 

Vlaamse Regering (kabinet & administratieve diensten per beleidsdomein) 

- Decreten gemaakt in parlement uitvoeren bv. jaarlijkse begroting 

Lagere registratierechten, minder snel stijgende kinderbijslag  

- Kabinet: persoonlijke medewerkers van minister met elk specifieke bevoegdheid 

- Diensten: ambtenaren  

10 beleidsdomeinen: 

- Departement: beleidsvoorbereidend werk 

- Agentschappen: uitvoerend. Beleid uitvoeren.  

Bv: Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

- Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: beleidsondersteuning, justitiehuizen, 

samenlevingsopbouw.. 

- Agentschap Opgroeien (Jeugdhulp & Kind en Gezin) 

Agentschap Zorg & Gezondheid 

Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid 

Vlaams Agentschap voor personen met een handicap 

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Rekem 

Wat doet zo’n Vlaamse regering concreet? 

- Regels bepalen en middelen (subsidies) voorzien voor het aanbod van hulp-en 

dienstverlening  

- In beperkte mate zelf aanbod organiseren (bv: openbare psychiatrische instellingen) 

- Middelen voorzien voor doelgroep zelf (bv: persoonsvolgende budgetten) 

De lokale overheden 

Dichtst bij de burger 

- Vaak in opdracht van de Vlaamse of federale overheid bv. toekennen van uitkeringen  

- Eigen voorzieningen uitbouwen (bv: kinderopvang, woonzorgcentra) 

- Kunnen inspelen op specifieke, lokale noden in een bepaald gebied  

- Coördinator van verschillende initiatieven (bv: organisatie eerste lijn) 

- Sociaal beleid op lokaal niveau uitbouwen: decreet lokaal sociaal beleid 

Het is een heel complex gegeven. De overheden zijn bevoegd voor dezelfde bevoegdheden op 

andere niveaus. Ze zouden moeten samenwerken maar dat loopt niet vlot. Die versnippering van 

beleidsniveaus zorgt voor complexiteit.   

Aanbod door het juridisch statuut van de organisaties 

Organisaties hebben zelf ook een eigen rechtsvorm: 



1. Publieke dienstverlening (georganiseerd door een overheid) 

Opvang asielzoekers, gemeenschapsinstellingen, kinderopvang, woonzorgcentra 

2. Privaat initiatief (mogelijk met subsidies vanuit een overheid) 

VZWS: wel jong niet hetero (afhankelijk van subsidies)  

3. Commerciële initiatieven  

Bedrijven of ondernemingen: doel om winst te maken  

Betoging: niet alle sociaal werkers zijn ermee akkoord dat die commerciële initiatieven een 

plek krijgen in de hulpverlening  → zorgt voor concurrentie tussen bedrijven  

Impact voor cliënt zelf! 

- De prijs, kwaliteit, … 

Aanbod door formele en informele praktijken 

Formele dienstverlening 

- Zorg verleend is door professionals (opgeleiden) 

- Zorg wordt betaald door gebruiker of overheid (verzekeringssysteem) 

Informele dienstverlening 

- Zorg verleend door individuele burgers (familie, vrijwilligers..) 

- Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk (affectieve band) 

Niet bewust in een organisatie stappen en uitstappen, premie krijgen 

Aanbod voor verschillende leeftijdsgroepen 

- Kinderen, jongeren en gezinnen 

Bv. Awel  

- Volwassenen 

- Ouderen 

Bv. rusthuizen  

Aanbod voor specifieke doelgroepen 

Organisaties richten zich tot een bepaalde doelgroep 

- Mensen met een handicap 

- Mensen met een verslavingspproblematiek 

- Mensen met een arbeidshandicap  

- Mensen met een migratieachtergrond 

- Slachtoffers en daders van misdrijven 

- Kinderen en jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie 

- Vroegtijdig schoolverlaters  

- Mensen in armoede 

- …. 

Aanbod voor verschillende levensdomeinen 

- Persoonlijk en relationeel welzijn 

- Geestelijke gezondheid 

- Lichamelijke gezondheid 

- Werk 



- Wonen 

- Veiligheid en justitie 

➔ Staat niet los van elkaar 

Iemand met een slechte fysieke gezondheid zal ook niet snel kunnen toetreden tot de 

arbeidsmarkt 

➔ Niet in hokjes kijken zodat een persoon in zijn geheeld blijft gezien worden 

Hoe? Een opdeling in lijnen 

Hoe toegankelijk en hoe gespecialiseerd een voorziening is.  

- Nulde lijn: Zelfzorg, mantelzorg, zelfhulpgroep  

In de directe lijn van de omgeving  

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

Zorg voor een breed publiek, geen brede drempel  

- Tweede lijn: Centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGGZ) 

Minder toegankelijk, hogere drempel, vaak wachtlijsten  

- Derde lijn: Residentiële instelling bijzondere jeugdzorg 

Nog meer gespecialiseerd  

- Vierde lijn: Psychiatrisch ziekenhuis 

Minst toegankelijk  

Hoe? Individueel/collectief 

Individueel aanbod (social casework) 

- Klassieke sociaal werk 

- Analyse van probleem en oplossing zoeken 

- 1 op 1 werk 

Collectief aanbod (group- en community work) 

- Groep meer centraal  

Continuüm (onderscheid niet strikt per praktijk te maken) 

- Er kan een combinatie van beiden zijn  

Toepassing opdelingen – Armoede → armoedebestrijding  

Aanbod door…   

Betrokken overheden  

- Internationaal/Europees niveau: Sustainable development goals (VN) tegen 2030 armoede 

bestrijden: niet bindend, inspanningsverbintenis  

- Federale Overheid : Financiering van uitkeringen, toegang energie en water…  

- Vlaamse Overheid: Onderwijs, gezin, cultuur, sport, vrije tijd… componenten die een invloed 

spelen bij armoede  

- Lokale overheden: Initiatieven vanuit specifieke lokale noden, bv bedeling warme 

maaltijden… 

Juridisch statuut van organisaties  

- Publieke dienstverlening: OCMW 



- Private vzw’s : CAW’s  

- Commerciële bedrijven: G4S Care 

Formele en informele hulpverlening 

- Formeel: OCMW, CAW… 

- Informeel: Buddy bij Armentekort 

Aanbod voor 

Verschillende leeftijdsgroepen  

- Kinderen, jongeren en gezinnen:  Kind&Gezin,  VZW Jong, C-Power…  

- Ouderen:  Rusthuizen OCMW, lokale dienstencentra, Caritas Vlaanderen -> Charter Armoede 

in Woonzorgcentra 

Verschillende levensdomeinen mensen  

- Wonen:  Volkshaard Gent  

- Vrije tijd:  Victoria Deluxe, VZW Jong… 

- Lichamelijke gezondheid:  WGC 

Hoe? 

Individueel/collectief aanbod  

- Individueel: OCMW, CLB, RisingYou,… 

- Collectief:  Vereniging waar armen het woord nemen, samenlevingsopbouw, buurtsport… 

Sociaal werk als praktijk → Voortdurend in beweging 

- Fusioneren/multifunctionele centra/samenwerkingsnetwerk 

- Vermaatschappelijking van de zorg:  Verschuiving van formele naar informele zorg 

- Tendering: aanbesteding van opdrachten 

- Verschuiving van centrale naar lokale aanpak  

- Wijzigingen in beleidsdomeinen 

Afsluitend: wat nemen we mee?  

- Mens in een complexe wereld 

- Sociaal werk: verbinding tussen individu en samenleving 

- Complex werkveld  met een diversiteit aan praktijken 

- Verschillende indelingen mogelijk  

- Impact maatschappelijke context (werkveld sociaal werk is historisch, sociaal en cultureel 

bepaald) 

Les 3: Maatschappelijke ontwikkelingen 

Waar waren we gebleven… 

- Sociaal werk = intentionele tussenkomsten gericht op verhogen welzijn 

- Diversiteit van praktijken en actoren 

- Overheen diversiteit van sociale problemen en praktijken, belang van aandacht voor de ruimere 

historische en maatschappelijke context waarin agogisch handelen vorm krijgt 



- In deze les: ontwikkeling samenleving en bijhorende problemen/vraagstukken die uitdagingen 

vormen voor sociale professionals 

Vandaag: 

- Evolutie van sociaal werk als opvoedingspraktijk in een veranderende samenleving 

- De (nieuwe) sociale kwestie als uitdaging 

• Antwoord bieden op sociale kwestie: hoe organiseren we de samenleving en hoe zorgen 

we ervoor dat er niet te veel mensen uit de boot vallen? 

 

1. Sociaal werk als opvoedingspraktijk  

Kiemen in vroege tijden, maar professionalissering in de 20ste eeuw 

Gerelateerd aan ontwikkeling ‘moderne’ samenleving (eerste moderniteit) 

Gekenmerkt door een verandering in relatie tussen individu en samenleving 

- Economisch: veranderende positie van arbeid 

- Cultureel:  

• Groeiend idee van de samenleving als ontwerp 

o Opvoeding moet voorbereiden op functioneren in samenleving 

• Toenemende individualisering: individu als zingever 

Met daarin continuïteit en discontinuïteit in ontwikkeling taak en professionalisering sociaal werk: 

van vrijwillig naar (ook professioneel) en van controle naar (ook) emancipatie 

Verschillende fasen in ontwikkeling samenleving  

1. De Middeleeuwen 

2. Humanistische benadering 

3. Omslag industriële revolutie 

4. Interbellum en periode na Tweede Wereldoorlog 

5. Hedendaagse ontwikkelingen 

Noot: grenzen tussen deze fasen zijn open 

1.1 De Middeleeuwen (500 – 1500) 

Wortels sociaal werk:  

- Religieus geïnspireerd liefdadigheidswerk bv. broeders van liefde  

• Plicht tot naastenliefde - eigenbelang – gunst 

• Bv. kledijbedeling. Eigenbelang: mensen helpen om naar de hemel te gaan, de hemel 

verdienen.  

Collectieve vormen van armen- en ziekenzorg door de katholieke kerk 

- Vooral materiële zorg en liefdadigheid (opvang, voedsel, kledij) 

Armoede ‘normaal’ gegeven: de wil van God 

- Geen aandacht voor oorzaken van armoede 

 

1.2 Humanistische benadering (16de – 17de eeuw) 



Economische verschuivingen: komt o.a. door verdwijnen van de macht van de katholieke kerk 

(feodaliteit) en de opkomt van het kapitalisme en humanisme  

- (Handels)kapitalisme 

- Start proletariseringsproces 

• Loonarbeiders 

• Toename armoede, bedelarij en landloperij 

Culturele verschuivingen: ontwikkeling van humanistisch wereldbeeld 

- Opkomst maakbaarheidsdenken en vooruitgangsgeloof (= de wil van de mens) 

• Niet iedereen kan mee met die voorruitgang → zorgt voor problemen. 

Ontwikkeling nieuwe benadering van sociale problemen 

- Werelds karakter: mens hier en nu staat centraal 

• De focus blijft op de mens zelf die het moet bewijzen maar er moet meer aandacht gaan 

naar subsidiaire inzet. 

- Appèl aan de lokale overheid om initiatieven rond armenzorg te ontwikkelen 

• Angstmotieven 

• Subsidiaire inzet bestemd voor gezin, familie en lokale gemeenschap 

Onderscheid ‘goede’ (kunnen niet) en ‘slechte’ (willen niet) armen → Deserving vs non deserving 

armen. Goede: willen veranderen en willen werken. Slechte: willen niet werken. 

- Repressie voor slechte armen, ondersteuning voor goede armen 

- Disciplinering als finaliteit: aanpassen aan dominante samenlevingsorde 

• Mensen die niet zoals ons leven moeten we leren zoals ons te leven: disciplinerende 

manier  

• Vivet: Het is aan de armen om de kansen aan te nemen, degene die het niet doen krijgen 

geen steun.  

o Jean Louis Vivet pleitte voor een systematischer beleid voor mensen in armoede. 

Katholieke kerk wou armenbedeling op parochiaal niveau terwijl Vivet een 

rationeler (ondersteuning i.p.v. aalmoezen) en stedelijker beleid wou. 

Onderscheid ‘goede’ en ‘slechte’ armen werkt door tot op vandaag. 

- Dit tijdsperk: nog steeds sterke disciplinering  

• Arm= eigen schuld 

• Rijk= door eigen harde werk 

➔ Zit complexer in elkaar 

 

1.3 Industriële revolutie (18de – 19de eeuw) 

Economisch: wetenschappelijke en technologische innovaties, doorbraak kapitalisme 

- Van standenmaatschappij (geboorte) naar klassenmaatschappij (inkomen) 

• Ontwikkelingen in de wetenschap, machines, ontstaan van fabrieken en bandwerk 

veranderen de samenleving gigantisch 

• Mensen verwerven rijkdom door klassenmaatschappij: zorgt voor mobiliteit 

Cultureel: Verlichting 



- Nadruk op rationeel denken, wetenschap 

- Sterk geloof in maakbare samenleving 

• Via (her)opvoeding tot betere samenleving komen 

19de eeuw 

- Opkomst stedelijke industrie 

- Toeloop van arbeiders uit 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: de sociale kwestie 

 

2. 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 en bevolking te ondersteunen 

Specifieke aandacht voor situatie arbeidersjeugd 

- Hoge kindersterfte en jeugddelinquentie  

- Sociale enquêtes: problematiek in samenleving in beeld brengen 

• Hoeveel overleden kinderen? 

Voorbeeld: De bewoners van de Bataviawijk hebben letterlijk te weinig ademruimte → 3,4 m2 per 

inwoner 

Antwoord op sociale kwestie 

Twee verschillende reacties op sociale kwestie, die tot op vandaag doorwerken 

1. Arbeidersbeweging 

2. Morele (her)opvoeding 

 

2.1 Arbeidersbeweging 

Streven naar sociaal-politieke veranderingen  

- Structurele veranderingen: meer inspraak van de arbeiders, delen van de winst → 

arbeidersomstandigheden verbeteren a.d.h.v. stakingen 

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 

De rijken, werkgevers moeten solidair zijn met armen, werknemers 

2.2 Morel (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  

- Hervormen van het gedrag en geesten van de arbeider. Ze hebben verkeerde normen en 

waarden, zijn niet goed opgevoed: Als we ze goed opvoeden zullen ze zich beter gedragen 

 

➢ 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 (ook dit werkt door tot op vandaag) 

- Geen aandacht voor sociale context van arbeidersklasse 

- Het idee vandaag: onderhandelen met kind over wat ze willen → Dit gaat niet bij iedereen. Niet 

iedereen kan bv. de hobby voetbal betalen.  

Dubbelkarakter sociale interventies 

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 (verder studeren bv.) 

Stilaan vormen van professionalisering (eerste school sociaal werk in 1920) 

Maar, disciplinering (individueel opvoeden) als doel 

- Mensen inpassen in bestaande maatschappelijke verhoudingen 

 

➢ ‘Dubbelkarakter’ interventies (Michielse, 1977) 

➢ Spanning tussen beheersing (=discipline) en emancipatie (Nijk & Baart, 1984) 



Interbellum en periode na WO II 

Groeiende rol van de staat 

Invoering enkelvoudig stemrecht voor mannen (1918) en vrouwen (1948)   

Periode tussen WOI en WOII: uitbouw ‘verzuilde’ samenleving= katholieke familie – katholieke school 

en mutualiteit  

- 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 (golden sixties): 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:  

- Ook kritische/emancipatorische functie van het sociaal werk en groeiende professionalisering 

- Vormingswerk, opbouwwerk: ook link naar bijvoorbeeld vakbondswerk 

Hedendaagse ontwikkelingen 

Ontwikkeling verzorgingsstaat  

- Sociaal pact na WO I: vanaf dan meer aandacht voor mensenrechten → ontstaan 

verzorgingsstaat. 

Cultureel: Overgang naar tweede moderniteit; een risico-samenleving (zie verder) 

Economisch: 

- Opnieuw veranderende positie van arbeid in samenleving 

- Kennismaatschappij: sterk individueel georiënteerde maatschappij 

 

➢ Zoektocht naar antwoord op deze veranderingen 

Risico van verschuiving focus sociaal werk op ‘individuele groei’ 

- Groot belang voor sociaal werk. Vanaf 1980-90 kwam er een focus op individu en individuele 

ontplooiing. 

 

3. Naar een nieuwe sociale kwestie  

Sinds jaren 1990: nieuwe sociale kwestie (Rosanvallon, Franse socioloog) → Samenleving die 

individueler/ minder voorspelbaar/ wordt.  

- Moeilijke inschakeling van laaggeschoolde groepen in de arbeidsmarkt 



• “Het ziet ernaar uit dat de kloof tussen hoger en lager geschoolden in onze samenleving 

[…] misschien wel de voornaamste vorm van segmentatie wordt.” (Cantillon, geciteerd in 

Manssens, 2000, p. 165) 

• Levenslang leren: Ander soort denken waardoor mensen uit de boot vallen  → 

laaggeschoolde 

- Superdiversiteit (Vertovec) en sociale cohesie vraagstuk 

• Verzuilde levensindeling verdwijnt gaandeweg: homohuwelijk 

Sociale kwestie = vraag naar solidariteit 

Hedendaagse ontwikkelingen 

Toenemende individualisering 

Ontzuiling (?) en 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’ 

Persoonlijk 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? 

• Genderdiscussie 

Liquid/fluid modernity (Bauman) 

- Vloeibaar, is er nog een vast gender?  

- Zorgt voor druk; maak je wel de juiste keuzes? 

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

- Emancipatie: meer vrijheid en kansen 

- Onzekerheid 

• Te veel keuzemogelijkheden 

• Idee dat eigen toekomst totaal maakbaar is en alles tegelijk kan 

• Druk: doe ik wel het juiste? Kan nefast zijn 

• Ideaalbeeld dat het leven juist moet zijn 

➔ Verantwoordelijkheid om ‘juiste’ keuzes te maken 

➔ Falen = eigen schuld 

Nieuwe maatschappelijke breuklijn tussen mensen die keuzevrijheid benutten en zij die hier niet in 

slagen, bijvoorbeeld gezien de maatschappelijke context 

Verschuiving naar kennismaatschappij (post-industriële samenleving) 

- Kennis nodig voor innovatie en groei 

- Nood aan hooggeschoolde arbeidskrachten  

- Belang van levenslang leren 

Toenemend belang ICT → ICT ontwikkelt, technologische zaken: niet iedereen kan daar mee mee 



Emancipatie van de vrouw/kinderen 

Van nationale naar globale economie 

- Enerzijds: economische groei en welvaart 

- Anderzijds: versterking van ongelijkheden 

Die ontwikkelingen hebben voor-en nadelen:  

Groeiende flexibilisering op de arbeidsmarkt: flexibele uren, bereid om thuis gezet te worden, 

- Tewerkstelling is geen doel meer op zich, maar werknemers moeten vooral flexibel inzetbaar zijn 

(>< recht op arbeid in de grondwet) 

• Van ‘employment’ naar ‘employability’  

• Belang van competentie om steeds nieuwe taken te kunnen uitvoeren 

• Cf. discussie open vacatures – “als je wil werken kun je werk vinden” → mensen 

sanctioneren als ze niet werken 

Job- en inkomensonzekerheid neemt toe 

- ‘Working poor’ , ‘the precariat’ (Standing, 2011)  

• Amen kunnen werken en toch onder de armoedegrens vallen. Inkomen maar hoge 

huurprijs → Armoede is niet louter een probleem voor mensen die niet willen werken 

o Heeft te maken met: Crisis op de woonmarkt (neemt grote hap uit ons budget) 

- Maar ook “bullshit jobs’ (Graeber) en vraag naar zingeving 

- Onzekere arbeids- en levensomstandigheden 

• We krijgen een nieuwe groep mensen die op de rand van de armoede balanceren. Zijn 

zeer kwetsbaar om in de armoede te belanden (ziekte, ontslag) 

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

Structurele werkloosheid (vooral bij laaggeschoolden) 

- Structuur: mensen met immigratieachtergrond, laaggeschoolden, vrouwen zijn kwetsbaarder 

(moeten kind opvoeden) → genderperspectief 

Risicomaatschappij 

Permanente blootstelling aan risico’s en individualisering ervan 

Weerspiegelt zich in 5 domeinen (Geldof, 2011) 

- Ecologische risico’s: klimaatverandering 

• Arme landen zijn veel kwetsbaarder voor gevolgen klimaatverandering 

• Klimaat risico’s: vooral nefaste gevolgen voor arme mensen (geen isolatie, slechte 

huizen) → minder bescherming 

- 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, privacy, …  

- 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 

- Cf: gevolgen Covid 19: niet de “grote gelijkmaker” 

• Covid 19 was niet de ‘grote gelijkmaker’: het treft wel iedereen, MAAR de gevolgen zijn 

verschillend 

o Mensen met een groot huis en veel kamers en veel technologie en goede wifi 

ondervonden geen problemen tijdens de lockdown en thuisscholing 

- Persoonlijke groei i.p.v. structurele problemen als aandachtspunt? 

• Er is een verschuiving van structurele problemen naar individuele verantwoordelijkheid 

om om te gaan met die problemen. We moeten het individu sterker maken.  

o Bv: burn-out: gaat vaak over individuele strategieën zoals yoga → is niet alleen 

individueel probleem die zorgt voor mentale kwetsbaarheid, maar kan ook 

probleem zijn hoe we de arbeid organiseren 

Uitdaging sociaal werk 

Vraag naar rol sociaal werk = vraag naar kritische houding t.a.v. dominante logica’s 

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

betekenisverlening van mensen >< tezelfdertijd ook discussie over “vertechnocratisering”: 

zie discussie Sterk Sociaal Werk 

Uitdaging sociaal werk: hoe verhouden we ons daartoe? Gaan we individueel ondersteunen 

(veerkracht, sterker maken)? Of kijken we naar de context waarin mensen leven? 

Les 4: De verzorgingsstaat  

Vandaag  

1. Centrale elementen in de definitie van de verzorgingsstaat 

2. Basistechnieken van de verzorgingsstaat 

3. Uitdagingen van de verzorgingsstaat 

4. Uitdagingen voor het sociaal werk 

 

1. Centrale elementen 

Definitie  

Er zijn verschillende definities: 

- “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”. (Thoenes, 1962) 

- “De samenlevingsvorm van sommige rijke geïndustrialiseerde landen waarbij een aantal 

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

kansen tot ontplooiing, binnen een wettelijk raamwerk, effectief gewaarborgd worden. Dit alles 



in het raam van de parlementaire democratie, en met behoud van de vrije markteconomische 

productiewijze.” (Deleeck, 2001) 

 

➢ Niet vanbuiten kennen, alleen centrale elementen:  

➢ Een systeem dat vanuit de overheid zorgt voor collectieve sociale welzijn van haar onderdanen 

bij handhaving van een kapitalistisch systeem  

Verschillende definities van een verzorgingsstaat met gemeenschappelijke elementen:  

- Cruciale rol voor de overheid als publieke actor 

• De overheid neemt haar verantwoordelijkheid en corrigeert op te grote ongelijkheden. 

• Zorgt dat iedereen menswaardig kan leven 

- Systeem van collectieve bescherming bestemd voor individuele risico’s (het is dus meer dan 

filantropie of ‘warme’ solidariteit) 

• Systeem van collectieve bescherming: systemen die gelden voor heel de samenleving en 

niet enkel voor diegene waarvoor we kiezen voor te zorgen.  

• Filantropisch: liefde voor de mensheid ≠ Geen empathische en directe relatie tussen 

gever en krijger → Koude solidariteit: belastingen betalen 

- Link met kapitalisme en vrijemarkteconomie 

Van nachtwakerstaat… 

Overheid als nachtwaker → toekijken maar zich niet bemoeien, niet actief: Wou vooral de vrijheid 

van mensen bewaken 

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

- Eigendomsrechten i.f.v. kapitaalsaccumulatie 

- Gelijkheid voor de wet 

• Neutraliteit en zakelijke opstelling  

- ‘Negatieve vrijheid’ 

• Veel nadruk op eigen autonomie en verantwoordelijkheid 

Naar ontwikkeling verzorgingsstaat  

Overheid legt basis voor verzorgingsstaat 

- Fysieke veiligheid en 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 en levensfases 

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

(schaalvoordeel) 

- Herverdeling via Sociaal Beleid 

• Discussie: pakken we te veel af van de rijken? Motiveert het de armen? Hoe verdelen we 

rechtvaardig? 

- Grondrechten realiseren 

Link met kapitalisme 

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 

Idee van “onzichtbare hand” van de markt  

- Onzichtbare hand die het zal corrigeren → werkt niet 

Idee van “trickle down economy” 

- >< vaststelling van ongelijkheid 

Kapitalisme 

Vraagstukken bij marktwerking en verhouding tot verzorgingsstaat 

- Doorwerking recht van de sterkste en bestendigen van bestaande ongelijkheden → Kapitalisme 

versterkt de ongelijkheid 

• 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? 

- Op welke domeinen marktwerking toelaten? 

• Cf. discussie vermarkting zorg, maar ook openbaar vervoer, …. 

Voorbeelden doorwerking economische logica in sociaal beleid: Kapitalisme focust op winst → Het 

idee van normaliteit vertrekt vaak uit een economische logica 

- Arbeidsmarkt 

• Degressiviteit uitkeringen om werkloosheidsval te vermijden 

• Werkbereidheid als voorwaarde 

• Verplichte gemeenschapsdienst of verplichte heroriëntering 

- Onderwijs 

• Cf. discussie ‘leerachterstand’ 

- PAB & PVF voor personen met een beperking 

- Commerciële spelers: RVT, Kinderopvang, FPC, … 

Cf. Discussie privatiseringsdecreet en kritiek op vermarkting: 

Winstlogica >< menselijke logica: Winstlogica staat haaks op menselijke logica 

”PISTACCHIO-EFFECT”: de mensen die niet voldoen aan het ideaalmodel, vallen uit de boot 

2. Basistechnieken  

4 basistechnieken verzorgingsstaat:  

1. Sociale Zekerheid 

- Basisprincipes solidariteit & verzekering 

- Sociale Risico’s 

- Financiering 

- Medebeheer 



2. Bijstand 

3. Sociale voorzieningen 

4. Sociale rechten 

 

2.1 Sociale zekerheid 

Verzekeringsprincipe: we moeten allerlei verzekeringen betalen  

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 

Solidariteitsprincipe: geld gaat naar een pot die herverdeeld wordt  

Solidariteit als een sociale technologie om mensen met elkaar te verbinden 

- Mix van koude/onpersoonlijke en ook ‘warme’ solidariteit 

- Voorbij “empathie” (anders selectie van zij die het ‘verdienen’)  

Sociale zekerheid = sterk verbonden aan beroepsarbeid! → Sociale zekerheid wordt opgebouwd door 

werkende bevolking 

- Bijdrage van economische actoren en beroepsactieve bevolking 

Ook 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’ 

- Iedereen kan er op rekenen als zich iets overkomt 

Welke sociale risico’s  

- Rust -en overlevingspensioen 

- Gezinsbijslag 

- Jaarlijkse vakantie 

- Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 

- Werkloosheid 

- Arbeidsongevallen & beroepsziekteverzekering (invaliditeit) 

- Dynamisch in relatie tot nieuwe risico’s: cf. discussie terugbetaling psychologische zorg 

Financiering Sociale Zekerheid 

BBP = 440 miljard € 

- Bruto binnenlands product: winst die samenleving maakt in een bepaalde periode. 

Overheidsbeslag 50% 

- Afromen via fiscale inkomsten 

• Belasting + BTW/ Accijnzen 

- Afromen via parafiscale inkomsten 

• Sociale bijdrage werkgevers (25%) en werknemers (13%)  



Beschikbare budget voor alle uitgaven: 220 miljard € 

Budget sociale zekerheid: ongeveer 100 miljard € 

Medebeheer 

Grote rol in beheer SZ voor werkgevers en werknemers 

Groep van 10: overleggroep over de sociale zekerheid en de sociale risico’s bij een collectieve 

verzekering 

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

Interprofessionele akkoorden (IPA’s) 

- Lonen en arbeidsvoorwaarden (overuren, …) 

 

2.2 Bijstand 

Onderste vangnet van de sociale zekerheid bestemd voor 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 

Groeiende conditionalisering: “voor wat hoort wat” 

Geïndividualiseerde projecten maatschappelijke integratie 

- Bestemd voor leefloners met grotere afstand tot de arbeidsmarkt 

- 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’ 

 

2.3 Sociale voorzieningen 

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

ziekenhuizen, rusthuizen, …  

- Direct: OCMW → ambtenaren, overheid 

- Indirect: verenigingen zonder winst, vzw → werken met subsidies  



Conditioneel? → Conditionaliteit: Pas gebruik maken van hulpverlening als je gemotiveerd bent en 

de taal kent.  

Universeel of selectief? Hebben niet per se een positief effect voor een gelijkwaardige samenleving. 

Er zijn selectiemechanismen: uitsluiten van kwetsbare groepen.  

- Draagvlak versus Mattheüs-effecten (wat vloeit naar de zee) → middelen belanden bij de 

verkeerde groep, degene die hebben krijgen nog meer, geraakt niet bij de armste.  

• Degene die de meeste steun nodig hebben, krijgen het niet.  

• Bv. investeren in de kinderopvang → doel: mensen naar arbeidsmarkt brengen 

o Wordt gebruikt door werkende middenklasse  

- Gelijke kansen versus stigma 

• Stigma: negatief bekijken van mensen die er beroep op doen.  

• Gevolg: mensen doen er geen beroep op omdat ze niet zo willen bekeken worden.  

- Cf. discussie progressief universalisme 

• Voorzieningen moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Investeren in degenen die het 

nodig hebben. 

 

2.4 Sociale rechten  

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

Instrument om te corrigeren en iedereen te ondersteunen.  

- 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) → Mensen richtten hun leven in op een manier dat we soms niet begrijpen. 

Waar ligt de grens van verdraagzaamheid?  

• Onderscheid:  

• Minimalistische lezing van sociale rechten (toegang tot ondersteuning) 

o Heb je toegang tot je recht? Het recht is gerealiseerd en formeel geregeld.  

o Bv. we weten dat we als student klacht kunnen indienen, kennen ons recht. 

Maar factoren zoals machtsverhoudingen en te weinig info kunnen ons 

tegenhouden.  

• Maximalistische lezing van sociale rechten (ook discussie over betekenis van 

ondersteuning) 

o Kijken naar de betekenis van het recht in de concrete realiteit. Men kijkt verder 

dan de toegang tot het recht, is het betekenisvol? → reflectie van de kwaliteit 

van onze rechten.  

o Bv. recht op gezondheidszorg VS is het wel een goede dokter?  

o Cf. debat non-take up rechten → iemand die geen gebruik maakt van zijn/ haar 

rechten 

o Verklaring: mensen lopen bijslagen mis door informatietekort en omdat ze geen 

label willen.  

 

3. Uitdagingen van de verzorgingsstaat  

Duur: het land investeert er veel in. Het moet een antwoord bieden op de huidige sociale problemen.  

Verzorgingsstaat in crisis 



Kantelmoment: eerste oliecrisis 1973 (na roaring 60S)  

- Vertraagde groei, overgang van industrie naar diensten (kennissamenleving i.p.v. industrieel), 

globalisering (bedrijven trokken naar buitenland)  

- Stijgende werkloosheid, oplopende sociale uitgaven 

- ‘Stagnerende verzorgingsstaat’ 

Economische ontwikkelingen en sociaal-demografische veranderingen zetten model van 

verzorgingsstaat onder druk (Cantillon, 2016) 

- Cf. Actueel vergrijzing, COVID 19, … 

• Vergrijzing → meer pensioenen, meer ouderenzorg: jongere generatie moet die 

ondersteunen = druk op de betaalbaarheid  

Kritieken op 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,… 

• Mensen willen niet werken  

Tweede golf jaren 1990 

- Van ‘vangnet’ naar ‘hangmat’  

• Verzorgingsstaat maakt lui en ondermijnt zelfredzaamheid, onverantwoordelijk gedrag 

wordt niet gestraft 

• Werkloosheid blijft, we zijn te laks  

o Alles afschaffen behalve het ongevalmodel 

o Mensen die kiezen om zo te leven → niet ondersteunen  

Oplossing: terugtredende overheid  

- Eigen inkomen uit arbeid = beste vorm van sociale bescherming 

- Cf. actueel jobs jobs jobs → jobs creëren  

• Maar werk beschermt niet voldoende → werkende armen  

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

→ Nog steeds grote groep armen 

Sociaal beleid is overwegend passief beleid 

- Burgers moeten zelf initiatief nemen om rechten te effectueren  

- Vooral in het nadeel van meest kwetsbare burgers 

Overheid heeft te grote greep op maatschappelijk leven: teveel bemoeienis, komt te vaak tussen 

➢ Nood aan versterking ‘civiele samenleving’ / ‘burgersamenleving’: burgerkracht i.p.v. groeiende 

individualisering  

- Bescherming tegen negatieve invloed markt en overheid 

- ‘Warme’ solidariteit 



➢ Verschuiving debat van institutionele niveau (rechtvaardige verdeling van collectieve goederen 

en diensten) naar niveau van interpersoonlijke netwerken (productie sociaal kapitaal): collectieve 

herverdeling → investeren in sociaal kapitaal 

- Meer ondersteuning 

- Creëren van mogelijkheden voor meer solidariteit bv. premie mantelzorg  

Overbevraging van de overheid: overheid wordt te veel bevraagd 

- Systeem barst uit zijn voegen 

- Spanning tussen ‘interventielogica’ en ‘interventiecapaciteit’ 

➔ Verschuiving naar een grotere ‘vermarkting’ bv. Vermarkting van de zorg  

Oplossing: firma’s met eigen investeringen → overheid wordt minder belast  

Gevaar: Bedrijven willen winst maken → niet toegankelijk voor meest kwetsbaren 

➔ Zet toegankelijkheid voorzieningen onder druk 

Verschuivingen in het denken over de verzorgingsstaat 

Vanuit kritieken vraag naar herconceptualisering van de verzorgingsstaat. De discussie zorgen voor 

verschuivingen.  

Verschuivingen in concept van de verzorgingsstaat 

- Van verzorgingsstaat naar activerende verzorgingsstaat…  

- Naar actieve welvaartstaat/sociale investeringsstaat… 

- Naar participatiesamenleving? 

Activerende verzorgingsstaat 

Nood aan nieuw type verzorgingsstaat gebaseerd op inzet op actief integrerende maatregelen i.p.v. 

passief (corrigerend en compenserend) uitkeringsbeleid → reactie hangmatdiscussie 

- We geven uitkeringen, maar laten het daarbij. Zorgt niet voor herintegratie. Nood aan meer 

activerend beleid.  

Centrale idee activeringsbeleid 

- Overheid moet tegemoetkomen 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) 

Kritiek: er zijn verschillende lezingen mogelijk van activering:  

- Disciplinerende reactie op bijstandsafhankelijkheid 

• Reactiveren van zieken.  

- Moraliserende reactie uit angst voor onderklasse 

• Angst voor onderklasse  

• Houden systeem onwerkbaar  

- Emancipatorisch project 

• Zieken willen vaak nog iets doen, het zijn geen profiteurs: recht op arbeid.  



Actieve welvaartsstaat 

Verschuiving 

- Verzorgingsstaat → welvaartsstaat 

• Herverdeling is pas mogelijk nadat welvaart is gerealiseerd 

• Economische groei: collectief inzetten 

- Activerend → actief 

• Actief burgerschap centraal 

• Actief als kwaliteit van overheid én burgers 

o Actieve overheid: voert pro-actief beleid 

o 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  

➔ Geen uitkeringen maar investeren in organisaties die zorgen van ontplooiing. BV. inzetten op 

kinderopvang en bedrijven die werklozen aanwerven. Geen financiële ondersteuning.  

Van ‘hangmat’ naar ‘trampoline’ (Cantillon & De Maesschalck, 2012) → het moet kracht geven om 

terug actief leven op te bouwen  

Kritieken op de sociale investeringsstaat 

We investeren veel en er verandert niets:  

“In de afgelopen 40 jaar zijn de sociale uitgaven niet verminderd. Integendeel. Ondanks de 

opeenvolgende besparingsrondes zijn de sociale uitgaven steeds groter geworden. In dezelfde periode 

is ook de tewerkstelling sterk gegroeid. Er zijn nog nooit zoveel mensen aan de slag geweest als nu. 

Ook de scholingsgraad is flink verbeterd. Maar desondanks is de armoede niet afgenomen. We zijn er 

niet in geslaagd de onderkant van de maatschappij op te tillen. Voor langdurig werklozen, werkloze 

gezinnen en laaggeschoolden neemt het armoederisico zelfs nog toe.” (Interview Bea Cantillon, 12  

oktober 2016, dewereldmorgen.be) 

➔ Onderkant van de samenleving wordt niet bereikt, vallen uit de boot.  

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

Investeren is niet slecht maar risico’s: 

- Kijken naar individu 

- Kijken naar prestaties 

- Burgers moeten voldoen aan plichten 

- Geen begrijpend kader 

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 

o 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) 

➔ Verantwoordelijkheid opnemen voor eigen leven als je dat kan= zelfredzaamheid  

Vlaanderen: vermaatschappelijking 

Achtergrond: toenemende nadruk op effectieve en efficiënte overheid 

Naar vermaatschappelijking 

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

bv: pleegzorg 

Terugtredende overheid: verschillende lezingen mogelijk:  

- Positieve lezing 

• Meer van onderuit, erkenning van lokale initiatieven van burgers  

• Netwerksamenleving: breed overleg en gedeelde verantwoordelijkheid in 

beleidsvorming 

• Potentieel van mensen benutten. Praten met vrienden i.p.v. psycholoog.  

- Kritische lezing 

• Afschuiven van verantwoordelijkheden naar individuen/gemeenschappen 

• Besparingsoperatie  

• Eist zelfredzaamheid → niet iedereen is dat, en heeft een netwerk.  

 

4. Uitdagingen sociaal werk 

Confrontatie met vermaatschappelijking: actieve zelfredzame burger VS burger die hier niet aan 

voldoet 

Kennis verzorgingsstaat belangrijk!  

- Omgaan met ‘mythes’ (zie een volgende les) 

• Schuld aan vluchtelingen 

• Mensen willen niet werken 

➔ Ontkrachten  

De ontwikkeling van een participatiesamenleving veronderstelt niet minder maar meer en sterke 

professionals 



- Als we willen inzetten op zelfredzaamheid, hebben we veel professionals nodig.  

• Burger/ vrijwilliger niet vervangen door professional: niet besparen  

Dragers/bevragers van solidariteit en belangrijke actoren in discours over ‘recht op ondersteuning’ 

Les 5: De constructie van sociale problemen  

Vandaag: 

- Verschillende manieren van kijken naar sociale problemen 

- Sociaal werk(er) als mede-actor in constructie van sociale problemen 

Inleiding 

Elke sociaal werkpraktijk komt tussen in een sociaal probleem  

- Voorbeelden: armoede, spijbelen, radicalisering, dakloosheid, burn-out, jeugddelinquentie… 

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

- Bv: jongeren vorming geven over sollicitaties  

De logica achter interventies (hoe we het probleem aanpakken en definiëren) zorgt voor 

verschillende aanpakken 

- Bv: Burn-out  

• Individu begeleiden en meer stressbestendig maken 

• Werkomgeving minder prestatiegericht maken  

- Bv: armoede 

• Luiheid → armen activeren 

• Gebrek aan financiering → inkomen verhogen  

Vertaalslag is gebaseerd op sociale probleemdefinitie 

- Manier van kijken naar wat de oorzaak is van het probleem, of/hoe dit kan aangepakt worden en 

wie moet(en) aangepakt worden 

- 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 (natuurramp ≠ sociaal 

probleem) 

- 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 = leidt tot politieke actie 

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

• vb. analfabetisme: eind jaren 1970 concrete acties 

• vb. kindermishandeling: vanaf de jaren 1960 erkend als sociaal probleem (‘The Battered 

Child Syndrome’, 1962) 



• vb. seksueel misbruik in de Kerk: oprichting bijzondere parlementaire commissie in 2010 

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

Sociaal 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 

o Actie: inzetten op scholing, bijscholing, sollicitatietraining, … 

• Probleem van gebrek aan inspanningen om werk te vinden   

o Actie: inzetten op arbeidstoeleiding, activering, … 

• Probleem van te hoge loonkosten  

o 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) 

o In de file staan: ergeren aan de rest, anderen veroorzaken het probleem 

o We zijn de file: deel van het probleem  

- Mede-actor in creëren van maatschappelijk draagvlak 

• vb. herstelbemiddeling 

“De wijze waarop tegemoetgekomen wordt aan een sociaal probleem is niet neutraal, maar geeft 

mee vorm aan de probleemdefinities op basis waarvan tussengekomen wordt.” (Bouverne-De Bie, 

2015, p. 88)  

➔ Hoe we kijken naar een probleem is niet altijd bepaald van bovenaf maar ook door 

professionals.  

➔ 2 organisaties voor hetzelfde probleem kunnen verschillende werkwijzen en visies hebben. 

Geldt ook voor onderzoek! Onderzoek is niet neutraal.  

Verschillende lezingen van sociale problemen 

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

problemen 

Verschillende lezingen van oorzaken mogelijk naargelang: 

- Situering niveau van sociaal probleem: 

• Microniveau versus macroniveau 

- Situering oorzaak van sociaal probleem: 

• Intern versus extern 

➔ Analyseschema Jan Vranken (1977) 

• 4 verklaringsmodellen armoede → perspectieven  

• Analyseschema ≠ beschrijving van de werkelijkheid 



Verschillende perspectieven op een sociaal 

probleem  

Niet zwart-wit  

 

 

 

Sociaal werk als actor 

Analyseschema Vranken kan verbonden worden met ontwikkeling verzorgingsstaten 

- Individuele modellen 

• Zeer individueel gerichte interventies: diagnostiek 

• 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) 

- Residueel: instroom 

- Structureel: betekenis van de praktijk 

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 

o Als mensen participeren, werkt ons systeem beter 

- Doel: mensen leren participeren aan de samenleving bv. door jeugdbeweging  

- Kritiek: dominant overwegende middenklasse → mensen voelen zich niet altijd thuis door andere 

normen en waarden 

• We moeten de mensen niet alleen overtuigen, maar ook het werk anders organiseren 

zodat het herkenbaar wordt.  

Non-participatie benaderd als toegankelijkheidsprobleem of toeleidingsprobleem 

- Vb. ondervertegenwoordiging in het jeugdwerk 

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  

- Bruikbaarheid? 

- Vb. jeugdwerk: wat betekent non-participatie van bepaalde groepen? 

• Non-participerend gedrag kan participerend zijn.  

• Bv: Jongeren die afwijkend gedrag stellen en de les niet volgen. Ze participeren op hun 

eigen manier en zeggen hier iets mee over het systeem.  

Discretion als centrale notie 

Belangrijk in deze discussie is dat pedagogen discretion hebben 

- Pedagogen hebben eigen handelingsruimte  

• Zelf keuzes maken 

Belangrijke auteur: Michael Lipsky (zie volgende slide) 

- Keuzes maken en nadenken in moeilijke context bv: geestelijke gezondheidszorg 

- Lipsky promoot discretie  

Veel onderzoek, met recente boeiende studie van Zacka 

Michael Lipsky 

Belangrijke figuur in de theorievorming over de discretionaire ruimte: Michael Lipsky 

- Lipsky, M. (1980). Street-level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. New 

York: Russell Sage Foundation. (zie samenvatting volgende slide) 

• Professionals staan op streetlevel: directe interactie op straatniveau 

- Twee kernbegrippen in zijn werk: 

• Street Level bureaucrats (Frontliniewerkers) 

• Discretionaire ruimte 

Lipsky – street level bureaucrats 

Ingaan tegen technische opvatting beleid waarbij praktijk ‘uitvoerders’ zijn >< praktijkwerkers zijn 

beleidsmakers  

De pedagogiek is een coping proces  

- Balans tussen goeden en slechten  

• S: Ondersteunen maar aan leerplan houden 

• G: veel klanten maar beperkt aantal werkuren 

➔ Afwegingen maken: tijden en middelen zijn beperkt  

Lipsky – discretionaire ruimte 

Discretionaire ruimte: frontliniewerkers hebben behoorlijk wat autonomie en nemen over de 

concrete uitvoering van hun taak veel eigen beslissingen om te copen met de dilemma's waarmee ze 

moeten werken (cf. De ondertitel van zijn boek) 



Belangrijke idee is dus dat frontliniewerkers “beleidsmakers” zijn 

3 factoren vormen ervaring van discretionaire ruimte 

- Situaties waarmee men werkt zijn telkens individuele casussen, die het noodzakelijk maken om 

het concrete handelen telkens af te stemmen op de specifieke situatie. Sociaal werkers hebben 

ook expertise die vb. managers niet hebben en die dus vertrouwen vraagt. 

• Mensen zijn verschillend → verschillende aanpakken  

- Regels zijn niet eenduidig, kunnen vaag en tegenstrijdig zijn en vragen dus interpretatie van 

frontliniewerkers, bijvoorbeeld je moet kortdurend werken maar ook vraaggestuurd. 

- Bovenstaande maakt dat frontliniewerkers allerlei strategieën kunnen ontwikkelen om controle 

te omzeilen. 

Opdracht voor pedagogen 

Nadenken over eigen positiebepaling 

Residueel of structureel 

- Conservatieve of kritische benadering? 

Les 6+7: Sterk sociaal werk  

1. Een situering  

De oriëntatie van de verzorgingsstaat  

Drie sociaal politieke doelstellingen → welke samenleving hebben we voor ogen? Beleid: concrete 

maatregelen om dat uit te voeren 

1. Normhandhaving 

2. Arbeidsmarktactivering 

3. Menselijke waardigheid (na de 2de wereldoorlog) 

- OMSLAG onder invloed van het mensenrechtendenken, nadenken over welzijn, en de 

ontwikkeling van de verzorgingsstaat 

- In sommige landen wordt 3e doelstellingen weggedrukt. Meer aandacht naar 1e.  

Van gunst naar recht 

Van normatief naar participatief 

Welzijn van objectief naar intersubjectief 

- Mensen moeten meebeslissen  

Van ‘order’ naar ruimte voor ‘disorder’  

- Hondeneten of eigen eten?  

• Persoon vindt hond belangrijker → OCMW gaat hierin mee 

• Maatschappij vindt persoon belangrijker  

- De culturele dakloze? 

Sterkte van verzorgingsstaat gaat dus over oriëntatie van investeringen, niet over investeringen op 

zich → meer investeringen betekent niet een betere verzorgingsstaat  



- Cf. discussie over kinderopvang onderbrengen bij minister van arbeid i.p.v. welzijn? 

• Welzijn: het krijgt een sociale functie 

• Arbeid: ouders ontlasten zodat ze kunnen gaan werken → economische meerwaarde 

In oriëntatie op menselijke waardigheid krijgen sociale professionals een kritische functie: de steen in 

de schoen functie (lastig doen) → de rol van sociaal werk verandert  

- Positie van onderhandeling tussen ‘verwachtingen samenleving’ en ‘vragen en behoeften 

individuen’ 

De professional als beleidsmaker 

Belangrijk is om daarbij te zien dat sociale professionals geen ‘uitvoerders’ zijn van beleid, maar 

beleidsmakers (zie vorge les): ze gebruiken discretionaire ruimte om het beleid vorm te geven 

Dit roept de vraag op naar de oriëntatie en opvatting van praktijkwerkers/professionals als actoren in 

de verzorgingsstaat 

2. De professional onder druk  

De verzorgingsstaat onder druk 

De oriëntatie op menselijke waardigheid en tegenspraak staat onder druk 

- Conditionalisering van rechten 

• Bereid zijn om van rechten te kunnen genieten 

• Voor wat hoort wat 

• Iets terugverwachten van mensen: geven en nemen bv. de taal kennen 

➔ Wat doen we als mensen die verwachtingen niet bereiken? Dominant discours: rechten niet 

meer toekennen 

- Focus op individuele verantwoordelijkheid (Mounk) 

• Verschuiving in samenleving 

• Sanctioneren  

• Eigen schuld 

- Vermarkting 

• Private spelers 

• Kwaliteitsvol?  

- Cf. de discussie die VANDAAG gaande is 

Krachtlijnen onder druk 

Een context van schaarste: besparen 

Toegenomen caseload en werklast  

Toegenomen registratiedruk en bureaucratisering: tonen dat we in orde zijn i.p.v. met mensen bezig 

zijn  

De politiserende opdracht staat onder druk: weinig bereiken → met te veel bezig 

Minder groot maatschappelijk en politiek draagvlak voor het collectiviseren van problemen 

Vertechnisering van sociale praktijken 

Risico dat sociale praktijken enkel als uitvoerders van beleid worden gezien 



- Te veel bovenbouw: bazen, managers enz. → nood aan meer streetlevel 

- Focus op methodische antwoorden op problemen ipv praktijken die ook kritisch de maatschappij 

analyseren 

Met impact op/van opleidingen:  

- Focus op skills i.p.v. kritische praktijken: in opleidingen is er te weinig aandacht naar praktische 

vaardigheden. Aan de universiteit doen we vooral aan kritisch nadenken.  

- Focus op ‘zelfreflectie’: ook niet te veel op inzetten 

- Kortdurende training ipv opleiding → kan leiden tot volgzame praktijken 

• Opleiding zorgt voor kritische professionals= dagen samenleving uit 

Pacificering van praktijken door financiering/besparingen 

3. Sterk sociaal werk 

Naar een conferentie over Sterk Sociaal Werk 

Geen ‘beroepsvereniging’ sociaal werk in België → beroepsvereniging verdedigt de belangen 

Zoektocht naar ‘collectiviteit’ om druk op sociaal werk te counteren 

- Bij veel professionals: individueel gevoel → zoektocht naar collectiviteit 

Project ter voorbereiding van conferentie in mei 2018 

Na tweejarig traject met in totaal 35 bijeenkomsten door 7 werkgroepen met praktijkwerkers uit 

diverse sectoren/praktijken (CAW, OCMW, jeugdhulp, justitie, onderwijs, sociaal cultureel werk, …) 

om te discussiëren over sterk sociaal werk 

Overleg met diverse stakeholders (overheid, gebruikers, …) 

Vraag naar sterk sociaal werk voor de toekomst 

‘Sociaal werk’ niet als diploma, maar als ‘perspectief’: de globale definitie van sociaal werk als 

bindmiddel 

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) 

Mensenrechten als referentie- en handelingskader 

De waarborgfunctie 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   

De sociaal-politieke functie van rechten 



- Ingrijpen op de structurele bestaansvoorwaarden en de hulpbronnen zodat de samenleving 

minder ongelijkheid en meer rechtvaardigheid realiseert  

- Mensen tot hun recht laten komen 

- De steen in de schoen functie 

Centrale vraag conferentie 

Hoe worden sociaalwerkpraktijken ontwikkeld gebaseerd op het realiseren van rechten en in relatie 

tot noties van sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en menselijke waardigheid binnen de huidige 

maatschappelijke en beleidsmatige evoluties? 

Perspectief vanuit de praktijk 

Het DNA van sociaal werk in vijf krachtlijnen 

Politiserend werken: sociaal werk als democratische praktijk 

Nabijheid 

Proceslogica van sociaal werk 

Generalistisch sociaal werk 

Verbindend werken 

3.1 Politiserend werken 

“Dat politiserende betekent dat we mensen continu wakker moeten schudden over 

onrechtvaardigheid.” 

Het waarborgen van (de toegang tot) rechten  

Het collectiviseren van maatschappelijke problemen 

Tegenspraak organiseren: doorbreken van hegemonie 

➔ Sterk sociaal werk is kritisch sociaal werk: we gaan niet mee in de evidentie van dominante 

verhalen in de samenleving 

➔ Steen in de schoen functie  

 

3.2 Nabijheid  

“Het realiseren van grondrechten vraagt basiswerk, nabijheid, relaties opbouwen en daar tijd voor 

krijgen en maken, onvoorwaardelijk elkaar kunnen ontmoeten, laagdrempelig en vrijblijvend kunnen 

zijn. Het gaat bijvoorbeeld om samen de was ophangen of twee uur in de wachtzaal zitten met 

cliënten, om tien minuten binnen te zijn bij de dokter, …“  

Aanwezig zijn in de leefwereld van personen in een kwetsbare situatie 

- De vaststelling van sociaal werk moet bij de mensen zijn.  

- Houding professional: nabij en bespreekbaar zijn 

- Niet nabij-sociaal werk: altijd andere hulpverlener, afstandelijke formele gesloten houding 

- Factoren die een rol spelen bij afstand en nabijheid: 

• Organisatie bv. openingsuren lopen gelijk met kantooruren (mensen moeten verlof 

nemen)  

• Architectuur: plexiglas door corona 



• Communicatie: moeilijke websites 

Fysieke en mentale betekenis van nabijheid 

- Fysiek: gebouw, plaats, openingsuren 

- Mentaal: niet geïnteresseerd in persoon 

➔ Spanning als deze niet matchen 

 

3.3 Proceslogica  

“We moeten werken met onzekerheid en telkens een bereidheid hebben om daarin een engagement 

op te nemen. Samen met de cliënt of die mens op weg zijn, in een soort gelijkwaardigheid, zonder in 

een radeloosheid te vervallen omdat je geen einddoel hebt. Als je dingen mee laat bepalen door 

mensen, dan weet je niet waar je uitkomt. Het is niet volledig te controleren. Maar als alles duidelijk 

is op voorhand, dan knip je het pedagogische eruit en net dan wordt het onverantwoordelijk.” 

Ervaringskennis, inspraak en participatie staan centraal 

- Kwaliteitsdenken: schematisch denken → kritiek: zeer rationeel 

- Kwaliteitszorg is vaak onvoorspelbaar → sociaal werk is niet voorspelbaar 

- Er moet ruimte zijn voor pedagogische participatieve praktijken → participatief: niet volgens 

vastgelegde structuur 

- Ervaringskennis: ervaringsdeskundigen →  professionele kennis ook belangrijk 

Laboratorium- en experimenteerfunctie van sociaal werk 

- Complexe situaties en mensen → antwoorden zoeken voor complexe cases 

- Bv: geld geven aan voorzieningen waarmee ze oplossingen kunnen zoeken 

Nood aan alternatieve verantwoordingsmechanismen i.p.v. enkel ‘meten’ 

- Meten als verantwoording = nefast  

- bv. hoeveel cliënten per dag behandel je → meetlogica  

- Niet kijken naar cijfers, maar naar verhalen 

 

3.4 Generalistisch werken 

“De expertise van een sociaal werker is breed: je hebt oog voor verschillende aspecten van het mens-

zijn en kan via je kennis van de sociale kaart ook gericht doorverwijzen.” 

Een integraal perspectief  

- Sociaal werkers werken integraal  

- Niet alleen kijken naar problemen maar ook kijken naar de persoon en de context 

Brugfiguur of kruispuntwerker  

- Brugfiguur tussen verschillende professionals: veel kennis, bewaart het overzicht van de 

psycholoog, schuldbemiddelaar enz. → brede plaatje, breed luisteren  

Netwerkvorming 

- Verbindend werken in een sociaal netwerk 

 

3.5 Verbindend werken 



“Sociaal werk werkt verbindend. Het maakt voortdurend verbindingen tussen mensen die zich wel of 

net niet in een kwetsbare situatie bevinden, tussen diensten, tussen dienstverleners, tussen 

beleidsmakers en sociaal werkers, tussen beleidsmakers en maatschappelijk kwetsbaren, etc.” 

Individuele component: versterken van individuen en groepen 

Collectieve component: verbinding in buurten en op lokaal niveau 

Verbinden met maatschappelijke instituties 

Aandachtspunten: superdiversiteit en digitalisering 

De etnisch-culturele diversiteit binnen de werkgroepen is eerder beperkt gebleven 

Een divers-sensitieve, relationele en reflexieve basishouding bij praktijkwerkers 

Diversiteitsvraagstuk verruimen naar het samenlevingsniveau: belang van gelijkwaardige participatie 

aan dialoog omtrent toekomst van sociaal werk  

Digitalisering als actueel vraagstuk 

De oprichting van een sociaalwerk platform 

Sociaalwerkplatform 

- Krachtlijnen en aanbevelingen vertalen naar actieplan 

- Nieuwe sociaalwerkconferentie organiseren in 2022 

Aandacht voor actuele thema’s, ook vertaald in relatie tot beleidsontwikkelingen; 

vermaatschappelijking, duurzaamheid, superdiversiteit, onderbescherming, multidisciplinariteit, 

beroepsgeheim, digitalisering, …   

Definiëren van actiepunten 

4. Besluit 

Proberen formuleren van sterke identiteit en praktijk 

Maar niet op oplossingscapaciteit, maar op democratisch gehalte: sociaal werker als democratische 

professional (Dzur) 

(Nog) geen beroepsvereniging, maar wel zoeken naar collectieve stem en positie 

De nood aan sterke professionals voor een sterke verzorgingsstaat 

Ook vragen naar opleidingen en onderzoek 

Les 8: Duurzaamheid als aandachtspunt voor sociale professionals 

Een belangrijk vraagstuk 

Actueel en brandend wereldwijd vraagstuk 

- Cf. klimaat-acties - Cf. het energiedebat (kerncentrales openhouden of gascentrales openen) 

Universiteitsbreed aandachtspunt  



- Cf. Universiteitsbrede Beleidskeuzes (onderwerpen zoals duurzaamheid en diversiteit worden 

centraal gesteld) - Cf. Opdrachthouders duurzaamheid (prof die opvolgt wat er op alle faculteiten 

gebeurt rond duurzaamheid) 

Facultaire opdracht 

- Cf. Convenant UBK’s en FPPW (gezonde voeding, meer groen op faculteit, 

duurzaamheidseducatie: extra keuzevak) - Cf. Commissie Welzijn en duurzaamheid   

Ook een uitdaging voor sociale professionals 

- Cf. Pilootproject Sociaal Werk - Cf. Opschaling faculteit 

- Verder kijken dan de mens → Kijken naar de context en de mens in zijn leefomgeving 

Uitdaging voor sociale professionals 

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 

➔ Het idee dat mensen niet op zichzelf staan maar beïnvloed worden door anderen. Beïnvloed 

door de biologie. De wereld is een interactief systeem.Ook de sociale wereld is een systeem. 

De evidentie dat we elkaar beïnvloeden en dat gedrag beïnvloed wordt door de context. 

Veel aandacht in de praktijk 

- Cf. bijvoorbeeld het sociaal ecologisch model van Bronfenbrenner 

- Er komen in het sociaal werk een aantal systeemtheoretische modellen bv. sociaal ecologisch 

model → Over de ontw van kinderen. 

• School is belangrijk vr de ontwikkeling maar ook de buurt en de familie 

Recent pleidooi voor verruimen van systeemtheorie naar eco-kritische benaderingen 

- Recent: kijken voorbij relaties. Bronfenbrenner gaat vooral over relatie ouders-kind die beïnvloed 

wordt door de context. We moeten meer kijken naar wat er gebeurt in de context. Van 

systeemtheorie: relaties tussen mensen → eco-kritische benadering: veel ruimer kijken, 

ontwikkelingen in de samenleving die niet meteen in onze relaties zitten. 

• Bv: klimaatveranderingen: heeft impact op menselijk gedrag: zorgt voor vluchtelingen die 

hun land verlaten door klimaatproblemen 

- Bijvoorbeeld Green social work (Lena Dominelli) 

- Cf. John Coates (2003). Ecology and social work. Towards and 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 

• Aandacht hebben voor duurzame ontwikkeling als referentiekader voor het sociaal werk. 

Kritiek: vaak gefocust op het milieuaspect, en sociaal aspect uit oog verliezen. 

Duurzaamheid mogen we niet verengen tot milieu. Wat primeert er: economie of 

welzijn. 



Verwijzen naar verschillende ecologische tradities in het sociaal werk (zie Peeters, 2010a) en 

onderscheid Addams – Richmond 

Richmond: holistisch denken van “persoon in omgeving”  

- Uitvindster van individueel werken met mensen: case work en retail work 

- Person and environnement → Aandacht voor context maar vooral indidivu 

- 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 

Slechts recent meer expliciete theoretische verdieping, vooral in relatie tot het sociaal werk → 

Recent meer aandacht naar theoretisering 

Maar ook ruimere vraag naar Duurzaamheidseducatie → Hoe neem je studenten, mensen mee in dat 

verhaal? 

 

- 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: ankerpunten over duurzame ontwikkeling 

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” → duurzaamdenken, toekomstgerichtdenken  

- Het rapport vraagt ook nadrukkelijk aandacht voor zowel ecologische als sociale 

verdelingskwesties zoals armoed 

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 

- People, planet, proffit  



VN Sustainable Development Goals - agenda 2030 

In 2030 moeten we al deze zaken aangepakt 

hebben  

Belangrijk referentiekader 

 

 

 

 

 

 

 

Meer dan milieu 

Gaat over meer 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: De kwetsbare groepen worden het meest mee 

geconfronteerd 

- Cf. wonen in ongezonde omgeving en huizen 

- Mensen met geld kunnen verhuizen naar een veiligere plek, minder vervuilde buurt, huis isoleren 

enz. 

- Gepaard met gezondheidsproblemen: Mensen in armoede leven 10 jaar minder 

Ongelijke ecologische voetafdruk 

- Cf. landen/mensen in armoede niet noodzakelijk grotere afdruk 

- Cf. geen mogelijkheid tot betere omgang met energie 

Ongelijke verdeling ecologische beleidsmaatregelen 

- Cf. subsidiebeleid of omhoogtrekken van prijzen om verbruik te temperen 

Ongelijke klimaatrisico’s 

- Cf. mogelijkheid 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 diepgeworteld 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. 

➔ Eco-kritische benaderingen: We kunnen niet blijven leven zoals we nu leven. Transformatie: 

We kunnen de samenleving niet zo blijven organiseren, te weinig middelen (olie) Overgaan 

naar een ander samenlevingsmodel 

Een hevig en complex debat 

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

- Ecorealisme: het valt nog mee → De wetenschap zal het wel oplossen 

• Discussie: gemodificeerd voedsel → bij tekort aan voedsel bij droogte → gemodificeerd 

voedsel, voedsel behandelen waardoor het sneller en op meer plaatsen groeit  

- Post-growth realisme: stoppen met denken in termen van economische groei, leren leven met 

minder en beter herverdelen  

• Economie minder centraal 

- Gaat fundamenteel over hoe we met elkaar omgaan 

• Actieve werkende opbrengende burger 

• We denken in termen van economisch gewin bv. onderwijs: bijleren of diploma behalen 

zodat je bijdraagt aan arbeidsmarkt en geld oplevert  

• Welk mensbeeld, samenlevingsbeeld, wereldbeeld hebben wij?  

Bv: in Nieuw-Zeeland → river wrights: rivier kan verdedigd worden als het vervuild 

wordt. 

Met groeiende aandacht in de praktijk van sociale professionals 

- Cf. peer to peer economie (De Torekes in Gent) → we kopen spullen waarvan we de productie en 

oorzaak niet meer zien. Waarvan komt dat? Hoe is dat geproduceerd? Hebben we daar nog besef 

van? Lokaal kopen. Bv: torekes in Gent.  

• Ruileconomie: iemand herstelt een fiets → kijgt 15 torekes → kan er iets lokaal mee 

kopen → verkoper kan torekes gebruiken voor een andere service = alternatieve munt 

en dienstverlening 

- Cf. repair cafe’s: weggooicultuur → duurzaam met spullen omgaan en laten herstellen 

- 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 (gevolgen van) duurzaamheidsinitiatieven 

- Cf. energiesnoeiers 

- Cf. gezonde voeding en toegang tot voeding 

- Cf. discussies over huisvesting 



- … 

Uitdaging 

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 

Les 9: onderzoek als interventie  

Onderzoek en sociaal werk 

Discussie over noodzaak aan theoretische en empirische onderbouw van het sociaal werk (zie cursus 

‘Sociaal Werk Theorieën) 

- Sociaal werk heeft onderzoek nodig om goede praktijken te ontwikkelen 

Theorieloos sociaal werk legt vooral focus op ‘buikgevoel’ en is vaak ‘conservatief’ itt kritisch (cf. de 

noodzaak aan de steen in de schoenfunctie) 

Discussie over relatie tussen onderzoek en praktijk 

In discussie vaak scheiding tussen ’theorie en onderzoek’ en ‘praktijk’  

- Cf. discussie “stage” 

- Relatie tussen onderzoek en praktijk: niet evident 

- Onderscheid tussen theorie en praktijk wordt vaak gemaakt bv. theoretische cursussen en stage 

Nood aan verbinding beide als onderdeel ‘body of knowledge’ van het sociaal werk 

- Naast feitelijke kennis, ervaringskennis, ook nood aan theoretische en empirische kennis 

- Ervaringskennis: met mensen/ problemen omgaan en daaruit kennis opdoen, leren door te doen 

Relatie niet zo dichotomisch: nood aan  

- Dichotomisch: sterk onderscheiden, elkaar tegenovergestelde 

- Theorie en praktijk nauw met elkaar verbonden 

- Goede praktijken= onderzoekende praktijken 

- “Onderzoekende praktijken” - researching professionals ipv technische uitvoerders 

- “Onderzoek is een praktijk” – onderzoek is niet neutraal maar ‘intervenieert 

• Onderzoek is ook een vorm van praktijk, niet ver van de werkelijke wereld. 

Belang van onderzoek voor het sociaal werk 

- Zowel kwantitatief onderzoek 

• Bijvoorbeeld belang van ‘sociale enquêtes’ bij Jane Addams als hefboom voor sociaal 

beleid 



- Als kwalitatief onderzoek 

• Vaak “populairder” in het sociaal werk, vanuit beweging naar ‘leefwereld’ van mensen 

• Verder discussie in “Interpretatieve onderzoeksmethoden” (3de bach) 

• Interviews, participatief onderzoek, verhalen van mensen 

➔ Sociaal werk heeft meer de neiging om naar kwalitatief onderzoek te neigen. Maar ook in 

sociaal werk is er nood aan kwantitatief onderzoek bv: Jane Adams (verzamelde gegevens 

over armoede & de leefsituatie van mensen om het beleid te beïnvloeden → statistiek = 

belangrijk om een probleem bloot te leggen) 

➔ Mixed methods: beiden 

Een belangrijke discussie 

Debat over objectiviteit en ‘wetenschappelijke kennis’ en ‘waardengeladen kennis’ 

- Machtsinstrument: onderzoek zegt.. → als onderzoek het zegt, zal het wel waar zijn 

- Wetenschappelijke kennis is niet neutraal, het is waardengeladen 

Onderzoek is echter nooit neutraal 

Je onderzoek kan wel valide en betrouwbaar zijn, maar je maakt steeds keuzes 

- Bijvoorbeeld welke vraag je stelt 

• Vb. onderzoek naar de financiële geletterdheid van mensen in armoede 

- Ook in statistisch onderzoek (dat dus eigenlijk ook interpretatief onderzoek is) 

• Vb. definitie armoede? 

• 15% zit in armoede → hoe meten we dat, wanneer is iemand arm?  

• Cijfers zijn ook niet neutraal  

• Statistisch onderzoek= interpretatief onderzoek 

Neutraliteit als onmogelijkheid 

Elke vorm van onderzoek is een interventie 

- Neutraliteit is verschillend dan objectiviteit 

• Objectiviteit: afstandelijkheid, bereid zijn om te luisteren naar resultaten die je niet perse 

wenst 

• Neutraliteit: waardenvrij, onderzoek hebben die waardenvrij is en geen effect heeft 

• Neutraliteit= onmogelijkheid 

- Bekend voorbeeld: Hawthorne experiment (1927-1933) -  het  Hawthorne-effect 

➔ Onderzoekers onderzochten de arbeidsomstandigheden in de fabrieken in Hawthorne VS. 

Men veranderde de omstandigheden en wou het effect meten. Bv: meer licht, pauzes langer 

maken. De fabriek die niet onderzocht werd, was er ook een verhoogde productie. De 

arbeiders voelen dat ze in competitie moesten gaan met de onderzochte afdeling.  

= een onderzoek kan effecten genereren ook ten aanzien van de mensen die je niet 

onderzoekt, ook al heeft dat de bedoeling niet. 

- Veel andere voorbeelden:   

• The clinical power of research (Steinglass, 1995) 

- Impact door vraag te stellen 

• Dus nadenken over relevantie onderzoek!!!! 

Radicaliseren van de niet-neutraliteit 



Sommige onderzoeksbenaderingen radicaliseren niet-neutraliteit 

Meest duidelijk in actie- onderzoek 

- Niet hetzelfde als actiegericht onderzoek, vb. ontwikkelen relfectietool voor participatie 

- Actie-onderzoek: iteratieve circel van kennisverwerving en veranderingsgericht handelen 

➔ Actie gericht: onderzoek gebruiken om het verbeteren van de praktijk, gericht op een 

verandering in de praktijk 

➔ Actie onderzoek: onderzoeker is zelf deel van het veranderingsproces 

Actie onderzoek 

The iteratieve circel van actie onderzoek 

- Proces van observatie, interpretatie en interventie en opnieuw… 

- Duur: meestal een paar jaar 

- Onderzoeker zit niet veraf → Niet neutraal: betrokken actor in het veranderingsproces 

- Bijvoorbeeld actieonderzoek deïnstitutionalisering 

- Bijvoorbeeld actieonderzoek participatie in de GI 

 

Kurt Lewin (1890 – 1947) 

- ”if you want to know how things really are, try to change them” 

- Vader van actie onderzoek  

- Als je wil weten hoe iets in mekaar zit, moet je het proberen veranderen. 

 

Paulo Freire (1921 – 1997) 

- Co-constructie van kennis 

- Zette alfabetiseringsprocessen op  

- Onderzoek moet gebeuren over de mensen waarover het gaat 

- Kennisverwering moet gebeuren met de mensen waarover het gaat → in de leefwereld 

Maar in elk onderzoek: belang van transparantie 

De noodzaak voor onderzoekers om hun positie en waarden te expliciteren 

4 ‘keuzevelden (area’s of choice) (Roose, Roets et al., 2016)  

- De positie van de onderzoeker 

- De probleemdefinitie 

- De onderzoeksmethode 

- Interpretatie, representatie en disseminatie van resultaten 

➔ Artikel lezen: meerkeuzevelden 

Positie van de onderzoeker 



Toegepast (=beleidsonderzoek) of fundamenteel onderzoek?  

Autonomie van de onderzoeker?  

- Autonomie bepaalt ruimte 

Bijvoorbeeld in welzijnsbeleid  

- Voorgestructureerd door overheid → Universitair onderzoek: meer autonomie 

- Vaak korte termijn vragen of ‘vreemde’ vragen 

- Verwachting specifieke resultaten 

• “Maar het zijn dezelfde resultaten”!! 

Definiëring van de probleemstelling 

Een onderzoeksvraag kan op veel verschillende manieren worden gedefineerd; met verschillende 

consequenties 

- Cf. discussie empowerment onderzoek 

- Empowerment → verwijst naar de samenleving, organisatie en mensen zelf: een rechtvaardige 

samenleving/ organisatie die de mensen kracht geeft en ruimte 

- Onderzoek bekijkt niet die 3 lagen maar alleen individu → Individueel begrip ipv gelaagd begrip 

Verantwoordelijkheid onderzoeker al dan niet mee te gaan in “opgegeven” onderzoeksvragen 

- Onderzoek van empowerment bv weigeren 

“Who’s side are we on”? (Becker, 1967) 

- Globaal sociaal werk definitie als referentiekader: mensenrechten en sociale rechtvaardigheid 

Onderzoeksmethodologie 

Kwalitatatief - kwantitatief 

Participatief: directe betrokkenheid gebruikers?  

- Mogelijk instrumenteel 

• Cf. onderzoek slachtoffers 

• Cf. kinderparticipatie 

- In beeld brengen ongehoorde stemmen 

• Cf. Onderzoek photo voice Toon Benoot 

Interpretatie, representatien, disseminatie 

Hoe interpreteer je u data? 

Vraag naar eenduidige antwoorden versus vaak ambigue resultaten 

-  Je hebt veel macht. Als je interviews doet, interpreteer je zaken → je giet het in schema’s en 

teksten. Ethische plicht om het zo transparant mogelijk te doen. 

Hoe verspreid je resultaten? 

Wie houdt de pen vast?  

- Member check of ‘in en uit levens parachuteren’?   

- Belangrijk ook in masterproeven:  



• Hoe geef je dat terug?  

- What is onze verantwoordelijkheid als onderzoeker? 

Besluit 

Onderzoek in een ‘interventie’ 

- Praktijk en theorie niet van elkaar splitsen 

- Belangrijk om aan elkaar te linken 

- Onderzoek is ook een interventie 

Niet-neutraliteit verplicht ons keuzes te expliciteren, gelinkt aan waarden en normen sociaal 

werk/pedagogiek 

Belang van discussie over keuzes!!! 

 


