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0.⏐Voorwoord 

 

Voltijds werken, studeren en een gezinsleven met drie kinderen combineren heeft de 

voorbije jaren zwaar gewogen. Vaak, en niet in het minst voor dit eindwerk, leek het op een 

mentale en soms zelfs lichamelijke uithoudingsproef. Dit eindwerk heb ik kunnen afwerken 

dankzij de hulp van Inge Willem, mijn partner en leverancier van energie en zekerheid, die 

mij er gelukkig aan herinnerde dat ook een eindwerk schrijven best wel gerelativeerd mag 

worden. Ook dank aan mijn kinderen, Max, Stan en Flor die vaak een verstrooide en 

gestreste vader hadden maar ook merkten dat studeren een bron van inspiratie kon zijn. 

Dank aan collega’s Dries en Hilde van de Artesis Hogeschool Antwerpen voor de stevige 

babbels over sociaal werk en onderzoek, maar in het bijzonder aan Britt Dehertogh voor de 

ondersteuning op vlak van statistiek en gebruik van SPSS. Ook een dankwoord aan mijn 

promotor Filip Coussée voor de leerrijke brainstormsessies in de keuken van de vakgroep. 

Tenslotte een dankwoord aan de straathoekwerkers en in het bijzonder aan Cis Dewaele 

van het Vlaams Straathoekwerk Overleg (Vlastrov) voor het aanstekelijk enthousiasme. 
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1. ⏐Abstract 

 

Straathoekwerk is een werkvorm met een dubbel doel. Enerzijds willen 

straathoekwerkers gasten bereiken die door allerlei maatschappelijke instellingen niet 

(meer) bereikt worden, door hen in hun leefmilieu op te zoeken. Anderzijds wil het 

straathoekwerk structurele uitsluitingsmechanismen aanvechten en de samenleving 

structureel veranderen. Methodisch zet het straathoekwerk dit om in signalering, 

netwerking en belangenbehartiging. Het structurele paradigma verwijst naar een kritiek 

op de manier waarop de samenleving geordend is en doet aldus sociaal-politieke 

uitspraken over de relatie tussen individu en maatschappij. Aan de hand van een 

gestandaardiseerde vragenlijst werd een representatief onderzoek bij straathoekwerkers 

uitgevoerd naar: de visie die ze hanteren op vlak van structureel werken, hun 

achterliggende sociaal-politieke overtuigingen en hun eventuele invloed op hun visie op 

structureel werken. Tevens werden verschillende individuele en contextafhankelijke 

factoren in kaart gebracht. De visie van straathoekwerkers op structureel werken blijkt 

vooral beïnvloedt door contextafhankelijke indicatoren. Straathoekwerkers in 

grootstedelijke gebieden sluiten meer aan bij taakdifferentiatie, blijken meer de nood te 

ervaren om radicalere standpunten in te nemen, zien minder resultaat van de structurele 

werking en hebben minder de indruk te kunnen wegen op het beleid. Hoewel 

straathoekwerkers kritisch staan tegenover de huidige sociale orde en politiek linkser 

zijn dan andere werkers zien we heel wat werkers die eerder aansluiten bij een 

ecologische visie en veel belang hechten aan het zoeken naar consensus om de 

belangen van de gasten te kunnen verdedigen. Straathoekwerkers vinden zelf moeilijk 

aansluiting bij organisaties waar mensen allocatiemechanismen ondergaan die 

normerend zijn op basis van individuele factoren. We noteren dit als een spanning 

tussen verschillende paradigma’s. Het lijkt ons wenselijk om het structureel werken in 

het straathoekwerk in een ruimer kader te plaatsen dan nu het geval is. 
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2. ⏐Inleiding 

 

 ‘The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the 

empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behaviour 

and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. 

Principles of human rights and social justice are fundamental to social work’ (IFSW, 2011).  

 

Deze internationale definitie van sociaal werk, en ook diverse auteurs, verbinden 

sociaal werk aan individuele en sociaal veranderingsgerichte doelstellingen (Payne, 

2005; De Bie, 2007; Mullaly, 2007; Davies 2008, Geldof & Driessens, 2009). De agenda voor 

zowel individuele als sociale agenda is echter het toneel van een strijd tussen beide 

veranderingsdoelen (Abramovitz, 1998) waarbij de klemtoon op een individuele 

gerichtheid ligt. Hoewel sociaal werk handboeken, opleidingen en praktijken allerlei 

methoden aanbieden om het leven van individuen en gemeenschappen te verbeteren 

vinden we telkens aanwijzingen dat dit niet genoeg zou zijn (Abramovitz, 1998; Payne, 

2005; De Bie, 2006; Mullaly, 2007). Telkens weer duikt de agenda voor sociale 

verandering op. In de geschiedenis van het sociaal werk noteren we, op de golven van 

politieke en sociale-economische breuklijnen, meer of minder aandacht voor sociale 

verandering (Abramovitz, 1998; Geldof & Driessens, 2009). Daarnaast blijkt de vraag naar 

meer professionalisering ook effecten te hebben op een al dan niet sterke sociale 

veranderingsgerichtheid (Weis-Gal & Gal, 2007).  

Het straathoekwerk in Vlaanderen beroept zich op zowel een individuele benadering als 

een structurele benadering van sociale problemen (Vlastrov, 2010a, 2010b; Vlastrov et al. 

2010c). De basis voor de individuele benadering haalt het straathoekwerk bij de 

presentiemethode van Baart, bij het zorgethische perspectief en bij het rechtendiscours 

(Vlastrov, et al, 2010c). Op vlak van de structuurgerichte benadering ontwikkelde het 

straathoekwerk een model waarin ze een intermediaire rol vervullen tussen de 

doelgroep en maatschappelijke voorzieningen (Vlastrov, et al, 2010c). Vanuit deze rol 

ontplooien zich diverse functies die niet los van elkaar kunnen gezien worden: contact 

met de doelgroep, samenwerking met partners, signalering en belangenbehartiging. 

Deze functies vormen een totaalpakket dat zich richt op individuen (en groepen) 

enerzijds en sociale instituties en de samenleving anderzijds. In ‘De strijd aan de 

onderkant’ wijzen diverse academische autoriteiten structurele uitsluitingsfactoren aan 

die door het straathoekwerk onderschreven worden (Vlastrov, 2010a). Volgens het 

straathoekwerk zal sociale uitsluiting blijven stijgen indien er ‘geen fundamentele 
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keuzes gemaakt worden’ (Vlastrov, 2010a, p. 7). Deze keuze roept meteen ook de vraag 

op welk paradigma deze keuze kan onderbouwen. Volgens Finn & Jacobsen zijn net de 

dominante paradigma’s ontoereikend voor het aanpakken van de huidige sociale 

problemen (2003). De oplossing ziet het straathoekwerk in het structureel aanvechten 

van allerlei vormen van armoede en sociale uitsluiting. We herkennen aldus een sterke 

gerichtheid op de sociale veranderingsagenda van het sociaal werk. Althans dit is het 

discours van het straathoekwerk, afgaand op de literatuur. Maar volgens Kuhn wijst een 

centraal discours niet naar ‘the entire constellation of beliefs’ maar naar diegenen die 

dominant zijn in een discipline (Mullaly, 1995). Deze discursieve hegemonie (cfr. 

Foucault ) gaat voorbij aan de sociaal-politieke overtuigingen en houdingen ten aanzien 

van sociale verandering bij de individuele straathoekwerkers. Abramovitz stelde vast 

dat de overtuiging van een nood  aan sociale verandering bij de meest activistische 

sociaal werkers varieerde van zeer gematigde verandering tot radicale verandering 

(1998). In de Vlaamse context noteren we, weliswaar meer in algemene termen, 

soortgelijke vaststellingen. Op basis van onderzoek van De Bie en Vranken stellen 

Driessens en Geldof dat “hoe we kijken, dit mee ons handelen bepaalt als sociaal 

werker, als manager in het sociale veld, of als beleidsverantwoordelijke” (Geldof & 

Driessens, 2009, p. 6). Empirisch onderzoek van Weis-Gal & Gal in Israël toonde aan dat 

sociaal werkers weliswaar de welvaartstaat ondersteunen maar gevoelig zijn voor wat 

heet de ‘class-prediction’ (2007). In deze referenties vinden we voldoende motivatie om 

een onderzoek op te zetten dat beoogt de visie van straathoekwerkers op structureel 

werken beter in kaart te brengen. Met dit onderzoek willen we zicht krijgen op de manier 

waarop straathoekwerkers kijken naar structureel werken, met welke sociaal-politieke 

overtuigingen deze visie samenhangt en welke individuele en contextuele factoren 

ingrijpen op hun visie op structureel werken. Op basis van de resultaten willen komen 

tot enkele aanbevelingen om het structureel werken in het straathoekwerk verder uit te 

bouwen. 
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3. ⏐Literatuurstudie 

 

3.1. Sociaal werk en sociale verandering 

Sociaal werk beoogt sociale verandering en sociale rechtvaardigheid (IFSW, 2011). Maar wat 

precies verstaan wordt onder sociale verandering is onduidelijk. Volgens Clark heeft de 

onduidelijheid drie oorzaken: “ten eerste is er weinig consensus over wat sociale 

verandering produceert, ten tweede is het zeer moelijk meetbaar en ter derde gebeurt 

verandering op zoveel niveau’s dat het moeilijk is om er onderscheid tussen te maken” 

(Clark in Scott, 1996, p.2). Volgens Scott is in de wetenschappen ondertussen duidelijk dat 

men zich niet moet richten op de oorzaken van verandering maar op de condities die 

verandering mogelijk maken (1996). Sociaal werk is een heel verscheiden palet aan 

benaderingen en de body of knowledge stamt uit verschillende wetenschappelijke 

disciplines zodat sociale verandering diverse invullingen kan krijgen. Wildemeersch spreekt 

van een decentralisatie terwijl Siebert onoverzichtelijkheid, pluraliteit en ambivalentie 

herkent (Wildemeersch, 1995). Wallace onderscheidt twee vormen van verandering . Een 

reactionaire vorm die aanneemt dat problemen aangepakt kunnen worden door ‘meer van 

het zelfde’ en een innovatieve vorm dat breuklijnen in het heersende paradigma aangrijpt 

om verandering te bewerkstelligen (Wallace in Scott, 1996). Dwyer & Minnegal noemen dit 

adaptatieve verandering en transfomatieve verandering (2010). Een samenleving grijpt vaak 

naar een conservatieve ‘meer van hetzelfde’ aanpak tot het merkt dat dit niet meer kan of 

lukt en dan ontstaat er ruimte voor sociale verandering. Yankelovich noemt dit ‘lurch and 

learn’ (Scott, 1996). Een belangrijke conditie voor sociale verandering is dus het besef 

versterken dat de huidige recepten niet leiden tot de gewenste sociale verandering. Dit 

besef hangt samen met de manier waarop een paradigma werkt. Een paradigma is volgens 

Capra “a constellation of concepts, values, perceptions and practices, shared by a 

community that forms a particular vision of reality that is the basis of the way a community 

organizes itself” (Capra in Scott, 1996). Volgens Mullaly gaat het aannemen van een nieuw 

paradigma echter niet zonder verzet (Mullaly, 2007). Vooral de kritisch-emancipatorische 

paradigma’s beogen transformatieve sociale verandering (Payne, 2005; Mendes, 2003). 

Roose, et al. grijpen terug naar Mouffe om sociaal werk te zien als een manier om fora te 

creëren waar plaats is voor tegenspraak en discussie (Roose, Coussee & Bradt, 2010). Deze 

discussies behelzen zowel sociale als politieke thema’s gezien deze onlosmakelijk met 

elkaar verbonden zijn. Volgens Mouffe is de grens tussen het sociale en het politieke 

instabiel en brengt dit met zich mee dat er voortdurend verschuivingen en 

onderhandelingen plaatsvinden tussen sociale actoren (2008). Het politieke is, volgens haar 
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een arena van strijd. Het postpolitieke tijdperk wordt echter, aangegrepen door diverse 

sociaal-politieke stromingen om te denken voorbij het politieke, een universele 

consensuspolitiek in te voeren en zo elke politieke tegenstelling te neutraliseren (Mouffe, 

2008). De manier waarop het sociaal werk ingebed is in de samenleving verwijst naar een 

politieke strijd en het is, volgens Abramovitz, net deze spanning die de mogelijkheid voor 

sociale verandering oproept (1998). Zowel Abramovitz als Mouffe voelen weinig voor een 

soort burgerschap dat verschillen en conflicten verdoezelt omdat het mensen nog moeilijker 

mobiliseert voor politieke actie (Abramovitz, 1998; Mouffe, 2008) 

Het in het sociaal werk vaak aangewende pleidooi voor een consensusgerichte benadering, 

gebaseerd op overleg en een democratische dialoog leidt volgens Brookfield tot wat 

Marcuse ‘repressieve tolerantie’ noemde (Brookfield, 2002). Repressieve tolerantie betekent 

dat de sociaal werker, die genoodzaakt in allerlei samenwerkingsverbanden actief is, 

standpunten gaat innemen die een zekere tolerantie gaan inhouden tegenover het 

dominante discours. Dit discours wordt niet meer door de staat opgelegd maar vindt zijn 

weg in wat heet ‘government’. Volgens Rose is ‘government’ per definitie een falende 

operatie, gezien het ingaat tegen de realiteit van heterogene en rivaliserende claims (1992) 

Volgens Rose & Miller heeft een politiek discours een moreel, een epistemologisch en een 

idiomatisch karakter dat gebruik kan maken van een oneindig aantal strategieën, 

technieken en procedures (1992). Het is binnen die conflicterende ruimte en gebruik 

makend van allerlei  strategieën en technieken dat ook het straathoekwerk zich een weg 

zoekt. Er zijn echter ook andere stemmen in het debat. Waar een auteur als Thompson  

verschillende paradigma’s zien als een strijd (1994), zien andere auteurs dit net als de 

uniciteit van het sociaal werk (Schneider & Netting, 1999; Wakefield in Figuera & McDonough, 

1993). Specht daarentegen ziet vooral een dominante agenda gericht op zelfverwezenlijking 

(Specht in Figuera-McDonough, 1993). Giddens onderscheidt ‘emancipatory politics’ en ‘life-

politics’ (1991). Emancipatory politics is, volgens Giddens, gericht op sociale verandering en 

zelfs transformatie door middel van herdistributie van macht en middelen. Life-politics gaat 

over zelfactualisatie en keuzes leren maken. Ferguson verbindt emancipatory politics 

eveneens aan kritisch sociaal werk, maar hij geeft meteen aan dat kritisch sociaal werk er 

niet in zou slagen aan te geven hoe mensen moeten leven in een post-traditionele 

samenleving. Volgens Ferguson moet het sociaal werk meer investeren in het aanleren van 

vaardigheden om zich te kunnen handhaven in de samenleving ( Ferguson in Roose et al., 

2010 ). Garrett vindt in life-politics echter de klemtoon te zwaar liggen op het menselijk 

kapitaal terwijl de achterliggende structurele factoren niet aan bod komen (Garrret in Roose, 

et al., 2010 ). Mullaly ziet eveneens een tweeledig sociaal werk met een dominante visie op 

een samenleving die weliswaar niet de ideale is maar waar ongelijkheid voornamelijk 
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vertaald wordt naar individuen die de nodige competenties missen om zich te handhaven of 

waar instituties geleidelijk zich beter leren richten naar alle mensen (Mullaly, 2007). Mullaly 

verwijst daarmee duidelijk naar de aandacht die overheden en sociale organisaties 

schenken aan de toegankelijkheid van de dienstverlening. Tegenover deze dominante visie 

plaats Mullaly een progressieve visie die geen soelaas ziet in het huidig sociaal beleid 

gezien sociale problemen en ongelijkheid alleen maar toeneemt (2007). Jordan is wat 

positiever ingestemd (2006). Het sociaal werk heeft het, volgens hem, ondanks de 

globalisering en liberalisering in de samenleving overleefd maar de prijs is dat het opnieuw 

dreigt ingezet te worden om de ‘gevaarlijke klassen’ in de samenleving terug op te voeden 

en om onmaatschappelijkheid te bestrijden. De Franse socioloog Castel wijst erop dat de 

verzorgingsstaat een veiligheidsstaat dreigt te worden (2004). Onder invloed van het 

veiligheidsdenken, dat schijnbaar politiek neutraal is en kan gezien worden als een 

dominante claim, worden sociaal uitgeslotenen terug gevaarlijke sociale klassen die 

overlast veroorzaken. Horsell gaat nog verder en ziet heel wat mensen die geen toegang 

hebben een volwaardige participatie in de maatschappij geconstrueerd worden tot mensen 

die uitgesloten zijn, afhankelijk zijn van dienstverlening, tot zelfs een gevaar voor de sociale 

orde (2006). Volgens Horsell krijgen de afgeleide sociale- en politieke doelstellingen een 

vooral individualiserende en soms zelfs pathologiserende vorm vanuit sociaal beleid  dat 

zich méér en méér beroept op vrije markt principes (2006). Sociaal werkers worden 

voortdurend uitgedaagd om zich tegenover dit discours te positioneren (Stövesand, 2007). 

Lorenz verwijst naar het uithollen van het sociaal contract en de toename om mensen 

individueel verantwoordelijk te stellen voor hun situatie (Lorenz, 2005). Hij verwijst 

uiteindelijk naar de neoliberale agenda, en dus een politieke agenda, die een geheel eigen 

discours oplegt aan sociale interventies. Er wordt bovendien een appel gedaan op het 

sociaal werk om hiertoe bij te dragen. Het werkterrein van sociaal werkers is dus niet 

veranderd, maar de achterliggende logica is wel verschoven van welzijnsbevordering naar 

het vermijden van criminaliteit of overlast (Dewaele, 2009). Het sociaal werk heeft dus, 

volgens Lorenz, de keuze om of te conformeren aan de politieke condities of om een kader 

te creëren voor actie die afstand neemt van de neoliberale agenda (2005). Het is echter ook 

weer afhankelijk van het sociaal-politiek klimaat (economische toestand, rol die de staat 

opneemt, sterkte van sociale organisaties) of er ruimte is voor weerstand of er 

teruggeplooid wordt op onverschilligheid (Abramovitz, 1998). 

Als we dan kijken naar de resultaten van sociaal werk vindt Carniol dat het sociaal werk 

weinig succesvol is in het reduceren van sociale problemen en bevorderen van sociale 

verandering omwille van zijn eclectische benadering (Carniol in Mullaly, 2007). De veelheid 

aan perspectieven, benaderingen, visies zorgt voor een onduidelijke ideologische analyse 
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van de sociale problemen waar de mens voor staat en de manier waarop sociale 

verandering vorm kan krijgen (Mullaly, 2007). Finger is nog kritischer voor de mogelijkheden 

van de verschillende paradigma’s: op zijn best kan het individuen en belangen van groepen 

beschermen tegen allerlei gevaren, op zijn slechts dragen ze bij aan de allerlei 

verwoestende socio-economische ontwikkelingen ( Finger in Wildemeersch, 1995 ).  

Afstand nemen van de neoliberale agenda is verzet bieden van politieke en van sociale 

aard om onderdrukkende praktijken, als gevolg van globalisering en totale vermarkting, te 

voorzien van de nodige kritiek en zo een alternatief discours te ontwikkelen (Leonard in 

Pease, 2002). Reisch ziet deze rol als volgt: ”We need to become ‘responsible extremists by 

vilifying those who espouse the dominant discourse, not by engaging in character 

assassination, but through the targeted use of facts to counter their use of dominant 

discourse (Reisch in Mullaly, 20017, p.350). Concreet gaat het bijvoorbeeld over het in vraag 

stellen van individualiserende en normaliserende praktijken, waarvan we, dankzij Foucault, 

weten dat vooral de laagste groepen op de sociale ladder het slachtoffer zijn (Devos, 2004). 

Vooral het kritisch sociaal werk houdt de mogelijkheid open voor sociale verandering (Fook, 

2002). In deze benadering staan, volgens Fook, bewustwordingsprocessen omtrent 

onderdrukking gekoppeld aan sociale verandering centraal (2002).  Choules wijst op de 

noodzaak om kritische pedagogiek en ‘popular education’ te laten samenvallen (2007). 

Waar de kritische pedagogiek vooral theorie ontwikkelt op vlak van sociale 

rechtvaardigheid  en sociologische kritiek is de ‘popular education’  gericht op 

methodologische aspecten van sociale verandering. (Choules, 2007).  Zowel de kritische 

pedagogiek als de ‘popular education’ baseren zich op het werk van Paolo Freire, die sinds 

enige tijd ook in het straathoekwerk ( opnieuw ) opduikt als inspiratiebron ( cfr. ‘We make 

the road by walking, Vlastrov 2010b ). Ervaringen uit Latijns-Amerika leren dat ‘popular 

education’ zich richt op “unmasking hegemonic forces and understanding the reality behind 

ideology ” (Choules, 2007, p. 163). Enkele methodische aanwijzingen zijn, volgens Choules, 

participatie van de onderdrukten, verwerpen van alle vormen van “authoritarianism” en 

coherentie tussen politieke doelstellingen en praktijk (2007). Volgens Evans et al. is 

onderdrukking in het Westen veel onzichtbaarder dan in Latijns-Amerika zodat hier andere 

methoden nodig zijn (Evans in Choules, 2007).  

Dwyer & Minnegal stellen dat sociale verandering “niet enkel gaat om de processen die de 

verandering sturen maar verwijzen ook naar de ‘units’ van verandering en hun potentieel 

om te handelen als “agents of change“ (2010, p. 629). “Actoren kunnen aldus actoren 

bekleed met macht worden indien ze op het juiste moment, in de juiste omstandigheden 

succesvol personen en procedures mobiliseren in functie van hun vooropgestelde doelen” ( 
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Latour in Rose & Miller, 1992, p. 183 ). In het verleden werden reeds enkele interessante 

onderzoeken gevoerd naar de waarden, normen en politieke gesitueerdheid van sociaal 

werkers. Hodge onderzocht de politieke houdingen van master’s en bachelor’s sociaal werk 

en vond bevestiging voor de ‘new-class theory’ (2003). Deze theorie stelt dat o.a. sociaal 

werkers deel uitmaken van een nieuwe of derde klasse tussen de traditionele, Marxistische 

klassen in (Berger, 1978; Ehrenreich, 1990; Gouldner; 1979 in Hodge, 2003). Deze nieuwe 

‘knowledge-based’ klasse is relatief welvarend en kan zich vrij vlot aanpassen aan 

veranderende omstandigheden. Volgens Hodge is net het verschil in klasse tussen 

enerzijds sociaal werkers en anderzijds midden- en working class doelgroepleden een 

mogelijke aanleiding tot verschillen in de aangeboden dienstverlening (2003). Anderzijds 

waarschuwt Hodge om de klassebepaaldheid niet als absoluut te zien en oog te hebben 

voor de verschillen die steeds opgetekend kunnen worden bij sociaal werkers. Weiss-Gal & 

onderzochten reeds de houding van sociaal werkers tegenover sociaal beleid (2007). Hun 

voornaamste bevinding is dat de attitude van sociaal werkers tegenover het sociaal beleid 

eerder hun eigen sociale positie in de middenklasse reflecteert dan de professionele 

waarden van het sociaal werk (2007). Uit andere onderzoeken halen we vaststellingen dat 

sociaal werkers niet politiek actief zijn en dit niet verenigbaar zien met hun professionele 

status (Reisch, 2000) of slechts beperkt politiek actief zijn, vanuit een consensus gerichte 

benadering (Salcido & Seck, 1992). Deze laatste onderzoekers stelden eveneens vast dat de 

beperkte politieke activiteit vooral in het licht staat van professionele belangen (1992). Bij 

Haynes & Mickelson lezen we dat het sociaal werk te vaak niet-passioneel, objectiverend 

en a-politiek zou zijn met een tekort aan interesse voor sociale actie of zelfs standpunten 

innemen tegen sociale actie (Haynes & Mickelson in Mullaly, p.48). 

 

3.2. Straathoekwerk en het structurele perspectief 

Het structurele perspectief plaatst zich in bovengeschetste discussie van een welvaartstaat 

in crisis en het sociaal werk in discussie met zijn rol in de samenleving. Hoewel er 

verschillende strekkingen kunnen onderscheiden worden kunnen we toch enkele 

gemeenschappelijk uitgangspunten schetsen. Structureel sociaal werk, als te 

onderscheiden perspectief binnen de radicale en kritische perspectieven, gaat uit van een 

conflictperspectief, is dialectisch in zijn analyse en praktijk en richt zich op alle vormen van 

uitsluiting ( Payne, 2005; Mullaly, 2007). Uitsluiting is structureel in die zin dat het verwijst 

naar ‘social regularities and objective patterns external to individual action, intentions and 

meanings’ (Kondrat in Weinberg, 2008). Volgens Weinberg is structureel werken een moreel 

en politiek kompas ten aanzien van uitsluiting en de manier waarop het, volgens de analyse 
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van de structurele theorie, tot stand komt (2008). Het is politiek gezien het suggereert dat 

ongelijkheid en de onwil om er iets aan te doen ingegeven is door politieke keuzes 

(Weinberg, 2008). “Het structurele perspectief verwerpt dan ook die aspecten in sociaal werk 

die sociaal beleid gebaseerd op economische liberalisme of rationalisme aannemen” 

(Payne, 2005, p.228). 

Structureel werken is op basis van bovenstaande omschrijvingen zowel beschrijvend als 

voorschrijvend. De probleemanalyse is niet gericht op individuen, families of subculturen 

maar op de structuren die uitsluiting veroorzaken. Mullaly plaatst ‘structuren’ op drie 

niveau’s: ten eerste de substructuur of de dominante ideologie, ten tweede de sociale 

relaties tussen allerlei sociale groepen en ten derde de sociale instituties (Mullaly, 2007). De 

substructuur geeft volgens Mullaly vorm aan de manier waarop sociale relaties vorm krijgen 

maar ook aan de manier waarop sociale instituties werken. Deze werkwijze herkennen we 

sterk in de doelstellingen van het straathoekwerk die structureel werken niet alleen in de 

context van instituties plaatsen maar ook in de manier waarop individuen, werkers en 

andere mensen in de samenleving relaties met elkaar aanknopen en zo uitsluiting 

reproduceren of aanvechten.  

Structureel sociaal werk richt zich op het traditionele sociaal werk dat, volgens Moreau, 

cliënten leert zich aan te passen aan sociale instituties die onrechtvaardig zijn (Moreau in  

Weinberg, 2008). Het sociaal werk werd en wordt verweten te vaak op te treden als ‘agent 

of social control’. Structureel werk moet, volgens diezelfde Moreau, sociaal werkers 

aanzetten om hun sociale controle functie achter zich te laten en zich in te zetten voor 

institutionele en structurele verandering. Dit blijkt volgens Reamer niet te kunnen gezien 

sociaal werkers in heel wat organisaties omwille van de theoretische uitgangspunten en 

sociaal politieke perspectieven gedwongen worden om adaptief en controlerend te werken 

(Reamer in Weinberg, 2008). Wood & Tully identificeerden vier strategieën voor structureel 

werken: mensen verbinden met voorzieningen, sociale structuren veranderen, cliënten 

leren onderhandelen met voorzieningen en tenslotte deconstructie van het dominante 

sociaal-politieke discours (Wood & Tully in Weinberg, 2008). ‘Structureel werken verbindt dus 

persoonlijke problemen aan allerlei sociale condities, die zich karakteriseren door 

ongelijkheid in macht en bronnen tussen groepen’ (George, Coleman, & Barnoff, 2010, p. 15). 

George et al. tekenden in hun onderzoek verhalen op waar zowel individuele perspectieven 

als structurele perspectieven én verbonden zijn met elkaar en complementair zijn (2010). In 

hun case studies tonen deze onderzoekers aan dat door hun kennis en ervaring met 

mensen in hun leefwereld een mogelijke basis ligt voor transformatieve verandering. 

Hoewel de organisatorische inbedding en financieringsmechanismen vanuit het sociaal 

beleid weinig sociaal transformatieve actie toeliet vonden de werkers toch creatieve 
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manieren om aan ‘conscientization’ en bevrijding te werken. Bewustwording is het proces 

waarbij persoonlijke problemen gecollectiviseerd en gepolitiseerd worden (George, Coleman, 

& Barnoff, 2010). Dit proces is bij uitstek een groepsproces waar aan de hand van het 

creeëren van solidariteit de weg geopend wordt om actie te ondernemen. Daarmee 

verwijzen George et al. expliciet naar Freire die ‘conscientization’ en bevrijding naar voor 

schuift als de basis voor sociale transformatie. Echter, geven deze onderzoekers aan, 

dringt het huidige beleid zo aan op het behalen van specifieke en meetbare targets dat er 

weinig tijd en energie rest voor deze basiscomponenten van sociale verandering (George, 

Coleman, & Barnoff, 2010). Volgens diverse auteurs is het conventionele sociaal werk, onder 

druk van het beleid en het eigen professioneel discours echter te sterk gericht op 

individuele problemen en baseert het zich teveel op individuele verklaringsmodelllen 

(Abramovitz, 1998; Payne, 2005; Mullaly, 2007). Anderzijds verwerpt structureel werken 

evenzeer de valse dichotomie tussen werken aan ‘structuur’ of werken aan ‘agency’ (Fook, 

2002; Mullaly, 2007). Het doel van structureel werken is tweevoudig: ‘ten eerste het 

verlichten van de negatieve effecten op mensen van een uitbuitende en vervreemdende 

sociale orde, en ten tweede ‘de sociale condities en structuren transformeren die negatieve 

effecten veroorzaken’ (Mullaly, 2005; Carniol in George et al., 2010). In de literatuur kunnen 

we twee vormen van structureel werken onderscheiden (Moreau, 1979; Allan,2003; Carniol, 

2005, Mullaly, 2007). De eerste vorm is werken vanuit het systeem en is gebaseerd op de 

radicale humanistische school en wil vooral bewustwordingsprocessen op gang zetten die 

voorwaardelijk zijn voor sociale verandering (Mullaly, 2007, p.331). Deze vorm richt zich 

sterk op de manier waarop de cliënt-hulpverlenersrelatie verloopt en wil door kritische zin 

en reflectiviteit onderdrukkende patronen in vraag stellen (Thompson in Mullaly, 2007). 

Daarnaast richt het zich op het verbinden van gebeurtenissen op het micro-niveau met 

gebeurtenissen, structuren en keuzes op het macro-niveau. De tweede vorm is werken van 

buiten het systeem en richt zich op de verandering van materiële condities en 

onderdrukkende sociale systemen. De gehanteerde werkwijzen zijn: het oprichten van 

alternatieve organisaties die gebaseerd zijn op democratische principes en ontstaan zijn uit 

de onderdrukte groepen, het aansluiten bij sociale bewegingen, coalities aangaan, 

versterken van belangenorganisaties en zich inlaten met (lokale) verkiezingen en 

partijprogramma’s en dominante discours zoals individualisme in vraag stellen (Mullaly, 

2007).  

Volgens Mullaly is structureel werken sterk verbonden met het Marxistische en het sociaal 

democratisch paradigma gezien het grote gelijkenissen vertoont in zowel zijn theoretische 

analyse als zijn praktijk (Mullaly in Payne, 2005). Zowel op vlak van politieke overtuigingen, 

visie op sociale welvaart en de rol van de staat zijn er heel wat gelijkenissen tussen 
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enerzijds structureel werken en de aangehaalde politieke paradigma’s. Het structurele 

paradigma is in deze niet politiek-ideologisch neutraal maar gaat net uit van een duidelijke 

polititiek-ideologische stellingname. Hoewel ideologische stellingnames zich niet 

unidimensionaal laten meten (Elchardus , Smits, Debusscher, & Spruyt, 2009) is het continuum 

rechts-links nog steeds representatief voor allerlei opvattingen over allerlei thema’s. In 

actueel onderzoek naar sociaal-politieke opvattingen maken onderzoekers dan ook gebruik 

van enerzijds de oude sociaal-economische breuklijnen (het klassieke rechts/links schema) 

en anderzijds de nieuwe breuklijnen die allerlei waardengerichte opvattingen inhouden over 

mens en maatschappij en multidimensionaal gemeten worden (Elchardus , Smits, Debusscher, 

& Spruyt, 2009). Volgens Mullaly is het duidelijk dat de opvattingen op de rechterkant van 

het continuüm haaks staan op allerlei opvattingen (zoals sociale gelijkheid, rol van de 

overheid, participatie,…) die gangbaar zijn in het sociaal werk en zeker in structureel 

gerichte perspectieven (2005). Volgens Abramovitz vinden we onder sociaal werkers echter 

het volledige politieke spectrum terug maar is het de maatschappelijke context die mee 

bepaalt welke vorm van veranderingsgerichtheid de bovenhand krijgt (1998).  

Structureel sociaal werk wordt echter ook bekritiseerd als te politiek georiënteerd, teveel 

aanleunend bij het socialistische gedachtengoed en te optimistisch over het bereiken van 

sociale verandering (Finn & Jacobsen, 2003). Wildemeersch ziet in de werkingen die 

aanleunen bij het politiek emancipatorisch discours een te sterke evolutie “in de richting van 

promotie van belangengroepen, of het ondersteunen van die groepen in hun soms 

reactieve weerstand tegen ‘het systeem’ (1995, p. 12). Om zijn invloed te kunnen laten 

gelden wordt sociaal werk echter vaak genoodzaakt om de sociale hierarchieën te 

reproduceren (Weinberg, 2008). Zij vindt ook dat structureel sociaal werk tekort schiet in de 

erkenning van het individu als een ‘agent of social change’ (Weinberg, 2008). Daarnaast 

vindt Weinberg, maar ook Mullaly te weinig erkenning voor de eigen controlerende- en of 

disciplinerende effecten van structureel sociaal werk dat te vaak zou uitgaan van een 

opdeling in goed of slecht sociaal werk (Mullaly, 2007). Structureel werken heeft dus baat bij 

de versterking door het individuele perspectief waar het individu zelf motor kan zijn van 

(structurele) verandering. Zowel bij Finn & Jacobsen (2003), bij George, Coleman & Brienne  

(2010) en bij Gutierrez & Lewis (Pease, 2002) zien we inspirerende verbindingen ontstaan 

tussen structurele perspectieven en bijvoorbeeld het krachtenperspectief of het 

empowerment perspectief. In de Vlaamse literatuur, zoals bijvoorbeeld bij Driessens lezen 

we soortgelijke evoluties door in haar ‘bindkracht’ zowel te focussen op de individuele 

aspecten als op de structurele aspecten (2006). In deze benaderingen krijgen individuen 

een sterkere rol als ‘agents of social change’ dan in radicalere structurele perspectieven. In 

de publicaties van Vlastrov lezen we eenzelfde integratie van individugerichte 
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benaderingen en structuurgerichte benaderingen  (Vlastrov, 2010a, Vlastrov 2010b). Andere 

stemmmen zoals Cruikshank en Forrest zien dan weer de recuperatie van empowerment 

als strategie voor kostenbesparing en een nieuwe ethiek in heel wat management (Pease, 

2002). Dit management is gebaseerd op de idee van beheersing van problemen en zoekt 

een oplossing in het steeds verder opdelen van complexe problemen in beheersbare 

deelproblemen (Senge in Scott, 1996). Het grote gevaar is, volgens Senge, dat sociaal 

werkers de consequenties van hun handelen niet meer zien en hun connectie met het 

grotere geheel verliezen.  

Vanuit dit beknopte kader van structureel werken kijken we naar structureel werken in het 

straathoekwerk. Vlastrov omschrijft structureel werken als volgt: 

“Beïnvloeden van het beleid van alle mogelijke maatschappelijke instellingen en 

overheden in het voordeel van doelgroepen, vaak op basis van een signaal” 

(Vlastrov, 2010b, p. 10) 

Volgens Vlastrov is structureel werken steeds een onderdeel geweest van hun methodiek 

(2010b). Hoewel het structureel werk één van de pijlers van het straathoekwerk vormt wil 

Vlastrov het toch opnieuw en duidelijker op de agenda plaatsen. Het structureel werken zou 

te veel verworden zijn tot het schrijven van signaalnota’s (Vlastrov, 2010b) en de huidige 

maatschappelijke situatie is van die aard dat er meer nood zou zijn aan structureel werk. 

Anderzijds geeft Vlastrov blijk van een sterk geloof in signalering door aan te geven dat 

‘alleen door signalering drempels kunnen weggewerkt worden en structurele uitsluiting 

aangepakt  kan worden’ (2010a).  Naast signaleren beroept het straathoekwerk zich op 

netwerking en sociale actie om structurele verandering te bewerkstelligen.   

De koepelorganisatie ziet structureel werken ook ruimer als zijnde het beïnvloeden van het 

maatschappelijk debat (Vlastrov, 2010a). Op een breder politiek, en dus structureel vlak wil 

Vlastrov en het straathoekwerk de stem laten horen van die mensen die uitgesloten zijn of 

omwille van onderdrukking hun stem niet kunnen laten horen. Het is vooral in de 

samenhang tussen het individuele ‘verhaal’ van de gast en de ruimere maatschappelijke-

politieke context dat structureel werken in het straathoekwerk kan plaatsvinden. 

Straathoekwerkers komen in contact met allerlei vormen van dienstverlening, zowel publiek 

als privaat, en willen, indien nodig een tegendiscours vormen. Het huidige sociaal werk 

wordt echter gekenmerkt door fragmentering, routinisering en een verlies aan discretionaire 

beslissingsmacht (Healy & Meagher, 2004). We verwijzen in dit kader ook naar de 

deprofessionaliseringsthesis die claimt dat “current social policy trends are excessively 

prescriptive and ultimately respressive of the autonomy and inclusion of disadvantaged 

citizens […] it claims that welfare professionals by being drawn in to serve these repressive 
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policies, are losing the possibility of practising according tot their true professional values” 

(Clark, 2005, p. 189). Het straathoekwerk wordt zelf met dergelijke uitdagingen 

geconfronteerd in de vorm van convenanten met de opdrachtgevers en de confrontatie die 

dit oplevert met de eigen uitgangspunten. Healy & Meagher wijten de deprofessionalisering 

van sociaal werk aan diverse vormen van privatisering en ‘new public mananagement’ die 

een proces van in-en outcome gebaseerde financiering, zoals in de convenanten 

weerspiegeld, introduceerden (2004). De meest relevante vaststelling van deze 

onderzoekers voor het straathoekwerk is dat deze processen vooral de meest 

achtergestelden treffen (Dow in Healy & Meagher, 2004; Weinberg, 2008). Dit 

managementsdenken gaat gepaard met verschuivende opvattingen over de rol van het 

sociaal werk en volgens Parton met een verschuiving van focus op behoeften naar een 

management van risico’s (Parton in Healy & Meagher, 2004). Deze verschuiving is niet enkel 

van bestuurlijke of agogische aard maar ook van politieke aard. Het gevaar is dat de 

sociaal werker als ‘agent of social control’ (opnieuw) dreigt de bovenhand te halen en zo  

reproductie van uitsluiting en uitbuiting in de hand zou werken (Rojek in Payne, 2005). 

Straathoekwerkers  komen in aanraking met allerlei organisaties met verschillende, soms 

tegengestelde paradigma’s, bestuursvormen en maatschappelijke opdrachten. Het 

straathoekwerk zoekt zich een weg in allerlei samenwerkingsvormen waar het én de stem 

van de doelgroep wil laten horen, én structurele verandering wil verwezenlijken maar, 

volgens ons, ook erkenning voor de eigen professionaliteit wil verkrijgen. De 

samenwerkingsverbanden tussen sociaal werkers onderling, user-groups en cliënten bevat 

echter ook de mogelijkheid voor wat Healy & Meagher ‘the new modes of collective action’ 

noemt (2004, p. 257). Deze nieuwe of beter anders opgevatte samenwerkingsverbanden zijn 

volgens deze onderzoekers ‘gebaseerd op een brede coalitievorming van allerlei 

betrokkenen met aandacht voor de (professionele) erkenning van de betrokkenen en hun 

stakeholderschap in de lokale samenleving’ (2004, p. 257). Volgens Schneider & Netting, is 

ook het beleid geïnteresseerd in de oplossingen die van onderuit aangedragen worden 

(1999). Mendes oordeelt echter dat de bijdrage dat het sociaal werk levert aan een 

rechtvaardiger sociaal beleid vooral retorisch is (Mendes, 2003). Mendes haalt verschillende 

factoren aan die aanleiding geven tot een minder sterke sociale agenda: de opleidingen 

richten zich te weinig op sociale veranderingsgerichte strategieën zoals sociale actie of 

structureel werken, sociaal werkers werken vaak vanuit een overheidsopdracht en kunnen 

niet of hebben het moeilijk zich te uiten tegen de eigen opdrachtgevers, er wordt te weinig 

budget uitgetrokken voor een structurele werking en ten slotte is er een te grote 

versnippering van wie het sociaal werk vertegenwoordigt (2003). Of het beleid altijd even 

goed rekening houdt met beleidsaanbevelingen en in welke agenda deze veranderingen 
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passen is een andere zaak. Het Tilburg Institute stelde in 1989 reeds vast dat sociaal 

werkers wel erkend worden in hun dienstverlenende opdracht maar dat hun invloed op 

sociaal beleid amper voelbaar is. (Tillburg Institute of Advanced Studies, 1989-1990). Een 

aangebrachte verklaring van het instituut is het verschil in rationale tussen sociaal werkers 

enerzijds en beleidsmakers anderzijds die andere, vooral universitaire opleidingen hebben 

gevolgd. Een andere verklaring ligt in de afstand tussen de beleidsvoerders en de 

leefwereld van cliënten van sociaal werkers. Dit maakt meteen duidelijk waarom een 

belangrijk deel van het sociaal werk zicht moet richten op het vertalen van de leefwereld 

naar sociale veranderingsgerichte strategiëen en beleidsvoorstellen. Meteen wordt de cliënt 

opnieuw geproblematiseerd als zijnde iemand wiens signalen vertaald moeten worden en 

wordt aldus ook macht uit handen genomen. Volgens Leonard zijn het dergelijke vormen 

van disciplinaire macht van professionals waartegen verzet moet geboden worden (Leonard 

in Pease, 2002).  Mullaly zegt dat sociaal werkers actief vanuit het structureel paradigma een 

belangrijke opdracht hebben in het democratiseren van de werkcontext door o.a. 

gebruikers en werkers meer invloed te verwerven in het besluitvormingsproces, meer peer-

supervisie en minder afgebakende hiërarchische lijnen (Mullaly, 2007). Onderzoek van 

Weiss-Gal & Welbourne toont echter aan dat sociaal werkers er in slagen om in de eigen 

professionele kring invloed uit te oefenen en samen te werken als een georganiseerde 

professionele groep maar dat de ‘external power’ ( de mogelijkheid om invloed uit te 

oefenen buiten de eigen professie) al te vaak te laag is (Weiss-Gal & Welbourne, 2008). 

Vanuit diverse straatverhalen en acties tracht het straathoekwerk alvast het tegendeel aan 

te tonen. 
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4.⏐Onderzoeksmethodologie 

 

Het onderzoeksopzet beschouwt sociaal werk onderzoek niet als een dichotome set van 

onderzoeksbenaderingen maar in navolging van Tasshakori & Teddlie als een 

multidimensioneel continuüm (2010). De keuze tussen kwalitatieve of kwantitatieve 

onderzoeksmethoden werd in het verleden gebaseerd op de uitgangspunten van waaruit 

beide onderzoekstradities startten en de vele dichotomieën die dit met zich mee bracht.  

Tasshakori & Teddlie vermelden onder andere volgende tegenstellingen: ‘narratief versus 

numeriek, subjectief versus objectief, inductief versus deductief, open versus 

gestandaardiseerd, descriptief versus predictief’ (2010, p.220). Ridenour &Newman willen 

echter de aanhoudende dichotomisering opheffen en richten zich op een continuüm van 

kwalitatieve onderzoeksmethoden tot kwantitatieve onderzoeksmethoden waarbij een 

onderzoek eerder aansluit bij kwantitatieve of bij kwalitatieve onderzoeksdesigns ( Ridenour 

& Newman in Tasshakori & Teddlie, 2010, p.221 ). Volgens Mullaly kunnen kwantitatieve en 

kwalitatieve benaderingen, eerder dan tegengesteld, beschouwd worden als een dialectiek 

die samen een deconstructie en reconstructie  van sociaal werk als een emancipatorisch 

proces mogelijk maken (2007).  

De probleemstelling van dit onderzoek en de bijhorende onderzoeksvragen kunnen vanuit 

beide onderzoektradities benaderd worden. We hebben echter gekozen voor een 

kwantitatieve opzet en wel om volgende redenen. We vinden in de beschikbare 

onderzoeksliteratuur geen aanwijzingen voor eerder kwantitatief onderzoek over 

straathoekwerk. Deze onderzoeken behandelden de methodiek(en) van het straathoekwerk 

(Van Geyt, 2006), kwaliteitszorg in het straathoekwerk (Vandezande, 2000), kadering in het 

veiligheidsdenken (Decoster, 1998; Dewaele, 2008) of hebben een beleidsvoorbereidend 

karakter (Koning Boudewijnstichting, 1996). Daarnaast vinden we vooral prescriptieve 

literatuur, vooral uit het straathoekwerk zelf (Wolf, 1997; Vlastrov, 2010a; Vlastrov 2010b). De 

laatste jaren tracht het straathoekwerk haar werkwijze, ook op vlak van structureel werken, 

systematischer te onderbouwen (Vlastrov 2010; Vlastrov 2010a; Vlastrov 2010b). Kwantitatief 

onderzoek en zeker m.b.t. structureel werken is op dit moment niet voorhanden. Dit 

onderzoek tracht een bijdrage te leveren aan de systematische onderbouwing door het 

aanleveren van kwantitatieve data, die tot op dit moment niet voorhanden zijn, en de 

daarop gebaseerde discussiepunten. We geven in de discussie dan ook suggesties voor 

vervolgonderzoek. 
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Het onderzoek is gebaseerd op een gestandaardiseerde vragenlijst met vier delen: 

biografische gegevens, een reeks vragen naar de visie op structureel werken, verschillende 

vragen naar de specifieke context waarin de respondent actief is en tenslotte een deel met 

vragen naar sociaal-politieke standpunten.  De visie werd bevraagd aan de hand van een 

reeks semantische differentialen terwijl de sociaal-politieke attitudes en organisatorische 

aspecten werden bevraagd aan de hand van Likert-schalen en open vragen. 

Ter voorbereiding van het onderzoek werd de vragenlijst voorgelegd aan 40 studenten van 

het opleidingsonderdeel ‘Onderzoekstechnieken’, van de opleiding Sociaal Werk Artesis 

Hogeschool Antwerpen. Op basis van hun feedback is de vragenlijst ingekort, is de taal 

vereenvoudigd, zijn taalfouten verwijderd en werden de items verder geoperationaliseerd.  

Hoewel onderzoeksmethodologen aangeven best een aantal concepten te verduidelijken 

(Billiet & Waege, 2006) hebben we dit niet gedaan. We zijn er vanuit gegaan dat 

straathoekwerkers weten wat structureel werken inhoudt gezien het een wezenlijk 

onderdeel uitmaakt van hun opdracht.  

Om een maximale respons te halen is er extra zorg besteed aan de afnameprocedure. Bij 

de opstart werd uitvoerig overlegd met Vlastrov omtrent de opzet van het onderzoek. We 

hebben contacten gelegd met alle regionale steunpuntcoördinatoren om eveneens het 

onderzoek toe te lichten en hun medewerking te vragen. De survey werd ter plaatse in alle 

teams afgenomen, in aanwezigheid van de onderzoeker1 zodat in één ronde reeds een 

hoog aantal ingevulde vragenlijsten terugkeerden. Bij een aantal teams werden extra-

vragenlijsten achtergelaten om zo afwezige straathoekwerkers de mogelijkheid te bieden 

de vragenlijst alsnog in te vullen. De vragenlijsten werden ingescand en gecontroleerd op 

scanfouten en dubbele of foutieve aanduidingen. De antwoorden op de open vragen 

werden manueel toegevoegd aan het document. Het uiteindelijke bestand werd 

overgeplaatst naar SPSS 19 en verder klaargemaakt voor verwerking (aanmaak nieuwe 

variabelen, samenvoegen van categorieën waar nodig, hercoderen,…). Tijdens de 

verwerking van de data is er meestal voor gekozen om de schalen met 5 

antwoordcategorieën terug te brengen naar schalen met 3 antwoordcategoriëen. Bij een 

aantal vragen is de schaal herwerkt naar een dichotome schaal.  

De dataset bevat 71 respondenten waarmee 76% van de totale populatie 

vertegenwoordigd is ( Npop=93). De mannen zijn het sterkst vertegenwoordigd met 56,3% 

van de steekproef. Aan de hand van Chi-kwadraat-toetsen kunnen we nagaan of 

geobserveerde scores in de dataset homogeen zijn met verwachte scores op dezelfde 

items (Brace, Kemp, & Snelgar, 2009). De berekeningen wijzen uit dat er geen significant 
                                                
1 Zo konden vragen van de respondenten beantwoord worden en feedback verzameld worden. 
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verschil is tussen de verdeling man/vrouw per provincie (X2=1.675; df=4; p=0.795), de verdeling 

man/vrouw per type gebied (X2=3,007; df=2; p=0,222), de verdeling man/vrouw per opleiding 

(X2=2,815; df=2; p=0,245), verdeling man/vrouw naar aantal jaar ervaring (X2=0,781, df=1, 

p=0,377), de verdeling opleiding per werksoort (X2=4,434; df=4; p=0,099) en tenslotte de 

verdeling ervaring per werksoort (X2=5,241; df=4; p=0,068). We besluiten dat de steekproef 

representatief is voor de totale populatie. 

Aan de hand van enkele tabellen schetsen we enkele kenmerken van de respondenten in 

de steekproef. 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 18-29 jaar 21 29,6 30,0 30,0 

30-39 jaar 35 49,3 50,0 80,0 

40-49 jaar 9 12,7 12,9 92,9 

50-59 jaar 5 7,0 7,1 100,0 

Total 70 98,6 100,0  

Missing System 1 1,4   

Total 71 100,0   

Tabel 1: Verdeling per leeftijdscategorie 

 
De laagste en hoogste leeftijd is respectievelijk 22 en 59 jaar en loopt dus gelijk met de 

spreiding in leeftijd van de actieve bevolking na hogere studies. De gemiddelde leeftijd is 

34 jaar en de standaarddeviatie is gelijk aan 7,6. Ongeveer 80% van de straathoekwerkers 

is jonger dan 40 jaar. Ruim de helft van de straathoekwerkers heeft een relatief beperkte 

ervaring , terwijl ruim 21% 9 jaar of meer ervaring heeft.  

Straathoekwerkers blijken sterk gerekruteerd te worden uit de sociaal- agogische 

professionele bachelors (63,4%). Masters uit sociaal wetenschappelijke richtingen 

vertegenwoordigen 12,7%. Andere bachelors en masters zijn respectievelijk voor 5,6% en 

1,4% aanwezig in de steekproef. Ruim 4% heeft een diploma hoger secundair onderwijs, 

en 12,7% kan een diploma uit het volwassenenonderwijs voorleggen.  
 

In de volgende tabel zien we per provincie het werkgebied2 waarin de straathoekwerkers 

                                                
2 Opdeling van Vlastrov 
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actief zijn. Straathoekwerk in landelijk gebied is enkel aanwezig in de provincie Limburg. 

Straathoekwerkers zijn vooral actief in sterk verstedelijkte gebieden (94,3%) met zijn 

typische problemen en mogelijkheden.  

 
 

 typegebied 

Total landelijk stedelijk grootstedelijk 

provincie Limburg 5,6% 14,1%  19,7% 

Antwerpen  5,6% 23,9% 29,6% 

BHG3   15,5% 15,5% 

Oost-Vlaanderen  8,5% 16,9% 25,4% 

West-Vlaanderen  9,9%  9,9% 

Total 5,6% 38,0% 56,3% 100,0% 
Tabel 2: Werkgebied per provincie en proportie respondenten per provincie 

 

Straathoekwerkers in grootstedelijke gebieden (56,3%) zijn actief in Gent en haar 

deelgemeenten, verschillende steden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Antwerpen 

Stad en haar districten. De totale bevolking in de achtergestelde buurten van deze 

gebieden bedraagt volgens onderzoekers 736.961 mensen (Vandermotten, Kesteloot, & 

Ippersiel, 2006). Armoede en sociale uitsluiting zijn echter ook buiten deze gebieden 

aanwezig en zelfs ook in landelijke gebieden. Volgens Vandenbussche (1998) zijn de 

problemen in landelijke gebieden  dezelfde maar zijn context, omstandigheden en 

randvoorwaarden verschillend. Op vlak van formele bestuurskracht, formele 

dienstverlening, mobiliteit en sociale netwerken bieden steden meer mogelijkheden. 

  

                                                
3 BHG: Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
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5. ⏐Resultaten4 

 

In functie van de onderzoeksvragen lichten we achtereenvolgens de visie op structureel 

werken toe, de sociaal-politieke attitudes en de organisatorische aspecten. Om de 

leesbaarheid van de resultaten te behouden is het aantal tabellen en figuren beperkt en zijn 

niet telkens alle percentages per antwoordcategorie opgenomen.  

 

5.1. Visie op en resultaten van structureel werken  

In de survey peilden we naar de visie van straathoekwerkers op structureel werken op 

basis van volgende weerhouden theoretische concepten: mate van integratie of 

differentiatie van structureel werken in de algemene werking, de mate waarin ze structureel 

werken zien vanuit een conflict- of consensusperspectief en de mate waarin ze resultaten 

zien van de structurele werking. Resultaten zien we als correctie op de visie.  

Structureel werken wordt door straathoekwerkers vooral gezien als het toegankelijker 

maken van voorzieningen en in veel mindere mate het toeleiden van gasten naar 

voorzieningen. Individuen toeleiden naar voorzieningen is voor 5,6% van de  respondenten 

wat structureel werken inhoudt. Ongeveer 58% vindt dat structureel werken het 

toegankelijker maken is van voorzieningen. Een tweede bestudeerd aspect van visie op 

structureel werken is de dimensie differentiatie-integratie. Deze dimensie zegt iets over de 

plaats die structureel werken inneemt in de totale werking. Is structureel werken een 

methode die naast andere methoden in het straathoekwerk staat? Of is er sprake van 

differentiatie die (mogelijks) leidt tot taakspecialisatie? De meting gebeurde aan de hand 

van drie samenhangende items (cronbach’s alfa=0,733) die polsen naar de relatie tussen 

structureel werken en de begeleiding van gasten en de mate waarin straathoekwerkers 

verschillende functies onderscheiden. 

We stellen vast dat 14,5% van de straathoekwerkers staan voor een gedifferentieerde 

werking terwijl 34,8% eerder een geïntegreerde visie voorstaan. De resterende 50,7% 

houdt het bij een combinatie van differentiatie en integratie. Gezien er geen referentiekader 

voorhanden is zeggen deze cijfers vrij weinig. Er lijkt geen sterke tendens of voorkeur te 

                                                
4 Tabellen en analyses op te vragen bij de onderzoeker 
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zijn voor het apart benaderen van werkvormen binnen het straathoekwerk. Ook al zien we 

in de praktijk wel voorbeelden van taakspecialisatie5.  

Aan de hand van een univariate analyse vinden we  geen aanwijzingen voor een  verband 

tussen de dimensie integratie en andere variabelen zoals leeftijd, hoogste opleiding en 

aantal jaren ervaring. Er blijkt wel een verschil tussen straathoekwerkers in stedelijke 

gebieden en straathoekwerkers in grootstedelijke gebieden. Ruim 7% van 

straathoekwerkers in stedelijke gebieden sluiten aan bij een gedifferentieerde visie op 

structureel werken, terwijl dit in grootstedelijke gebieden oploopt tot ruim 21%. In stedelijke 

gebieden is de geïntegreerde visie goed voor 52% van de respondenten terwijl dit in 

grootstedelijke gebieden daalt naar 21%. (X2=7.249 (N=65); df=2; exact p=0,006). Het gemeten 

effect bedraagt 33,4%.  

Vanuit de literatuurstudie interpreteren we de mate waarin de doelgroep betrokken wordt bij 

de structurele werking als een aspect van integratie van structureel werken. Op het item ‘de 

gasten worden sterk betrokken bij de structurele werking’ zijn 7% van de straathoekwerkers 

het eens en 48% het oneens. We weten niet of straathoekwerkers wel vinden of 

betrokkenheid nodig is en onder welke condities deze betrokkenheid kan plaatsvinden. 

Vanuit sociaal pedagogisch oogpunt, zoals geschetst in de literatuurstudie, zijn er in elk 

geval argumenten om de betrokkenheid sterk uit te bouwen. In de voorbeelden van 

structureel werken die Vlastrov naar voor schuift in haar publicaties (2009) lijkt de 

betrokkenheid van de doelgroep vaak over het hoofd gezien. Op de vraag wie moet instaan 

voor de structurele werking komt een verdeeld beeld naar boven. Ruim 29% van de 

respondenten vindt dat de coördinatie, de steunpunten en Vlastrov de structurele werking 

op zich moeten nemen terwijl 28% net vindt dat het niet aan hen is op dit op te nemen. 

Ongeveer eén derde van de straathoekwerkers spreekt zich op deze manier uit voor 

taakspecialisatie gekoppeld aan de eigen organisatiestructuur.  

In een tweede dimensie gaan we op zoek naar de plaats van een conflict- of 

consensusgerichte benadering in het straathoekwerk. De verschillende te meten concepten 

in de vraagstelling bleken te verschillend6 om een somschaal te maken waartegen andere 

variabelen kunnen afgezet worden.  

Op het eerste item ‘Het straathoekwerk moet een actieve tegenstem vormen in de 

samenleving’ geeft ruim de helft van de respondenten aan dat het straathoekwerk een 

actieve tegenstem moet vormen in de samenleving (57%), terwijl 13% vindt dat het dit niet 

                                                
5 In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bijvoorbeeld een signaalwerker actief 
6 Aan de hand van een factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse 
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moet doen en vooral moet samenwerken met allerlei partners (st.dev=0,969). De 

resterende 30% vinden we terug in de middencategorie. 

Op het tweede item ‘Straathoekwerkers moeten heel kritisch zijn ook al lopen ze het risico 

hun subsidies te verliezen’ krijgen we eenzelfde beeld als bij het eerste item. Bijna 68% van 

de straathoekwerkers blijkt het eens tot helemaal eens te zijn met deze stelling 

(st.dev=0,783). Ongeveer 13% is het niet eens. Straathoekwerkers willen een actieve 

tegenstem opnemen blijken bereid kritisch te zijn vanuit hun structurele opdracht. In item 3 

‘Als de huidige voorzieningen te weinig veranderen moet het straathoekwerk meer gaan 

samenwerken met deze voorzieningen (i.p.v. alternatieven ontwikkelen vanuit de 

gemeenschap)’  is de spreiding normaal verdeeld te zijn (st.dev=1,048). Bijna 30% geeft aan 

dat er dan meer moet samengewerkt worden, terwijl 28% net vindt dat er dan maar 

alternatieve organisaties moeten opgericht worden. Een grote middencategorie (42%) 

houdt het bij het volgen van beide strategieën. 

De verschillende items werden in verband gebracht7 met individuele factoren zoals de 

leeftijd, de ervaring en de opleiding van de respondent maar er bleek geen verband te zijn. 

Op vlak van contextuele factoren zien we wel significante verschillen opduiken. De 

bereidheid om alternatieve organisaties te ontwikkelen blijkt groter te zijn in grootstedelijke 

gebieden dan in stedelijke gebieden (X2=7,653; df=1; p=0,007). Het onderscheid 

stedelijk/grootstedelijk verklaart 44% van de variantie in bereidheid. Dezelfde vaststelling 

gaat op voor item 1. De bereidheid om een actieve tegenstem op te nemen blijkt in de 

grootsteden sterker dan in de stedelijke kernen (Fisher’s exact test p=0,037, Φ=0,318). We 

kunnen geen verbanden8 leggen tussen de manier waarop structureel werken ingevuld 

wordt (toeleiden naar/toegankelijkheid verhogen) en de verschillende onderzochte 

dimensies uit de visie.   

Naast de visie zochten we naar welke resultaten straathoekwerkers zien van de structurele 

werking. We hebben ‘resultaat’ geoperationaliseerd aan de hand van drie semantische 

differentialen met als operandi: zichtbaarheid van resultaat, wegen op het beleid, zicht 

hebben op wat er gebeurt met signalen. Uit de beschrijvende analyse leiden we af dat 

49,3% van de straathoekwerkers resultaten zien van de structurele werking terwijl 50,7% 

geen of slechts een heel beperkt resultaat zien van de structurele werking. Individueel 

bepaalde factoren zoals geslacht, opleiding of ervaring blijken geen invloed te hebben. 

Gezien de steunpunten provinciaal georganiseerd9 zijn is het interessant om na te gaan of 

                                                
 
8 In de verschillende kruistabellen was N<50 en te veel cellen < 5 
9 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft geen eigen steunpunt 
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er per provincie verschillen zijn. Op basis van de verdeling over de verschillende provincies 

zien we dat er een matig verband is tussen provincie en het item resultaat ( X2=10,647; df=4; 

exact p=0,001). De Φ-waarde verklaart 39% van de variantie tussen resultaat en provincie. 

Indien we de provincies indelen in provincies met een grootstedelijk gebied en provincies 

zonder grootstedelijk gebied zien we dat significante verschillen optreden in de mate waarin 

straathoekwerkers resultaten ervaren. 

 

 resultaat 

Total weinig resultaat veel resultaat 

 prov zonder grootstad Count 6 15 21 

% within provincie 28,6% 71,4% 100,0% 

% within resultaat 16,7% 42,9% 29,6% 

prov met grootstad Count 30 20 50 

% within provincie 60,0% 40,0% 100,0% 

% within resultaat 83,3% 57,1% 70,4% 

Total Count 36 35 71 

% within provincie 50,7% 49,3% 100,0% 

% within resultaat 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabel 3: Kruistabel resultaat versus provincie                                        (X2=5,844; df=1; p=0,015; Φ=0,287) 

 

Het relatief hoge percentage in de cel ‘provincie met grootstad/weinig tot beperkt resultaat’ 

is opvallend. Een mogelijke verklaring voor dit verschil is de schaalvergroting van sociale 

problemen waarmee straathoekwerkers in aanraking komen en de grotere structuren 

(aantal en schaalgrootte van voorzieningen) die straathoekwerkers willen beïnvloeden. 

Gezien de lage Φ- waarde is verder onderzoek vereist om beter te begrijpen welke andere 

factoren de ervaring van resultaat behalen beïnvloeden. Tussen de organisatorische 

inbedding van de straathoekwerker en de mate waarin resultaten gezien worden lijkt er 

geen verband te zijn.  

 

Aan de hand van de het item ‘het straathoekwerk weegt op het lokaal beleid’ zien we dat 

47,9% van de straathoekwerkers ervaren te wegen op het lokale beleid, terwijl 52,1% van 

de respondenten aangeven dit niet goed te weten of slechts beperkt te kunnen wegen. 

Geen enkele straathoekwerker gaf aan niet te kunnen wegen op het lokale beleid. We 

gingen er vanuit dat de voorkeur voor een gedifferentieerde aanpak van structureel werken 

een sterkere weging op het beleid zou inhouden (wegens specialisatie) maar dit blijk niet zo 

te zijn (X2=0,087; df=1; p=0,767).  
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Waar we vanuit gingen dat wegen op het beleid verband kan houden met het aantal jaren 

ervaring zien we echter geen significant verband tussen beide variabelen (X2=0,372; df=1; 

p>0,05). Er is ook geen verband tussen enerzijds de werksoort10 en anderzijds het kunnen 

wegen op het beleid. 

De ervaring te kunnen wegen of niet wegen op het beleid staat wel in relatie tot de ervaren 

ondersteuning11 vanuit de coördinatie. Hoe meer ondersteuning de straathoekwerker 

ervaart hoe meer hij aangeeft te kunnen wegen op het beleid. Ruim 90% van de 

straathoekwerkers die sterke ondersteuning ervaren zeggen te kunnen wegen op het 

beleid. Van de straathoekwerkers die eerder zwakke ondersteuning ervaren zeggen 100% 

(5 respondenten) niet of slechts beperkt te kunnen wegen op het beleid (X2=9,075; df=2; exact 

p=0,002; Cramer’s V=0,358) 

Indien we ‘wegen op het beleid’ kruisen met de items uit de dimensie conflict/consensus 

zien we enkel een zwak verband tussen de mate waarin het straathoekwerk een tegenstem 

moet opnemen en de ervaring te kunnen wegen op het beleid.   

Indien we ‘wegen op het beleid’ in verband brengen met de provincies (steunpunten) zien 

we in tabel 5 een matig verband tussen beide variabelen (Φ=0,384). In Limburg en West-

Vlaanderen zien we dat straathoekwerkers ervaren sterker te kunnen wegen op het lokale 

beleid dan in Antwerpen, BHG en Oost-Vlaanderen. 

 

 
Weging op beleid 

Total 
weegt op 

beleid 
weegt beperkt of niet op 

beleid 

 Limburg Count 10 4 14 

% within provincie 71,4% 28,6% 100,0% 

% within wegingopbeleid 29,4% 10,8% 19,7% 

Antwerpen Count 7 14 21 

% within provincie 33,3% 66,7% 100,0% 

% within wegingopbeleid 20,6% 37,8% 29,6% 

BHG Count 5 6 11 

% within provincie 45,5% 54,5% 100,0% 

% within wegingopbeleid 14,7% 16,2% 15,5% 

Oost- Count 6 12 18 

                                                
10 categoriaal, territoriaal en zowel categoriaal als territoriaal 
11 De toelichting van deze schaal staat onder 5.3 
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Vlaanderen % within provincie 33,3% 66,7% 100,0% 

% within wegingopbeleid 17,6% 32,4% 25,4% 

West-
Vlaanderen 

Count 6 1 7 

% within provincie 85,7% 14,3% 100,0% 

% within wegingopbeleid 17,6% 2,7% 9,9% 

Total Count 34 37 71 

% within provincie 47,9% 52,1% 100,0% 

% within wegingopbeleid 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabel 4: Kruistabel wegen op het beleid per provincie (X2=10,459;	  df=4;	  exact	  p=0,001	  ) 

 

Indien we inzoomen op de drie grootsteden Gent, Antwerpen en Brussel dan blijkt er geen 

verschil in de ervaring te kunnen wegen op het beleid (X2=0,049 (N=55); p=0,0976). De 

verhouding ‘wegen/niet of beperkt wegen’ ligt voor alle drie de steden zeer dicht bij 1 op 2. 

Waar we bij aanvang van het onderzoek met de hypothese speelden dat er een verband 

zou kunnen zijn tussen de inbedding van het straathoekwerk en de weging op het lokale 

beleid wijzen de resultaten niet in deze richting.  

Signaleren is een methode waarbij straathoekwerkers, vanuit hun contacten met allerlei 

vormen van uitsluiting signalen doorgeven naar de betrokken voorzieningen, het beleid of 

het breder publiek. In de vragenlijst gingen we na in welke mate straathoekwerkers 

duidelijkheid hebben over wat er gebeurt met de signalen die zij opvangen, verzamelen en 

doorgeven. We beoordelen de mate waarin ze duidelijk zien wat er gebeurt met de signalen 

als een onderdeel van de dimensie resultaat. Na het herwerken van de 5-puntenschaal 

naar een dichotome schaal duidelijk versus onduidelijk12 zien we dat er een significant 

verband is tussen de inbedding van de straathoekwerkers en de mate van duidelijkheid wat 

er gebeurt met de signalen. (X2=15,749 (N=49); df=3; exact p=0,001).  De rangorde wat betreft 

onduidelijkheid is als volgt: categoriale organisaties (100%), centra algemeen welzijnswerk 

(95%), stedelijke of OCMW-werkingen (73%) en tenslotte zelfstandige initiatieven (0%). 

Mogelijks speelt de schaalgrootte, functiedifferentiatie en/of hiërarchie een rol in de manier 

waarop signalen hun link behouden met de straathoekwerkers zelf. Het straathoekwerk 

registreert en verzamelt signalen onder meer aan de hand van een registratieprogramma. 

Ongeveer 32% van de respondenten ervaart de registratie als een hulp voor de structurele 

werking terwijl ruim 41% dit niet ervaart als een hulpmiddel. 

Net als bij het ‘wegen op het beleid’ zien we bij signalen opnieuw dezelfde verschillen 

ontstaan tussen provincies (steunpunten) onderling. Uit de verdeling halen we dat 
                                                
12 de middencategorie hebben werd aan een onduidelijk resultaat toegevoegd 
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straathoekwerkers in Limburg en Oost-Vlaanderen het duidelijkst zicht hebben op wat 

gebeurt met signalen en straathoekwerkers in Antwerpen zien dit het minst (X2=7,364; df=4; 

exact p=0,014). 

 

Tabel 5: Wat gebeurt er met signalen? Verdeling per provincie  

 

Gezien Oost- en West Vlaanderen aangestuurd worden door hetzelfde steunpunt spelen 

wellicht ook andere factoren een rol.  

 

5.2. Sociaal politieke overtuigingen 

In dit onderzoek beschouwen we het opvolgen van de sociaal-politieke actualiteit als een 

indicator voor structureel werken. Uit de literatuurstudie bleek dat structureel werken 

verbonden is aan kennis en begrip van de manier waarop de samenleving functioneert. 

Aan de hand van vier items uit de survey kunnen we een beeld schetsen van de frequentie 

en de wijze waarop straathoekwerkers de sociaal politieke actualiteit volgen. We hebben dit 

opgesplitst in opvolgen via de krant, televisie of internet. Daarnaast stelden we de vraag 

hoe vaak ze gesprekken houden over de sociaal-politieke actualiteit.  Op deze manier 

kunnen we een onderscheid maken tussen een regelmatige opvolger  (1 à 2 keer per week 

tot elke dag) en een onregelmatige opvolger (enkele keren per maand of minder). De krant 

blijkt bij straathoekwerkers een populair medium te zijn want 84,5% blijkt een regelmatig 

opvolger te zijn. Daarna komt de televisie (79%) en het internet (65%). Een ruime 

meerderheid voert regelmatig gesprekken over de sociaal politieke actualiteit. Er zijn geen 

significante verschillen naargelang de activiteit en de leeftijd, de hoogste opleiding en het 

aantal jaar ervaring. 

0%	   50%	  
100%	  
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Aan de hand van de literatuurstudie construeerden we diverse vragen geclusterd langs drie 

concepten: rol van de staat, sociale rechtvaardigheid en hoe ingrijpen in de samenleving. 

Voor diverse items vonden we inspiratie bij de surveys van Elchardus (2009) in zijn 

onderzoeken naar sociaal-politieke opvattingen bij VUB-studenten. Gezien de toch wel 

sterke verschillen in de populatie (leeftijd, werkervaring, gerichte beroepskeuze) en de 

complexiteit in samenhang tussen de verschillende te meten concepten hebben we een 

eigen vragenlijst opgebouwd. Het referentiekader voor de vragen is gebaseerd op 

indicatoren die Mullaly verbindt aan het politiek continuüm (2007). In de sociololgische 

literatuur verwijzen deze concepten naar de nieuwe breuklijnen terwijl stemvoorkeur eerder 

verwijst naar de, volgens sommigen, niet meer terzake doende oude breuklijn (Elchardus , 

Smits, Debusscher, & Spruyt, 2009). We construeerden aan de hand van drie thema’s een 

reeks vragen: rol van de staat, sociale rechtvaardigheid en hoe ingrijpen in de samenleving. 

Gezien de te lage betrouwbaarheid van de dimensies ‘rol van de staat’ en ‘sociale 

rechtvaardigheid’ maken we verder enkel gebruik van de dimensie ‘hoe ingrijpen in de 

samenleving’13. De lage betrouwbaarheid van de resultaten is wellicht te wijten aan een te 

laag discriminatievermogen van een aantal vragen, een te brede conceptuele insteek en de 

onhaalbaarheid om in het tijdsbestek van dit onderzoek de vragen in verschillende fasen te 

testen op hun validiteit. Met het eerste item ‘De onderklasse moet zich verenigen rond hun 

gemeenschappelijke strijd’ is 53,5% is het eens terwijl 16,9% het oneens is. Op het tweede 

item ‘Enkel via een klassestrijd is sociale verandering mogelijk’ is 50,7% is het oneens; 

15,5% is het eens. Met het derde item ‘De overheid zou de inkomens moeten herverdelen 

ten voordele van de zwakkeren in de maatschappij’ is 57% het eens terwijl ruim 14% zich 

niet kan vinden in deze herverdeling. Bij het vierde item ‘Iedereen moet betaald worden 

volgens behoefte en niet volgens soort werk’ zien we dat bijna 44% het eens is terwijl 

ongeveer 17% het niet eens is. Met dit laatste item ‘Om het welzijn te verhogen moet de 

economie haar gang kunnen gaan’ is 10% het eens terwijl 50% het niet eens is. De zeer 

links geörienteerde stellingen vinden heel wat bijval. De klassenstrijd wordt echter 

verworpen. Met deze resultaten kunnen we aan de hand van regressie-analyses verbanden 

zoeken tussen deze schaal en andere variabelen uit de studie. Eerst dienen we nog enkele 

individuele items uit de vragenlijst toe te lichten. 

Zoals in de literatuurstudie aangetoond wordt in het sociaal werk een discussie gevoerd 

tussen aanhangers van individu gerichte verklaringsmodellen/praktijken en aanhangers van 

structuurgerichte verklaringsmodellen. De straathoekwerkers sluiten sterk aan bij het 

structuurgerichte discours. Geen enkele straathoekwerker refereert naar een louter 

individueel gericht verklaringsmodel. Aan de andere kant van de schaal, een 
                                                
13 De factoranalyse onderschrijft de dimensie en de betrouwbaarheid van de schaal is bijna 79%. 
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structuurgerichte verklaringsmodel vinden we 52,1% van de straathoekwerkers terug. Bijna 

de helft van de straathoekwerkers (47,9%) sluit aan bij een ecologische visie waarbij men 

kan terugvallen op het samengaan en interageren van een individueel- en  structuurgericht 

model.  Als we kijken naar de verklaring van sociale problemen zien we dat de 

respondenten niet meegaan in een uitsluitend structureel verklaringsmodel. Slechts 12,7% 

van de straathoekwerkers legt de oorzaak van sociale problemen bij het politiek-

economisch systeem terwijl 59,8% het oneens tot helemaal oneens is met de stelling14. 

Gezien het discours van Vlastrov de huidige sociale orde verwerpt of grondig wil zien 

veranderen wilden we nagaan in welke mate de straathoekwerkers aansluiten bij dit 

uitgangspunt. Straathoekwerkers sluiten aan bij de kritiek van Vlastrov (45,1%). Slechts 

5,6% van de straathoekwerkers kunnen zich vinden in de huidige sociale orde. Uit de 

analyses met een dichotome variabele15 blijkt er geen significant verband te zijn met 

andere relevante variabelen (bv. opleidingsniveau, wegen op het beleid, dimensie conflict-

consensus en stemvoorkeur.  

We zijn er vanuit gegaan dat straathoekwerkers vaak in contact komen met gevolgen van 

het Mattheus-effect. Op de stelling ‘sociale maatregelen bevorderen vooral de sterken in de 

samenleving gezien zij het beleid opmaken’ antwoordde ruim 67% bevestigend. Toch blijkt 

20% het niet zo zeker te zijn en is 13% het oneens. Dit resultaat hangt niet samen met de 

hoogte van de opleiding, de frequentie waarin vakliteratuur wordt geraadpleegd noch met 

de sociaal-politieke activiteit. Er blijkt ook geen duidelijk verband tussen de verdeling van 

de antwoorden en de stemvoorkeur, noch met de dimensies uit de visie op structureel 

werken. Met het eerder besproken item ‘hoe ingrijpen in de samenleving’, die sterk links 

politiek georiënteerd lijkt op de oude breuklijn, zijn we op zoek gegaan naar mogelijke 

verbanden. Ten eerste is nagegaan welke de samenhang is met andere items rond sociaal 

politieke standpunten. Een hoge score op de schaal hangt significant samen met een lage 

score (helemaal oneens tot oneens ) op volgende items: ‘arm zijn is te wijten aan culturele 

normen’ en ‘elke drastische ingreep voor sociale verandering in de samenleving moet 

vermeden worden’. Een hoge score op de schaal hangt significant samen met een hoge 

score op ‘Individuen hebben geen aandeel in de oorzaak van sociale problemen gezien ze 

enkel veroorzaakt worden door het politiek-economische systeem’ en ‘sociale maatregelen 

bevoordelen vooral de sterksten in de samenleving gezien zij het beleid opmaken’. De 

standpunten blijken dus samenhangend. 

                                                
14 Individuen hebben geen aandeel in de oorzaak van sociale problemen gezien ze veroorzaakt worden door 
het politiek-economisch systeem. 
15 Vereenvoudiging van de naar bekritiserend - bevestigend 
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In de vragenlijst stelden we de respondenten twee vragen naar hun stemgedrag. Ten 

eerste vroegen we voor welke partij ze zouden stemmen op het moment van de afname 

van de vragenlijst en ten tweede voor welke partijen ze nooit willen stemmen en voor welke 

ze mogelijks willen stemmen. Uit de tabel is duidelijk op te maken dat het volledige 

rechterspectrum van het politiek continuüm ontbreekt. Zowel Vlaams Belang, LDD, N.V.A, 

als VLD zijn niet vertegenwoordigd in het stemgedrag van straathoekwerkers. In 

vergelijking met de algemene kiesresultaten van de verkiezingen 2010 valt de 

oververtegenwoordiging van Groen! (x factor 7,8) en van PVDA (x factor 8,6) op.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6: Frequentietabel voorkeurstem straathoekwerkers 

 

De laatste kolom verwijst naar de onderzoeken van Elchardus naar de politieke opvattingen 

bij studenten menswetenschappen aan de VUB (2009). Deze studenten worden door de 

onderzoeker als links-progressief beschouwd. Het is duidelijk dat straathoekwerkers een 

sterker links-progressief profiel hebben dan VUB-studenten en een sterk afwijkend profiel 

hebben van wat op basis van de volledige bevolking zou kunnen verwacht worden. Het 

straathoekwerk heeft duidelijk een sterke aantrekkingskracht op een links georiënteerd 

publiek. Er zijn geen significante verbanden te vinden tussen de stemvoorkeur en de 

individuele persoonskenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, ervaring en de mate waarin ze 

de sociaal-politieke activiteit opvolgen.  

Aan de hand van ‘multiple respons sets’16 kunnen we nagaan welk potentieel stemgedrag 

schuil gaat achter de stemvoorkeur. In functie van de leesbaarheid hebben we de partijen 

in volgorde gezet volgens het politiek continuüm. Wat in de eerste kolom (‘mogelijks voor 

deze partij’ ) meteen opvalt zijn de lage frequenties bij de rechtse partijen en opnieuw een 

                                                
16 Multiple respons sets zijn vragen waar meerdere antwoordmogelijkheden zijn. 

 
Frequency Percent 

Verkiezingen 

2010 in % 

Studenten 

VUB in % 

Valid CD&V    3 4,2 16,1 16,7 

Groen!  35 49,3 6,3 25,7 

SP.A    13 18,3 15,3 17,3 

PVDA    8 11,3 1,3 0 

Total 59 83,1 30 69,7 

Missing  12 16,9 70 30,3 

Total 71 100,0 100 100 
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duidelijk stempotentieel bij de linkse partijen. Bij de stemafkeur zien we deze trend 

bevestigd. De rechtse partijen scoren nu duidelijker hoger dan de linkse partijen.  

 

Tabel 7: Frequentietabel stempotentieel 

 

Indien we beide vragen samenvoegen kunnen we besluiten dat straathoekwerkers een 

duidelijk links stemprofiel hebben, rechtse partijen sterk afkeuren en dat de linkse partijen 

(SP.A, Groen!, PVDA) zowel bij de huidige stemvoorkeur als bij stempotentie de politieke 

voorkeur wegdraagt.  

 

5.3. Interne organisatie en samenwerking 

Tenslotte bekijken we enkele intern organisatorische aspecten en de samenwerking met 

andere organisaties in functie van structurele verandering. Als onderdeel van de interne 

organisatorische aspecten bekijken we achtereenvolgens de rol van de coördinatoren, de 

steunpunten en Vlastrov, de inbedding in een andere organisatie en de 

samenwerkingsverbanden die straathoekwerkers aanknopen op vlak van structureel 

werken. 

 

De rol van de coördinatie werd in de vragenlijst bevraagd aan de hand van 5 items . Een 

factoranalyse bevestigde de onderliggende factor voor 3 items met een goede 

betrouwbaarheid (cronbach’s alfa >0,8). Aan de hand van deze samenhang construeerden 

  Mogelijks voor 

deze partij 

Aandeel partij /alle 

partijen in % 

Niet voor deze 

partij 

Aandeel 

partij /alle 

partijen in 

% 

 Vlaams Belang 5 1,8 66 22,6 

LDD 10 3,6 61 20,9 

NVA 15 5,4 56 19,2 

VLD 28 10,1 43 14,7 

CD&V 35 12,7 36 12,3 

SP.A 61 22,1 10 3,4 

Groen 63 22,8 8 2,7 

PVDA 59 21,4 12 4,1 

Total 276 100 292 100 
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we een schaal voor aanmoediging vanuit de coördinatie voor structureel werken. We 

stellen vast dat 76% van de respondenten een sterke ondersteuning ervaart op vlak van 

structureel werken. Slechts 7% ervaart eerder zwakke ondersteuning en 16,9% voelt zich 

matig ondersteunt. Er werden geen significante verbanden gevonden op basis van deze 

schaal met de individuele kenmerken geslacht, leeftijd, ervaring en opleiding. De mate van 

ondersteuning staat ook niet in verband met de soort inbedding en het werkgebied waarin 

de straathoekwerker actief is. De meest plausibele verklaring is dat de ervaren steun vooral 

in relatie staat tot de kwaliteiten en de visie van de coördinator. De ervaren ondersteuning 

op vlak van structureel werken is onafhankelijk van de werkvorm17. Binnen de Limburgse 

en West-Vlaamse straathoekwerkers vinden we de hoogste relatieve score ‘sterke 

ondersteuning’ met respectievelijk 100% en 86% terwijl in Oost-Vlaanderen 22% van de 

werkers een ‘eerder zwakke ondersteuning’ scoren. We hebben reeds aangetoond dat er 

wel een lineair verband is tussen de mate van ervaren ondersteuning en het wegen op het 

beleid. Ongeveer 40% van de straathoekwerkers vindt de informatie die Vlastrov aanbiedt 

over structureel werken bruikbaar, 26% vindt de informatie niet bruikbaar. 

 
Naast de eerdere brede conceptuele aanpak stelden we drie open vragen die peilden naar 

de appreciatie  en effectiviteit van samenwerkingsverbanden die straathoekwerkers 

aangaan in functie van structureel werken. Alle antwoorden werden per vraag en per 

stad/steunpunt (provincie) geturfd, geclusterd volgens organisatie en in tabellen geplaatst 

per provincie en per volledige steekproef. In een eerste vraag vroegen we naar drie 

organisaties waarmee de respondent een waardevolle relatie heeft kunnen aanknopen op 

vlak van structureel werken. Straathoekwerkers in Vlaanderen en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest hebben vooral een waardevolle relatie opgebouwd met 

welzijnsgerichte organisaties (zowel algemeen welzijn als OCMW), met wijkgerichte 

initiatieven veelal georganiseerd door de stad en met jeugdwerkingen (vooral 

jeugdwelzijnswerk, stedelijk jeugdwerk en in mindere mate jeugdverenigingen). Opvallend 

zijn de lage frequenties voor tewerkstellings- en activeringsinitiatieven, de 

gezondheidssector, justitie en het bijna volledig ontbreken van sociale 

woningmaatschappijen. 

De tweede vraag ‘Geef drie organisaties waar je structurele verandering hebt kunnen 

bewerkstelligen’ heeft een vrij grote non-respons (20%) wat mogelijks een vertekend beeld 

kan geven. De diensten waar structurele verandering werd gerealiseerd zijn vooral te 

                                                
17 categoriaal – territoriaal of beide 
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clusteren rond OCMW’s, CAW18’s, wijkgerichte initiatieven en een vrij groot amalgaam aan 

allerlei lokale voorzieningen. De OCMW-diensten die het meest vermeld worden zijn de 

diensten die zich richten op dak- en thuislozen en de wijkwerkingen. De sociale diensten 

worden maar vier keer opgegeven. Binnen de CAW’s zien we de inloopteams, de 

ambulante teams, de dak- en thuislozenwerkingen en begeleid wonen opduiken. Binnen de  

wijkgerichte initiatieven duiken zowel stedelijke wijk- en of gebiedswerkingen op als 

projectmatige initiatieven vanuit samenlevingsopbouw. Opnieuw opvallend is het ontbreken 

van sociale verhuurkantoren. In BHG en Oost-Vlaanderen vonden we geen enkele 

vermelding naar drughulpinitiatieven.  

Op de laatste vraag gaan we wat dieper in. We vroegen de respondenten bij welke 

organisaties ze een kloof ervaren om structureel te werken. Om een duidelijker beeld te 

geven van de antwoorden zijn alle antwoorden in proporties ondergebracht in tabel vier. 

 

	   OVL	   Limburg	   A’pen	   BHG	   WVL	   totaal	  

OCMW	   23	   19	   32	   24	   31	   25	  

politie	   12	   12	   13	   10	   8	   11	  

CAW	   08	   10	   11	   19	   0	   10	  

stadsdiensten	   0	   14	   08	   5	   0	   7	  

tewerkstelling	   0	   12	   13	   0	   15	   9	  

psychatrie/drugafdelingen	   15	   5	   5	   0	   0	   6	  

justitie	   12	   0	   3	   5	   23	   6	  

sociale	  huisvesting	   15	   5	   8	   10	   15	   9	  

andere	   15	   24	   8	   29	   8	   17	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   100	  

Tabel 8: relatieve frequenties kloof per organisatie en provincie in procenten 

 

De opnieuw sterke vertegenwoordiging van de OCMW’s (25% van alle vermeldingen) is 

vooral toe te wijzen aan de sociale diensten, het beleid van het OCMW of de structuur van 

het OCMW. Daarna komt de politie (11%) en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk 

(10%). Net daarna zien we sociale huisvestingsmaatschappijen (9%), 

tewerkstellingsdiensten zoals VDAB of werkwinkel (9%) opduiken. Het is duidelijk dat de 

                                                
18 Centra voor Algemeen Welzijnswerk 
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organisaties die in deze lijst voorkomen diensten zijn die of een allocerende functie hebben 

(bijstand, onderdak, huisvesting of werk/opleiding) of een controlerende functie hebben 

(politie en vaak ook stedelijke diensten). De OCMW’s komen zowel in de eerste vraag 

(waardevolle relatie) en als in de derde vraag (kloof) sterk naar boven. De reden is dat het 

in vraag 1 vaak om specifieke dienstverlening gaat, zoals  thuislozendiensten en 

wijkwerkingen, terwijl het in de derde vraag gaat om de sociale diensten of het beleid van 

het OCMW. In vraag 2 (structurele verandering bewerkstelligen) zien we ook weer vaak de 

OCMW’s opduiken. In die gevallen gaat het meestal om die specifieke dienstverlening uit 

vraag 1. Waar in vraag 1 en 2 het jeugdwerk en wijkgerichte initiatieven sterk naar voor 

kwamen zien we deze bij vraag 3 amper terug.  

Uit het luik ‘sociaal-politieke standpunten’ van de vragenlijst leren we dat straathoekwerkers 

vinden dat ‘sociale organisaties te sterk worden in het controleren van mensen’. Ruim 76% 

gaat akkoord met de stelling terwijl slechts 8% het oneens is met de stelling. Het roept 

vragen op naar de houding die de straathoekwerker mag, kan, moet aannemen om 

structurele verandering te bewerkstelligen in de relatie met diensten die vanuit een ander 

paradigma en/of functie in contact staan met de doelgroepen van de straathoekwerkers.  
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6. ⏐Conclusies en discussie 

 

Welke conclusies kunnen we nu halen uit deze veelheid aan cijfers? En welke kunnen, 

volgens ons, hun betekenis hebben voor het straathoekwerk? 

Op vlak van visie op structureel werken merken we dat straathoekwerkers voor een 

geïntegreerde inbedding van structureel werken staan . Het contact met de gasten wordt 

als belangrijk maar ook als onvoldoende geacht en structureel werken richt zich 

voornamelijk op het toegankelijker maken van andere voorzieningen. Werken aan 

toegankelijkheid is echter slechts één aspect van structureel werken en leidt niet 

noodzakelijk naar structurele veranderingen. Daarnaast zien we ook een vraag naar meer 

taakspecialisatie en dus differentiatie. Heel wat straathoekwerkers zien een belangrijke rol 

weggelegd voor de coördinatoren en de steunpunten om het structureel werken uit te 

bouwen. In de praktijk zien we ook nieuwe taakomschrijvingen die wijzen op een grotere 

vraag naar differentiatie. Een belangrijke invloed blijkt de rol van de stedelijke context te 

zijn die de vraag naar differentiatie versterkt. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn en kan 

het een antwoord zijn op de complexiteit in (grotere) steden. Het omgaan met enerzijds 

complexere problemen en anderzijds met grotere structuren vergt wellicht specifieke 

inspanningen om effectief invloed te kunnen hebben. Anderzijds is er het risico dat de 

uitbouw van verschillende functies en (hierarchische) niveaus de werking te sterk gaat 

determineren en de maat wordt waar het verhaal van gasten ingepast moet worden. De 

inbedding van de straathoekwerker heeft invloed op het zien van resultaten. Zelfstandige 

straathoekwerk initiatieven slagen er in duidelijker te communiceren over die signalen wat 

ten eerste wijst op het behouden van de link tussen het contact met gasten en 

voorzieningen en het werken aan structuren en ten tweede op organisatieculturen die zich 

baseren op andere theoretische en sociaal-politieke uitgangspunten. 

De relatief lage scores op ‘resultaat van structureel werken’ en ‘wegen op het beleid’ zijn , 

volgens ons, verontrustend, maar volgens onze literatuurstudie te verwachten. De helft van 

alle straathoekwerkers geven aan weinig tot geen resultaat te zien van structureel werken 

en niet te kunnen wegen op het beleid. Opnieuw blijkt er een verschil te zijn tussen de 

provincie’s met grootsteden en deze zonder,  wellicht door de schaalgrootte en de afstand 

tussen werkers en beleidsvoerders dat hierop ingrijpt. Een soortgelijke afstand menen we 

ook in het straathoekwerk te herkennen. In zelfstandige initiatieven hebben 

straathoekwerkers meer duidelijkheid wat er gebeurt met de signalen die ze verzamelen en 

doorgeven. Dergelijke afstand vinden we problematisch omdat ze het verband tussen het 

begeleiden van mensen en het structureel werken kan doorbreken. Structureel werken is 
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een coherent geheel van opvatttingen en handelingen die samenhang vereist om 

bewustwording omtrent uitsluitingsmechanismen voldoende uit te kunnen dragen.  

We menen de kloof tussen de paradigma’s terug te vinden tussen straathoekwerkers en 

andere organisaties of dienstverlening die mensen eerder vanuit een individueel model 

aanspreekt zoals bijvoorbeeld bij de toekenning van bijstand. Het straathoekwerk lijkt ons 

geprangd te zitten tussen enerzijds een praktijk die moeilijk beheersbaar, creatief en 

zoekend vanuit zijn uitgangspunten en doelstellingen kritisch en structureel wil werken, 

maar anderzijds toch de noodzaak beseft om zich te conformeren aan beleidsprincipes en 

voorwaarden die daar tegenover staan om te overleven en legitiem te zijn. We menen een 

straathoekwerk op twee benen te herkennen. Het wil kritisch zijn maar moet er ook in 

slagen om samen te werken, het wil signaleren maar slaagt er intern niet in om helder met 

die signalen om te gaan. Indien het straathoekwerk wil vasthouden aan zijn opdracht is 

(verder) professionaliseren enerzijds een noodzaak maar anderzijds ook een bedreiging. 

De cöordinatoren blijken belangrijke schakels in het ondersteunen en aanmoedigen van de 

structurele werking maar anderzijds bestaat het risico dat een sectoriële en hiërarchische 

uitbouw allerlei afstanden creeërt die symtomatisch zijn voor net die fenomenen waar 

structureel werken wil tegen in gaan. De kloof tussen straathoekwerkers en sommige 

andere dienstverleners is volgens ons problematisch (cfr. external power). De aansluiting 

met allerlei initiatieven die allocerende functies hebben, zoals activering en bijstand of 

organisaties die voorzien in de basiszorg zoals gezondheidszorg of betaalbare 

woongelegenheid die het verschil kunnen maken tussen in- en uitsluiting blijkt relatief 

zwakker dan met andere organisaties. Een treffend voorbeeld uit het onderzoek zijn de 

OCMW’s. De OCMW’s geven aan dat de dakloosheid stijgt terwijl de ongelijkheid op de 

woonmarkt toeneemt en het Mattheus-effect van het Vlaamse woonbeleid bewezen is 

(Vranken, De Blust, Dierckx, & Van Haarlem, 2010). Straathoekwerkers kunnen een belangrijk 

rol spelen om deze structurele ongelijkheid aan te kaarten. De kloof met heel wat van deze 

diensten blijkt echter te diep om structurele verandering te bewerkstelligen. Het uitwisselen 

van best-practices, zoals Vlastrov nu doet, lijkt ons een goede zaak maar vanuit dit 

onderzoek willen we wijzen op de verschillende achtergronden van die voorbeelden en die 

dus zelden zomaar te transfereren zijn. 

Ondanks de mogelijkheid om structureel werken een geïntegreerde plaats te geven in de 

werking van elke straathoekwerker lijkt de definitie die Vlastrov structureel werken te 

operationaliseren en vooral te versmallen naar signaleren en het toegankelijker maken van 

voorzieningen. We missen vooral de sociaal-politieke dimensie van structureel werken. 

Volgens ons ligt hier het gevaar dat de straathoekwerker gerecupereerd wordt tot ‘agent of 

social control’. De breuklijnen tussen sociale controle en sociale verandering lopen niet 



 
 

38 

enkel en alleen tussen straathoekwerk en andere sociale praktijken maar ook doorheen het 

straathoekwerk zelf. Indien het straathoekwerk en straathoekwerkers niet alleen 

afgerekend worden op het aantal doorverwijzingen of het aantal signalen maar zelf ook 

structureel werken op deze manier operationaliseren, dan is, volgens ons, de uitholling van 

een kritische structureel veranderingsgerichte beweging ingezet. De explicietere 

verwachtingen die aan het straathoekwerk gesteld worden zijn het gevolg van 

verschuivingen in beleid (cfr. de deprofessionaliseringsthesis) maar evengoed het gevolg 

van soortgelijke verschuivingen in het sociaal werk zelf. De vraag naar de beheersbaarheid 

van sociale problemen is zowel in  de samenleving als in het sociaal werk een issue. Dat 

zien we ook in het sociaal hoger onderwijs dat zelf met outcome gebaseerde doelstellingen 

sociaal werkers gaat afleveren die eerder methodisch dan sociaal-politiek voorbereid 

worden om vooral afgebakende taken te gaan uitvoeren zonder het ruimere kader mee te 

nemen. Het straathoekwerk zal in de toekomst selectief moeten omgaan met de 

verwachtingen van verschillende overheden en opdrachtgevers, maar ook 

straathoekwerkers en andere sociaal werkers stellen om de structurele 

veranderingsagenda wakker te houden. Daartoe zullen ze zelf ook moeten balanceren 

tussen samenwerken en aanvechten en hun eigen handelingen toetsen of ze dan wel 

structureel veranderingsgericht zijn of sociaal controlerend zijn. Een voorbeeld daarvan is 

de registratie die niet als ondersteunend wordt ervaren. Hoewel we niet tegen registratie 

zijn is registratie met als voornaamste bestaansreden de legitimering van de eigen werking 

eerder een controlemechanisme dan een instrument in functie van sociale verandering. 

Een terugkoppeling tussen wat straathoekwerkers aanbrengen aan materiaal en wat er 

mee gebeurt in functie van structurele verandering moet, volgens ons, tot het 

standaarddebat horen van elke werking.  

Straathoekwerkers staan in een spagaat tussen samenwerken met allerlei partners in 

functie van sociale verandering aan de hand van netwerken en deze partners ook zien als 

object van verandering. Het beeld van een ‘verantwoordelijke extremist’ duikt op. In heel 

wat gevallen waar straathoekwerkers ingebed zijn in een grotere structuur (CAW, stedelijke 

dienstverlening, OCMW, categoriale organisatie) betekent dit in spanning komen te staan 

met de eigen structuur en werkgever. Op deze manier kan de inbedding ook een aanzet 

zijn tot sociale verandering van binnen uit maar evengoed aanleiding geven tot een vooral 

adaptieve ingesteldheid. Uit de literatuurstudie onthouden we dat het net dergelijke fricties 

zijn die aanleiding kunnen geven tot bewustwording omtrent sociale uitsluiting en kunnen 

leiden tot structurele verandering.  

Op sociaal-politiek niveau sluiten straathoekwerkers zowel op vlak van stemgedrag als op 

vlak van verklaringsmodellen aan bij linkse tot zeer linkse keuzes en wijken dus af van 



 
 

39 

sociaal werkers in het algemeen. Straathoekwerkers zien vooral heil in linkse recepten om 

in te grijpen in de samenleving en zijn meer activistisch ingesteld dan heel wat collega’s. 

Hoe meer ze naar links opschuiven hoe sterker ze het bijvoorbeeld het Mattheus-effect 

beamen en hoe sterker ze sociale problemen zien als gevolg van politiek-economische 

factoren en dus het structurele paradigma onderschrijven. We zien dat conflictgebaseerde 

items systematisch sterker scoren in grootsteden dan in de andere gebieden. Het lijkt dus 

opnieuw de context te zijn die aanleiding geeft tot verschillen of verschuivingen binnen 

deze opvattingen. Waar we in de literatuurstudie sterke argumenten vonden voor duidelijke 

politieke stellingnames lijkt het straathoekwerk zich enigszins weg te houden van politieke 

debatten en mee te (moeten) gaan in een consensusgericht model waarin adaptieve 

verandering plaatsvindt binnen een onderhandelbare situatie. Maatschappelijk debatten 

worden de laatste jaren opnieuw meer gepolitiseerd op de klassieke links-rechts 

tegenstelling wat, volgens ons een geschikte achtergrond zou kunnen zijn om zelf ook 

duidelijkere politieke standpunten in te nemen. De bereidheid daartoe blijkt aanwezig. 

We vonden geen verschillen, noch op sociaal-politiek vlak, noch op vlak van visie tussen de 

verschillende inbeddingen van waaruit straathoekwerkers actief zijn. De redenen die we 

hiervoor kunnen aanhalen zijn: ‘het straathoekwerk’ ontwikkelt een sterk intern discours, 

een kwantitatieve bevraging is ontoereikend is om dergelijke verschillen degelijk te 

analyseren en vooral te begrijpen en straathoekwerkers opereren (tot nu toe) vrij 

zelfstandig ten opzichte van de structuur waarin ze ingebed zijn.  

Tenslotte willen we in functie van verder onderzoek een aantal onderzoeksmogelijkheden 

die ons zinvol lijken naar voor schuiven. Aan de hand van een multiple case study, volgen 

hoe het proces van structureel werken verloopt van contact met de gasten tot en met de 

uiteindelijke beoogde structurele verandering. Door het intensief volgen van het proces kan 

betekenis gegeven worden aan processen die tot op dit moment onbeschreven zijn in de 

onderzoeksliteratuur. Vanuit dit onderzoek zijn we bijzonder benieuwd naar de spanning 

die ontstaat tussen betekenisvolle kaders van straathoekwerkers en de gasten en de 

omzetting ervan naar structuren (bijvoorbeeld organisaties of sociale relaties) die een 

andere betekenis verlenen aan diezelfde realiteit. Een andere interessante onderzoekspiste 

die we naar voor schuiven is nagaan hoe de uitwisseling of de confrontatie tussen de 

gehanteerde visie en sociaal-politieke houdingen tussen straathoekwerkers enerzijds en 

sociaal wekers en andere professionelen uit andere organisaties vormt krijgt. Op deze 

manier kunnen we beter begrijpen of en hoe straathoekwerkers in hun contacten aansturen 

op een paradigmawissel.  



 
 

40 

We willen afsluiten met enkele concrete voorstellen voor het straathoekwerk om de 

structurele agenda verder te ontwikkelen: 

- zet duidelijker de sociaal-politieke invalshoeken op de agenda in publicaties en contacten en moedig 
politiek zeggenschap aan op verschillende fora; 

- zet netwerken en samenwerking op met die sectoren waar net het verschil kan gemaakt worden en 
zorg voor betrokkenheid van gasten individueel en als groep zonder te vergeten dat 
belangentegenstellingen steeds kunnen opduiken; 

- zet aan tot bewustwording omtrent structurele uitsluitingsmechanismen maar heb ook aandacht voor 
de eigen uitsluitingsmechanismen;  

- zoek systematischer breuklijnen in het sociaal werk die structurele uitsluiting bevorderen; 

- zorg voor een organisatie-ontwikkeling en professionalisering die congruent is met de principes van 
structureel werken waarbij het democratiseren van de werkcontext een continue aandachtspunt moet 
zijn;  

- gebruik de verschillen tussen werkingsgebieden om beter in te kunnen spelen op lokale verschillen en 
mogelijkheden; 

- ontwikkel strategiëen om signalen te koppelen aan medezeggenschap over die signalen en de 
strategieën voor sociale actie die er op volgen. 

 

Dit onderzoek is een bescheiden bijdrage gebleken in het beter begrijpen van structureel 

werken en zijn onderliggende sociaal-politieke dimensies in het straathoekwerk. Het lijkt het 

ons dan ook belangrijk om structureel werken samen met alle betrokkenen verder te 

onderzoeken maar evengoed vinden we het belangrijk om kritisch te blijven ten opzichte 

van de manier waarop en de context waarbinnen structureel werken vorm krijgt en het 

steeds opnieuw opnieuw te toetsen aan zijn uiteindelijke doelstellingen.  
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