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Abstract 

 
In hun politiserende opdracht beogen sociaal werkers het individueel en het structureel werken 

aan sociale problemen te verbinden. Een gefragmenteerde hulpverlening en de invloed van 

new public management zet evenwel druk op die kernopdracht. Het begrip ‘depolitisering’ kan 

evenwel het misverstand wekken dat er in de praktijk helemaal niet meer politiserend wordt 

gewerkt, wat ik in dit onderzoek wil weerleggen. De case waarop ik me toespits, is de 

sociaalwerkconferentie. Via de verslagen van de voorbereidende werkgroepen en bijkomende 

interviews kom ik tot een analyse over de huidige invulling van de politiserende opdracht. Op 

microniveau blijkt dat de discretionaire ruimte van een sociaal werker vaak groter is dan 

gedacht. Op mesoniveau komen reflectie en interne uitsluitingsmechanismen op de voorgrond. 

Daaruit blijkt een opmerkelijk verschil over hoe organisaties in het maatschappelijk en sociaal-

cultureel werk omgaan met new public management. Ook de grootte van de organisatie speelt 

daarbij soms een rol. Op macroniveau verloopt de belangenverdediging op Vlaams niveau via 

de insider strategie, het overlegmodel tussen middenveld en overheden, nogal stroef. Hier en 

daar zijn er uitzonderingen op lokaal niveau. In het algemeen willen sociaal werkers hun stem 

in de samenleving meer benadrukken. Sommige blijven het insider model verdedigen, anderen 

vinden dat sociaal werk zich radicaler moet opstellen en daarbij een collectieve strategie moet 

hanteren. Een vrijbuitersprobleem dreigt evenwel roet in het eten te gooien. Misschien kan een 

niet-conflictueuze outsider strategie soelaas bieden om van onderuit meer langzame, maar 

wel duurzame veranderingen in het sociaal werk teweeg te brengen. 
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Woord vooraf 

 
Dat ik iets rond de sociaalwerkconferentie wou doen, wist ik al van zodra ik er anderhalf jaar 

geleden voor het eerst over hoorde. Het leek me interessant omwille van de grootsheid, de 

diversiteit en de nieuwigheid ervan. Het duurde even eer ik een goede onderzoeksvraag vond, 

omdat ik nogal lang bleef hangen in het idee hoe de conferentie een instrument kon zijn om 

de politiserende opdracht opnieuw te versterken. Uiteindelijk ben ik overgestapt op de vraag 

hoe sociaal werkers dan vorm geven aan hun politiserende opdracht. Een uitermate boeiende 

vraag, waar ik na mijn bevindingen nog steeds tevreden over ben. 

 

Eerst en vooral wil ik een goede kennis Priscilla Heynderickx, professor taal-en letterkunde 

aan de universiteit Antwerpen, bedanken voor het taalkundig nalezen van een tussentijdse 

versie van deze masterproef. Ook mijn ouders wil ik bedanken voor het uitvoerig nalezen van 

de definitieve versie en hun morele steun. 

 

In het bijzonder wil ik mijn promotor, professor Joris De Corte, bedanken voor zijn tijd en de 

uitgebreide feedback die ik telkens kreeg. Het was een fantastische steun voor mij dat ik steeds 

mocht langsgaan, vragen kon stellen of twijfels delen. Ik kreeg van hem tal van suggesties 

voor de literatuurstudie waardoor ik dit beter kon onderbouwen. Het heeft me ook geholpen bij 

het opstellen van mijn interviewvragen en het verwerken van de resultaten.  
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Inleiding 

 
De titel ‘Sociaal werkers in Vlaanderen in hun politiserende opdracht anno 2018: brave 

uitvoerders of kritische waakhonden?’ verwijst naar het spanningsveld tussen politisering en 

depolitisering dat in deze masterproef centraal staat. Het vraagteken kaart aan dat sociaal 

werkers momenteel in een lastig parket zitten om zich in hun eigen organisatie en naar de 

overheid toe kritisch op te stellen. Ondanks die moeilijke context proberen veel sociaal werkers 

toch tegen bepaalde situaties van onrechtvaardigheid op te treden.  

 
In het eerste hoofdstuk schets ik kort de historiek en het belang van de politiserende opdracht 

van sociaal werkers. Daarbij staan kenmerken als autonomie van het middenveld, verbinding 

tussen het individuele en structurele niveau en het mensenrechtenkader centraal. Ook worden 

de drie niveaus besproken waarop deze politiserende opdracht vorm kan krijgen. Die gaan 

van discretionaire ruimte op microniveau, reflectieprocessen op mesoniveau tot twee 

stromingen om het beleid op macroniveau te beïnvloeden. 

 
In het tweede hoofdstuk bespreek ik enkele factoren die bij welzijnsorganisaties gaandeweg 

een proces van depolitisering deden ontstaan. Uit internationaal onderzoek blijkt dat zowel 

academici uit de sociale wetenschappen als sociaal werkers in de praktijk een gezamenlijke 

frustratie delen over hoe hun beroepsuitoefening onder invloed van New Public Management 

achteruitgaat (Thompson, 2010). Sociaal werkers die al een tijdje aan de slag zijn, getuigen 

zelfs over een ‘crisis van het sociaal werk’ sinds het begin van hun carrière. Er is een 

wanverhouding tussen hetgeen waarvoor ze zijn opgeleid en wat ze in de praktijk moeten 

doen. Velen van hen voelen zich door de bureaucratische manier waarop ze werken, 

vervreemd van hoe ze hun beroep zouden willen uitoefenen (Tsui & Cheung, 2004; Ferguson 

& Lavalette, 2006). Voorstructureringen, verantwoordingsdruk, commercialisering, enzovoort. 

hollen belangrijke concepten als solidariteit, het streven naar rechtvaardigheid en het 

realiseren van sociale grondrechten uit. De individuele begeleiding van cliënten lijdt daar sterk 

onder en dit heeft onlosmakelijk ook gevolgen voor de verbinding met de structurele dimensie 

van het sociaal werk (Claessens, 2017). 

 
Vanuit de probleemstelling kwam de volgende onderzoeksvraag tot stand: “Hoe geven sociaal 

werkers uit de werkgroepen van de sociaalwerkconferentie, ondanks de tendens naar 

depolitisering, vorm aan hun politiserende opdracht anno 2018?” 

 



7 
 

In hoofdstuk drie komt het onderzoeksopzet aan bod met als case de sociaalwerkconferentie. 

Ik bekijk hoe sociaal werkers in de voorbereidende werkgroepen, ondanks de invloed van 

depolitisering, momenteel vorm geven aan hun politiserende opdracht in hun 

sociaalwerkpraktijk. De sociaalwerkconferentie vindt plaats op 24 mei 2018 in Brussel en 

verwacht een opkomst van duizend sociaal werkers uit Vlaanderen. In de werkgroepen hebben 

frontliniewerkers vanuit hun praktijkervaringen gereflecteerd over hun identiteit als sociaal 

werker in de context van hun organisatie. Daarbij kwamen onder andere de thema’s 

‘grondrechtenbenadering als referentieconcept in het sociaal werk’ en ‘het evenwicht tussen 

kwaliteitsvolle individuele hulpverlening én bouwen aan de samenleving’ aan bod. De 

discussie daarover is uitermate relevant om een beter zicht te krijgen op de politiserende 

opdracht van sociaal werkers. De focus ligt niet alleen op obstakels waarmee ze dagelijks te 

maken krijgen, maar ook op de kansen en de ruimte die ze in hun praktijk creëren. De 

dataverzameling bestaat uit 35 verslagen van zeven werkgroepen uit vijf bijeenkomsten, acht 

interviews met sociaal werkers uit die werkgroepen en vier interviews met sociaal werkers die 

op het forum van Sociaal.net verschenen zijn, ter voorbereiding van het debat op de 

sociaalwerkconferentie.  

 

In het vierde hoofdstuk verwerk ik het verkregen datamateriaal. Ik behoud de opdeling van 

micro-, meso- en macroniveau, maar per niveau zal de verstrengeling tussen politisering en 

depolitisering meer naar voren komen. Die zijn in hoofdstuk 1 en 2 nog apart verdeeld. De 

verslagen uit de werkgroepen hebben mij geholpen om een algemeen beeld te krijgen over 

wat er in sociaalwerkpraktijken leeft. De bijkomende interviews waren een meerwaarde om 

zicht te krijgen op hoe sociaal werkers en sociaalwerkorganisaties hun politiserende opdracht 

echt vorm geven, welke obstakels en opportuniteiten ze zien en wat voor de toekomst nodig 

is.  

 

In hoofdstuk 5 formuleer ik enkele discussiepunten waar ik tijdens mijn onderzoek op botste. 

Het zijn onderbouwde reflecties over opvallende zaken op micro-, meso- en macroniveau die 

een blik bieden op hoe het momenteel met de politiserende opdracht van sociaal werk gaat, 

welke uitdagingen eraan verbonden zijn en welke mogelijkheden de toekomst biedt. 

 

Tot slot belicht ik in hoofdstuk 6 enkele beperkingen van dit onderzoek. In hoofdstuk 7 komen 

suggesties voor verder onderzoek aan bod. Deze masterproef gaat over een zeer actueel 

thema dat betrekking heeft op alle sectoren van het sociaal werk en waar opvolging over de 

impact van de sociaalwerkconferentie op het politiserend werken zeker een meerwaarde is. 
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1. De politiserende opdracht van sociaal werk 
 

1.1 Historische situering 

 
Vanaf het einde van de 19de eeuw startte de Belgische overheid met het subsidiëren van 

enkele caritatieve projecten. Na de invoering van de achturendag besliste de overheid om de 

toegenomen vrije tijd via ontspanning en ontplooiing door socioculturele organisaties te laten 

invullen. De vrijheid om de inhoud in het aanbod van dienstverlening te bepalen, was toen erg 

groot. Verschillende, soms tegengestelde, ideeën over hoe de gemeenschap vorm moest 

krijgen, kwamen tot uiting in een ruime keuze verspreid over drie grote sociaal-politieke zuilen. 

De overheid betaalde en zowel de socioculturele als de welzijnsorganisaties beslisten hoe ze 

dat geld zouden besteden. Dat principe heette ‘Liberté Subsidiée’ of ‘gesubsidieerde vrijheid’. 

Belangenverdediging van bepaalde groepen of de samenleving in het geheel, was een 

logische taak die uit de dienstverlenende opdracht van middenveldorganisaties voortvloeide. 

(Canon Sociaal Werk, 2013; Bouverne - De Bie, 2018) 

Begin de twintigste eeuw werd sociaal werk ook als heroïsche actor geprofileerd, die ervoor 

moest zorgen dat de samenleving beter functioneerde. Sociaal werkers waren in die periode 

‘helden’, gewapend met feitelijke kennis. Vanuit een modernistisch standpunt was het geloof 

dat experten sociale problemen kon voorkomen, beheersen en oplossen erg sterk. (Marston 

& McDonald, 2012) Sociaal werkers werden toen voor het eerst geconfronteerd met de 

ambigue positie tussen ‘hulpverlenen’ en ‘controleren’. Dat wordt ook wel de ‘pedagogische 

paradox’ van het sociaal werk genoemd. Enerzijds moeten sociaal werkers gehoorzamen aan 

de beleidsregels die de overheid hier oplegt, anderzijds helpen ze de burgers sterker te maken 

en hun grondrechten te verwerven. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Kenmerkend voor sociaal werk is evenwel het tegensprekelijk karakter ervan. Sociaal werk 

stelt, vanuit zijn unieke positie tussen burger en samenleving, sociale verwachtingen in vraag 

en stuurt daarmee het debat over normaliteit en abnormaliteit. Daarnaast vormen de 

ervaringen en de tendensen, die sociaal werkers opmerken als ze individueel met cliënten 

werken, het fundament voor de structurele dimensie van hun werk. (Bouverne-De Bie, 2015) 

Dat is de politiserende opdracht die typerend is voor sociaal werk. Het bewaken van de 

welvaartsstaat en sociale rechtvaardigheid na de Tweede Wereldoorlog, maken inherent deel 

uit van die politiserende opdracht. De welvaartsstaat bood via herverdelingsprincipes een 

sociaal vangnet om de minimale levensstandaard van de burgers te garanderen en de grote 

maatschappelijke ongelijkheid te reduceren. (Zemni, 2013)  
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Dankzij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens kwam er in 1948, naast een 

focus op het aanwakkeren van de welvaart, meer aandacht voor welzijn in de westerse 

samenleving. Mensenrechten vormen evenwel een kader dat menswaardigheid en solidariteit 

richting geeft. Elke nationale staat is dus vrij om er een eigen invulling aan te geven.  In België 

stelt artikel 1 uit de OCMW-wetgeving van 1976 dat iedere burger recht heeft op hulp van 

financiële of psychosociale aard om een menswaardig leven te kunnen leiden. Het duurde nog 

tot 1994 vooraleer het richtinggevend kader van de mensenrechten ook effectief in België 

grondwettelijk verankerd werd in artikel 23. Die sociale grondrechten omvatten: recht op 

arbeid, recht op sociale zekerheid, recht op behoorlijke huisvesting, recht op bescherming en 

een gezond leefmilieu en recht op maatschappelijke ontplooiing. (Claessens, 2017) 

De verankering van de sociale grondrechten maakte komaf met een lange periode van 

onzekerheid voor de kwetsbaren in de samenleving. Nooit eerder was er een dergelijk 

rechtskader. Voordien kregen kwetsbare burgers maar sporadisch hulp door middel van 

liefdadigheid en willekeur (Lorenz, 2005). Het is wel belangrijk om er op te wijzen dat sociale 

grondrechten in België geen absolute afdwingbare rechten zijn, maar een 

inspanningsverbintenis van de overheid vereisen. Die inspanning valt af te wegen tegenover 

ideologische en economische beleidskeuzes, die democratisch gelegitimeerd zijn. Sociale 

bescherming is dus geen mensenrecht, maar een sociaal grondrecht dat invulling krijgt 

naargelang het politieke klimaat in een natiestaat. In België is dat nu bijvoorbeeld het geval 

met de uitbouw van het sociale zekerheidssysteem, maar dat systeem is niet absoluut. De 

hoogte van het bedrag en het onvoorwaardelijke karakter ervan mogen dus ter discussie 

gesteld worden. (Debruyne & Grymonprez, 2018) Afhankelijk van de politieke coalitie fluctueert 

het sociaal beleid van de overheid tussen de minimalistische en de maximalistische lezing van 

de mensenrechten.  

 
Ook in sociaalwerkpraktijken leeft dat spanningsveld en bestaat er discussie over de 

normatieve invulling van de grondrechten. Aan de ene kant is er een minimalistische lezing 

mogelijk, waar de technisch-instrumentele benadering een synoniem voor is. Vandaag 

verwachten beleidsmakers opnieuw dat sociale wetenschappers bepaalde uitkomsten van 

interventies en gedrag met zekerheid kunnen voorspellen, wat het gebruik van evidence-based 

pratices in de jeugd- en gezondheidszorg aantoont (Marston & McDonald, 2012). De vertaling 

van de mensenrechten naar de nationale sociale grondrechten wordt vanuit minimalistisch 

standpunt als een eindpunt van dialoog gezien. Sociale grondrechten zijn er, maar of en hoe 

ze uiteindelijk gerealiseerd worden, hangt meer af van bekendheid bij de rechthebbende, de 

procedures en goodwill van een sociaal werker of een ambtenaar. Er is bijgevolg een grote 

onderbescherming van kwetsbare burgers. (Lorenz, 2005; Bouverne-De Bie, 2015)  
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De sociale realiteit is evenwel complexer en minder voorspelbaar dan vaak gepretendeerd 

wordt. Daarom is er ook een pleidooi voor een meer nederig sociaal werk dat de positivistische 

kijk verlaat en ruimte voor ambivalentie en twijfel laat. Het postmodernistische idee in het 

sociaal werk probeert verschillende probleemdefinities en frames te omarmen als sociale 

problemen worden bekeken. (Marston & McDonald, 2012) Het online platform Sociaal.net 

tracht bijvoorbeeld op een genuanceerde manier het debat bij sociaal werkers en andere 

actoren uit de gezondheidssector aan te wakkeren. Het redactionele team weerspiegelt die 

verscheidenheid aan disciplines en ook het feit dat praktijkmedewerkers allerhande 

discussiepunten mogen opwerpen, versterkt het concept van een breed perspectief. 

(Sociaal.net, 2018)  

 
Aan de andere kant omvat de maximalistische lezing een ruime benadering van de 

mensenrechten, wat ook wel het ethisch-normatieve kader wordt genoemd. In de meeste 

sociaalwerkpraktijken geniet deze aanpak de voorkeur. Mensenrechten vormen hier dan een 

startpunt voor dialoog, wat in de ideale sociale grondrechten betekent dat cliënten aan hun 

rechten geholpen worden en dat er ruimte voor betekenisgeving is. Bovendien zullen sociaal 

werkers naast de rechtenethiek ook meer handelen vanuit een zorgethiek. Dat houdt in dat ze 

sneller van de regels en procedures afwijken om beter in te spelen op de behoeften van 

cliënten. (Bouverne-De Bie, 2015; Debruyne & Grymonprez, 2018) De capabilitybenadering, 

een nieuw ethisch-normatief kader dat in opmars is in het sociaal werk, bouwt voort op wat 

mensen zelf begrijpen onder een kwaliteitsvol leven. De bedoeling is om sociaal werkers 

ervoor te behoeden paternalistisch op te treden en voor cliënten te gaan invullen hoe ze hun 

leven vorm moeten geven. Op basis van wat mensen echt willen, kan een sociaal werker op 

verschillende levensdomeinen zoals sociale relaties, familie, wonen, werk, vrije tijd, enzovoort 

aan de slag. De capabilitybenadering is evenwel niet alleen een toetssteen voor het handelen 

van de sociaal werker. Het kader stelt ook de maatschappijkritische betrokkenheid van een 

sociaal werker voorop, bijvoorbeeld over de ongelijke verdeling van hulpbronnen. (Tirions & 

den Braber, 2018) Als het concept van de basisrechten voor een bepaalde groep burgers ter 

discussie staat, dient sociaal werk te reageren vanuit haar waakhondfunctie en collectieve 

solidariteit naar voren te schuiven. (Hillaert & Franssen, 2015)  
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1.2 Invullingen van de politiserende opdracht van sociaal werk 

 
Het bewaken van de sociale rechtvaardigheid en menswaardigheid maakt deel uit van de 

politiserende opdracht van sociaal werk. De organisatoren van de sociaalwerkconferentie 

geloven nog steeds dat een maximalistische lezing van mensenrechten daar het best aan 

tegemoet komt. In de praktijk is soms ook een minimalistische lezing mogelijk. Afhankelijk van 

de lezing zal de politiserende opdracht, het bevragen van uitgangspunten die het denken en 

het  handelen van sociale actoren sturen, zich meer of minder op het micro-, het meso- of het 

macroniveau afspelen. De opdeling in die drie niveaus is evenwel een artificiële indeling, 

omdat ze in de praktijk continu met elkaar interageren. (De Corte, 2017) 

 

1.2.1 Politiserende opdracht en strategieën op microniveau 
 

 
Het microniveau is het niveau van een individuele sociaal werker. Lipsky (2010) beschreef 

politieagenten, leerkrachten, rechters, sociaal werkers, enzovoort als ‘street level bureaucrats’. 

Ze zijn ambtenaren van de overheid, komen dagelijks in contact met burgers en kunnen voor 

hen een belangrijk verschil maken. Als dienstverlener zijn ze het rechtstreekse gezicht van de 

overheid en geven ze mee vorm aan het beleid in de praktijk. Ze nemen bij het uitvoeren van 

hun taken tamelijk wat eigen beslissingen om met dilemma’s, eigen aan het werk, om te gaan. 

Hoewel elke sociaalwerkpraktijk bepaalde hardnekkige opvattingen en uitgangspunten heeft, 

kunnen die overtuigingen wel degelijk evolueren. Dat is met de ‘paradox of embedded agency’ 

te verklaren. Sociaal werkers zijn werkzaam in een bepaalde organisatie en zullen zich 

conformeren aan de opvattingen en redeneringen die de teamleden delen. Dat 

socialisatieproces kan bewust optreden, maar meestal gebeurt het onbewust. De 

geaccepteerde voorschriften weerhouden een sociaal werker er echter niet van om kritisch te 

zijn en bepaalde protocollen in vraag te stellen en te zoeken naar manieren om de controle te 

omzeilen. (Roose, Roets & Bouverne-De Bie, 2011) 

 
Hoewel veel sociaal werkers over de complexe bureaucratische regelgeving gefrustreerd zijn, 

proberen ze die zoveel mogelijk opzij te zetten zodat cliënten daarvoor niet hoeven op te 

draaien. Vanuit de eigen ervaring en de vooropleiding heeft een sociaal werker geleerd om 

sociale problemen vanuit verschillende normatieve perspectieven te bekijken. Sociaal werkers 

hebben de keuze of ze de regels slaafs volgen of dat ze, met het oog op sociale 

rechtvaardigheid, daarvan durven af te wijken wanneer ze het nodig achten. Die autonomie, 

om in bepaalde mate afwijkend te denken en te handelen, is de discretionaire ruimte van 

sociaal werkers. (Debruyne & Grymonprez, 2018) 
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Eerst en vooral is het belangrijk om zicht te krijgen hoeveel discretionaire ruimte er binnen een 

sociaalwerkorganisatie aanwezig is. In de literatuur is dit een klassiek debat, dat omschreven 

wordt als ‘curtailment’ versus ‘continuation’. Het eerste betekent dat de discretionaire ruimte 

van sociaal werk volledig ingeperkt is door procedures, terwijl het tweede gelooft dat er nog 

ruimte is tussen de regels. De waarheid ligt ergens in het midden. (Evans & Harris, 2004)  De 

hamvraag is niet of er ruimte voorhanden is, maar welke ruimte sociale professionals zich 

willen of durven riskeren. In een werkcontext kan daarvoor spontaan veel vrijheid zijn, maar 

soms moet een sociaal werker die ruimte ook afdwingen. Dat is niet altijd evident, want soms 

hebben sociale professionals het gevoel dat er helemaal geen marge is om buiten de lijntjes 

te kleuren of ervaren het als een taboe om daarover te spreken. Na eenmaal de stap gezet te 

hebben, blijkt er vaak toch nog wat mogelijk. Elke sociale professional ontwikkelt met andere 

woorden zijn strategie(ën) om met ambivalente situaties om te gaan, die ontstaan zijn door de 

regels in een werkcontext of door bepaalde beleidsbeslissingen. Ze verruimen hun mandaat, 

bouwen een netwerk op met andere hulpverleners waarop ze kunnen rekenen of kaarten 

onrechtvaardigheid aan via humor, dialoog, een leerklimaat, hanteren van het jargon van de 

subsidiegever, enzovoort. (Garud, R., Hardy, C., Maguire, S., 2007) Zo kan er na een 

hulpverleningsproces bijvoorbeeld behoefte zijn aan verdere opvolging. In bepaalde modules 

en in de registratie bij de overheid is daar evenwel niet altijd ruimte voor. Sommige sociaal 

werkers ‘lossen dat op’ door met hun ex-cliënten informeel contact te houden zonder dat te 

registreren (Schiettecat, Roets & Vandenbroeck, 2017).   

 
Het afwijken van de regels in de vorm van discretionaire ruimte is niet per definitie een goede 

zaak. Kwaliteitsvolle individuele hulpverlening hangt soms sterk af van de goodwill van een 

sociaal werker. In bepaalde gevallen kunnen sociaal werkers hun autonomie ook misbruiken 

om mensen ervan te weerhouden hun rechten te benutten. Zo ontstaat een onderbescherming 

van zeer kwetsbare burgers. Sociale professionals kunnen omwille van allerhande redenen 

mensen niet op hun rechten wijzen, bijvoorbeeld wanneer ze zelf niet op de hoogte zijn van 

bepaalde rechten of dienstverlening, ze het denken beter te weten dan andere voorzieningen, 

ze veronderstellen dat de procedure te ingrijpend is of dat de werkwijze niet geschikt is voor 

een specifieke gebruiker. (Debruyne & Grymonprez, 2018)  
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1.2.2 Politiserende opdracht en strategieën op mesoniveau 

  
 

Het mesoniveau gaat dieper in op de specifieke sociaalwerkpraktijk waar een sociaal werker 

tewerkgesteld wordt. Interventies en probleemdefinities in het sociaal werk zijn altijd normatief. 

Volgens Fook (2002) creëert niet alleen de maatschappij uitsluitingsmechanismen, maar ook 

sociaalwerkorganisaties en sociaal werkers doen dat. Soms gebeurt dat subtiel via een 

bepaald taalgebruik en connotaties verbonden aan een bepaald begrip of een sociaal 

probleem. Sociaal werk moet daarom kritisch zijn en het gehanteerde discours deconstrueren 

om zo machtsprocessen bloot te leggen. Die machtsprocessen komen meer expliciet tot uiting 

in gehanteerde toegangscriteria om van een organisatie ondersteuning te krijgen. In een 

dienst, een organisatie, een vereniging of een sector heerst een continu proces van socialisatie 

tussen collega’s omtrent bepaalde opvattingen, probleemconstructies, procedures, 

gewoontes, enzovoort. Deze opvattingen zijn dikwijls star, waardoor het nodig is dat 

organisaties zich in vraag blijven stellen zodat duidelijk is wat ze doen en waarom ze op een 

bepaalde manier handelen. (De Corte, 2017) 

 

Ook bij Dominelli (2012) komen dergelijke onderdrukkingsmechanismen ter sprake. Ze stelt 

de vraag welke rol sociaal werkers spelen in het voeden van discriminatie en ongelijkheid. 

Over gender, seksualiteit, religie, socioculturele en socio-economische achtergrond en 

dergelijke bestaan in een samenleving heel wat dominante opvattingen. In welke mate 

beïnvloeden die het denken en het handelen van sociaal werkers? Durven sociaal werkers die 

opvattingen in vraag te stellen? Sociaalwerkpraktijken moeten zich van zulke associaties 

bewust zijn en ook bij ruimere vragen stilstaan zoals: ‘wat is ‘goed’ sociaal werk?’, ‘wat is ‘goed’ 

sociaal beleid?’, ‘wat is ‘goed’ burgerschap?’ en ‘wat is ‘goed’ opvoeden’? Zulke 

reflectievragen maken inherent deel uit van hun politieke opdracht en geven sociaal werkers 

meer handvaten om in die complexe realiteit te werken (Verbruggen, Gryp & Ponteur, 2011). 

Van der Lans (2012) acht publieke verantwoording over wat een organisatie doet noodzakelijk. 

Hij vindt evenwel dat de vraag hoe bepaalde managementtaal de relatie tussen burger en 

professional verbetert, gesteld moet worden. ‘Zorgt registratie voor een betere kwaliteit?’, ‘Hoe 

kunnen we ons werk beter doen?’, ‘Hoe kunnen sociaal werkers hun passie kwijt?’, enzovoort 

zijn volgens hem cruciale reflectievragen voor organisaties. Tijd voorzien voor zelfreflectie, 

dialoog met cliënten, collega’s en overheden is broodnodig om tot nieuwe inzichten en 

oplossingen te komen (Hermans, 2013)  
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Zelfreflectie gaat in de eerste plaats over het reflecteren over het eigen denken en het 

handelen als hulpverlener. De vraag op basis van welke probleemdefinities een tussenkomst 

van een sociaal werker plaatsvindt of wat een sociaal werker als problematisch beschouwt, 

kan daarvan een voorbeeld zijn. (Van Ewijk, Spierings & Wijnen-Sponselee, 2007) Reflexiviteit 

gaat dan weer over de vaardigheid om aan collega’s feedback en ondersteuning over hun 

handelen te geven en de manier van werken in de sociale organisatie en eventueel 

gehanteerde beleidslogica’s kritisch te bevragen (Van Bouchaute & Christiaensen, 2017). Om 

sociaal werk vanuit zo’n ruimer perspectief te bekijken en een leerklimaat in de organisatie te 

bekomen, kunnen intervisie, supervisie of werkgroepen soelaas brengen (Schiettecat, Roets 

& Vandenbroeck, 2017). Groepssupervisies en peer-discussies zijn soms waardevoller dan 

een-op-een supervisies. Zo kunnen sociaal werkers, leidinggevenden of eventuele 

partnerorganisaties samen nadenken over de aanpak van concrete cases en over algemene 

doelen, procedures en verwachtingen van hun organisatie (Noble & Irwin, 2009). 

 

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat dergelijke supervisies tot meer starheid leiden. Tal van 

gestandaardiseerde methodieken zien sociaal werk als louter stapsgewijs uitvoeren. In 

bepaalde sociaalwerkpraktijken sluipen steeds meer beheersingslogica’s. Er moet preventief 

worden ingegrepen omdat een bepaalde situatie tot risicovol gedrag kan leiden. Bepaalde 

teambesprekingen kunnen in plaats van met het openhouden van probleemdefinities ook net 

herleid worden tot bezig zijn met controle, veiligheid en reductie van onzekerheid. Dat is vooral 

het geval wanneer risicodenken de overhand neemt. Krappe tijdsschema’s en hoge caseloads 

zorgen er bovendien voor dat er weinig tijd voor reflectieprocessen is. (Geldof, 2008; Beddoe, 

2010) Zo kan ‘het recht op inspraak’ van een cliënt formeel ‘gerealiseerd’ zijn, omdat hij in een 

gesprek met een sociaal werker zijn mening heeft kunnen uiten. In eerste instantie lijkt dat op 

een maximalistische invulling van mensenrechten, maar als nadien wegens tijdsgebrek of 

eenzijdige procedures niets met die betekenisgeving wordt gedaan, kan dat natuurlijk de vraag 

oproepen of die cliënt wel echt gehoord is. (Claessens, 2017)  

 

Naast een supervisor zou ook één sociaal werker, die zeer geregeld de gang van zaken in 

vraag stelt, binnen zijn werkpraktijk de rol van ‘institutional entrepreneur’ kunnen opnemen om 

organisatorische veranderingen te creëren. Vanuit eigen theoretische en praktische kennis 

kan hij obstakels en bijeffecten van de huidige manier van werken benoemen en nieuwe 

denkpistes en handelingsalternatieven suggereren. Uiteraard kan één iemand niet de hele 

organisatiecultuur beïnvloeden en aanpassen. Het is daarom belangrijk om te zoeken naar 

collega’s die een bondgenoot in het veranderingsproces willen zijn, nieuwe werkwijzen willen 

uitproberen of bijkomende ideeën hebben.  
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Daarin schuilt de innovatieve kracht en de experimenteerfunctie van sociaal werk. Het is 

evenwel noodzakelijk om te luisteren naar collega’s die tegen de vernieuwde manier van 

denken en handelen weerstand hebben. Duidelijke communicatie, betrokkenheid en sociale 

vaardigheden vergroten de kans op een geslaagde verandering in de organisatie (Garud, 

Hardy & Maguire, 2007; De Corte, 2017). 

 

1.2.3 Politiserende opdracht en strategieën op macroniveau 

 

De politiserende opdracht van sociaal werk op macroniveau vertrekt vanuit het idee dat sociaal 

werk, in het streven naar sociale rechtvaardigheid in de samenleving, de rol van ‘policy actor’ 

vervult. Dat begrip verwijst naar de directe of de indirecte invloed van sociaalwerkorganisaties 

op de ontwikkeling en het behoud van sociaal beleid op organisatie-, lokaal, nationaal en 

internationaal niveau. Door hun rechtstreekse contact met kwetsbare burgers stellen sociaal 

werkers nieuwe maatschappelijke fenomenen, hiaten en gevolgen van beleidsmaatregelen 

vast, die ze structureel willen aanpakken. (De Corte, 2017) 

 

Op het macroniveau zijn er twee vormen in de politiserende opdracht van sociaal werk te 

onderscheiden: radicaal sociaal werk en gematigd sociaal werk. Ze pogen elk op hun manier 

om de verbinding tussen het individuele en structurele niveau te creëren, maar hanteren 

daarvoor verschillende strategieën. Sociaalwerkpraktijken die het beleid proberen te 

beïnvloeden, kunnen dit vanuit een insider- of een outsider-positie doen. Terwijl de expertise 

van ‘insiders’ heel sterk door de overheid wordt erkend, wordt die van ‘outsiders’ meer buiten 

beschouwing gelaten. De insiderscategorie van sociaalwerkorganisaties is overigens in aantal 

beperkt en het merendeel bevindt zich dan ook in de laatste categorie. Door hun kritische 

basishouding is de relatie van outsiders met de overheid meer indirect en gericht op conflict 

dan die van de insiders. (Maloney, Jordan & McLaughlin, 1994) Beide posities zijn evenwel 

evenwaardig en gaan hand in hand. Het volgende citaat illustreert het belang van die insider-

outsider dynamiek: “Insider successes don’t happen in a vacuum.  A strong ‘insider’ process 

always needs a complementary ‘outsider’ process to keep the pressure up.” (Carbert, 2004, p. 

6) Bovendien valt het onderscheid tussen beide strategieën niet altijd duidelijk af te bakenen, 

aangezien ze in sociaalwerkpraktijken dikwijls door elkaar lopen. 
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1.2.3.1 Radicaal sociaal werk 

 
De eerste stroming is het ‘radicaal of structureel sociaal werk’. Die stroming werd door Jane 

Addams geïntroduceerd, via haar pionierswerk met de settlement-beweging in Chicago aan 

het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Voor haar was buurtwerk 

de ideale methodiek om structurele obstakels te overwinnen en zo de levensstandaard van 

arme burgers te verhogen. (Marston & McDonald, 2012) De radicale traditie kende, zowel 

nationaal als internationaal, haar hoogtepunt in de jaren 60 en 70 in de vorm van sociale 

actiegroepen en alternatieve vormen van hulpverlening. Louter inzetten op het begeleiden van 

individuele problemen staat voor aanhangers van de stroming gelijk aan symptoombestrijding 

en dweilen met de kraan open, zolang er in de structuur van de (neoliberale) samenleving 

fundamenteel niets veranderde (Turbett, 2014). De aanhangers van deze stroming vinden dat 

sociaal werk de taak heeft om de bestaande maatschappelijke orde en machtsstructuren in 

vraag te stellen zodat de kloof tussen de armen en rijken kleiner wordt. Daarom is strijd tegen 

het kapitalisme en tegen de onderdrukking van bepaalde groepen in de samenleving nodig. 

Ook machtsrelaties en structurele uitsluitingsmechanismen die ongelijkheid creëren 

noodzakelijk. (Lavalette, 2011) Sociaal werkers kwamen bijgevolg, vanuit een gelijkwaardige 

positie als hun cliënten, mee op voor sociale grondrechten via protestacties, 

mediacampagnes, stakingen, opinies in tijdschriften, bijeenkomsten van burgers of 

stakeholders, enzovoort. (Maloney, Jordan & McLaughlin, 1994) Door de ruime vrijheid van 

sociaalwerkpraktijken in de jaren 60 om de inhoud van hun werking te bepalen, konden ze zo 

hun kritische waakhondfunctie tegenover het beleid ten volle opnemen (Van der Lans, 2010). 

 
Sociaalwerkorganisaties die vanuit een dergelijke outsiderpositie werken, door een bepaalde 

ideologie of bewuste keuze, staan verder van de overheid af. Ze proberen de overheid wel te 

beïnvloeden en kunnen daartoe voor een conflictueuze, collectieve of een niet-conflictueuze 

strategie kiezen. In de periode van radicaal sociaal werk trokken sociaal werkers voluit de 

collectieve en conflictueuze kaart. Veel sociale problemen van vandaag (bijvoorbeeld 

werkloosheid, armoede, discriminatie, …) hangen nog altijd met sociale ongelijkheid samen. 

Sociaal werk mag en kan zich daarom niet beperken tot individuele ondersteuning van 

kwetsbare burgers. Volgens Steyaert (2013) is de aandacht voor de politiserende opdracht 

van het sociaal werk, zo’n vier decennia na het hoogtepunt ervan in de jaren 70, bijna helemaal 

verdwenen. Hij vindt het hoog tijd voor een heropleving van ‘radical social work’, waarbij er 

opnieuw plaats is voor sociale actie en een zeer kritische houding tegenover de overheid. 

Dominique Willaert, medewerker bij sociaalartistiek werk Victoria Deluxe, vindt dat de overheid 

de tegenspraak meer zou moeten stimuleren en opnieuw subsidiëren. 
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Werken vanuit verontwaardiging is volgens hem cruciaal. Alleen zo ontstaat er meer 

betrokkenheid en kan de kortzichtige kijk op sociale problemen verruimd worden. (Kerger & 

Tuteleers, 2010) Ook jeugdwerker Broos Claerhout (2018) pleit voor een meer assertief 

sociaal werk. Vrede, liefde en eenheid zijn belangrijke principes, maar zijn volgens hem 

onvoldoende voor een goed sociaal werk. Hij stelt dat sociaal werk niet bedreigd wordt door 

de instrumentele kijk van de beleidsmakers, maar door hoe sociaal werkers vandaag zelf hun 

job invullen. Als ook zij hun opdracht instrumenteel bekijken, om beleidsdoelen na te streven, 

werken ze mee aan het gecreëerde systeem. Sociaal werkers proberen bruggen te bouwen 

met overheden. In het belang van cliënten moeten sociaal werkers die bruggen met andere 

organisaties en tussen de eigen praktijk en de overheid in bepaalde gevallen ook durven 

opblazen. Protest, rebelsheid, creativiteit, onafhankelijkheid, eigenzinnigheid, … moeten meer 

op de voorgrond komen. Durven vechten en tonen waar sociaal werk écht voor staat. 

 
Sommige sociaal werkers proberen hun politiserende opdracht op macroniveau momenteel 

vorm te geven door zich te verenigen in de Vlaamse actiegroep Sociaal Werk Actie Netwerk. 

SWAN hanteert een collectieve strategie door een nationaal, provinciaal en lokaal platform 

voor kritische sociaal werkers, docenten, onderzoekers en studenten te zijn. Het activisme van 

de vakbonden en het verzet van de burgerbeweging ‘Hart boven Hard’ vindt SWAN positief, 

maar evenwel ontoereikend. Die organisaties spreken zich alleen inhoudelijk uit over de 

bijeffecten van beleidsbeslissingen, terwijl SWAN ook de ruimere samenlevingsstructuur in 

vraag stelt. Het probeert op verschillende beleidsniveaus te wegen door betogingen rond 

armoede en privatisering van de welzijnssector centraal te stellen. (Crivit, 2015) Die acties 

wijzen op het opnieuw ontstaan van een conflictueuze outsider strategie. SWAN is evenwel 

voorzichtiger en minder radicaal dan waar Steyaert en Claerhout op aansturen. Het probeert 

immers ook nog op andere manieren invloed op het beleid te verwerven, zoals 

praktijkmedewerkers verhalen en ervaringen te laten uitwisselen en standpunten te laten 

innemen. 

 
Het is evenwel ook mogelijk om vanuit een niet-conflictueuze outsider strategie invloed op de 

overheid uit te oefenen. Ook hier ligt het accent niet op een vertrouwensrelatie met politici. 

Sociaal werkers zoeken constant nieuwe grenzen op. De experimenteerfunctie van het sociaal 

werk houdt in dat sociaalwerkpraktijken, waar mogelijk, proberen in te spelen op nieuwe 

maatschappelijke problemen via het ontwikkelen van innovatieve hulp- en dienstverlening 

(Eikenberry & Kluver, 2004). Dergelijke bottom-up initiatieven voor kwetsbare groepen kunnen 

op onvolkomenheden in het sociaal beleid wijzen, uitsluitingsprocessen in de samenleving 

blootleggen en een vangnet bieden.  



18 
 

Daarbij wordt aandacht besteed aan het creëren van eigenaarschap door de doelgroep zo veel 

mogelijk te betrekken. Het werken met ervaringsdeskundigen die invloed uitoefenen op andere 

organisaties of in overleg treden met de overheid is daarvan een voorbeeld. (Debruyne & 

Grymonprez, 2018) Het zijn voornamelijk opbouwwerkers en sociaal-cultureel werkers die 

vanuit de marge van de samenleving veranderingen van onderuit trachten teweeg te brengen. 

Bij eventueel succes van het project is een structurele verankering mogelijk. Die weg is 

uiteraard lang, waardoor ‘planting seeds every day’ een belangrijk principe is voor een 

langzame en duurzame transitie. (Hermans, 2013) 

 

1.2.3.2 Gematigd sociaal werk 

 
Een tweede stroming die tot op vandaag actief is, is het ‘gematigd sociaal werk’. De sociale 

zekerheid wordt daarin als een belangrijk instrument beschouwd om een menswaardige 

levensstandaard voor elke burger te garanderen en om de sociale ongelijkheid voor een stuk 

te reduceren. (Van der Lans, 2010) Ook in deze benadering blijven sociaalwerkorganisaties 

kritisch genoeg om nadelige effecten van een bepaald beleid aan te kaarten en om de stem 

van de kwetsbaarste groepen te vertegenwoordigen. Ze zijn alleen voorzichtiger in hun 

uitspraken dan de radicale stroming. Ze proberen ook constructiever te verwoorden hoe 

bepaalde zaken beter aangepakt kunnen worden, vooral vanuit de vrees om hun subsidiëring 

te verliezen. Dialoog en overleg tussen werkveld en overheid worden verkozen boven actie en 

conflict. (Hermans, 2013) 

 

Vanuit het streven naar een ‘radicale democratie’, waar vooral gelijkwaardigheid centraal staat, 

houdt de Belgische politicologe Chantal Mouffe (1993) een pleidooi voor een ‘new common 

sense’. Een besluit mag alleen bij consensus aangenomen worden, als er voldoende 

inhoudelijk gedebatteerd is en er met verschillende belangen rekening gehouden wordt. De 

positie van andersdenkenden en critici, die veelal in de minderheid zijn, is voor haar even 

waardevol als die van de meerderheid. Zij vindt dat sociaal werkers als geen ander de 

samenleving kunnen doorgronden, onrecht opmerken en vaststellen dat mensen uit de boot 

vallen. Daarom is er een belangrijke rol voor hen weggelegd om een normatief debat over 

concepten als menswaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit met actoren zoals politici, 

burgerbewegingen, profit- en non-profitorganisaties te organiseren.  
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Ook Raeymaeckers (2017) is met zijn governancemodel voorstander van een debat met 

verschillende stakeholders. Hij ziet de implementatie van zijn model vooral op lokaal niveau.  

In plaats van aan te sturen op een conflictueuze relatie met overheden, zoals bij de radicale 

stroming, ligt de focus meer op een complementaire relatie. Kenmerkend voor een dergelijke 

complementaire relatie is dat ze gebaseerd is op vertrouwen. Dat vertrouwen kan zowel vanuit 

een insider als een collectieve strategie gecreëerd worden. 

 

Sociaalwerkorganisaties met een insiderpositie ervaren dat ze een soort van bevoorrechte 

toegang hebben bij beleidsmakers. Ze worden op geregelde basis door hen geconsulteerd, 

wat voornamelijk gebeurt als organisaties over essentiële informatie beschikken die overheden 

niet hebben, maar wel nodig achten. Bij niches en minderheidsgroepen is het bijvoorbeeld 

nuttig om de inhoudelijke kennis over sociale problemen af te toetsen aan politieke 

beslissingen. Het biedt dus voor beide partijen potentieel om met elkaar te praten, wat meestal 

achter de schermen gebeurt in een commissie, een vergadering of een conferentie. (Maloney, 

Jordan & McLaughlin, 1994; Carbert, 2004) 

 

Het proces om uiteindelijk tot beleidsbeslissingen te komen, is evenwel zeer complex. Het 

meervoudige stromenmodel van John Kingdon (1984) illustreert hoe politieke beslissingen 

zeer langzaam tot stand komen. Eerst moeten sociale problemen op de politieke agenda 

geraken. Dat is niet eenvoudig gezien heel wat thema’s de aandacht van het beleid verdienen. 

Het is dus noodzakelijk om de relevantie en de urgentie van het sociale probleem duidelijk te 

maken. Dat kan via cijfermatige gegevens, getuigenissen van praktijkmedewerkers en 

cliënten, uitnodigen van bevoegde politici in organisaties, enzovoort.  

 

Vervolgens denken politici en deskundigen na over mogelijke oplossingen en 

beleidsmaatregelen voor het probleem. Allerhande voorstellen zullen door de overlegpartners 

gewikt en gewogen worden. Heel wat van die ideeën zullen bij gebrek aan technische 

haalbaarheid en draagvlak of om budgettaire redenen sneuvelen. Tot slot beïnvloeden ook 

externe factoren het politieke proces. De uitslag van de verkiezingen, een betoging, een debat 

in de media, een crisis en dergelijke bepalen mee wat burgers denken, wat op de politieke 

agenda komt en hoe politici zullen handelen om het probleem aan te pakken. Om echt tot een 

momentum en verandering te komen, moeten de verschillende fasen samenkomen. Sociaal 

werkers kunnen de dynamieken van het meervoudig stromenmodel van Kingdon (1984) wel 

beïnvloeden.  
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Zo is de publieke opinie een belangrijke factor die de beslissingen van politici beïnvloedt. Als 

sociaalwerkorganisaties erin slagen om een maatschappelijk probleem in de media te brengen 

of bij burgers een draagvlak voor de aanpak van het probleem te creëren, kunnen ze druk op 

politici uitoefenen. (Weiss, Gal & Katan; 2006; Weiss-Gal & Gal, 2014)  

 
Wanneer onderhandelingen met de overheid spaak lopen, kunnen middenveldorganisaties de 

rechtspraak als stok achter de deur houden om een bepaald wetsvoorstel te laten vernietigen 

of net door te drukken. In die zin liggen de insider strategie en conflictueuze outsider-strategie 

in het gematigd sociaal werk dicht bij elkaar. Belangrijk verschil met de conflictueuze outsider 

strategie bij het radicaal sociaal werk is dat daar nog iets meer aandacht is voor de ongelijke 

samenlevingsstructuur, waar het bij het gematigd sociaal werk meer over de belangen van de 

eigen organisatie kan gaan. (De Corte, 2017) 

 
Een opmerkelijke vaststelling is dat sociaalwerkorganisaties in Vlaanderen die nog sterk 

inzetten op belangenverdediging, voornamelijk collectieve strategieën hanteren. Omdat de 

relatie tussen sociale profitsector en de subsidiërende overheid voornamelijk op controle en 

monitoring gebaseerd is, zijn er weinig organisaties die vanuit een insider strategie het beleid 

kunnen beïnvloeden. Aangezien één sociale organisatie bovendien onvoldoende draagkracht 

heeft om op het sociaal beleid te kunnen wegen, is de collectieve strategie erg populair. 

Sociaal werkers, coördinatoren of managers uit verschillende non-profitorganisaties proberen 

hun ervaringen en expertise te bundelen. Dat doen ze door zich samen met vakbonden, 

burgerbewegingen of andere middenveldorganisaties te organiseren in netwerken of 

koepelverenigingen. (Verschuere & De Corte, 2013) 

 
De twijfel van organisaties om samen te werken, is vaak een reëel probleem. Ze vrezen ervoor 

dat ze hun eigen identiteit zullen verliezen en dat de gespendeerde tijd en middelen niet in 

verhouding tot het verhoopte resultaat zullen staan. Het fenomeen om niet deel te nemen, 

wordt ook wel het ‘free rider problem’ of vrijbuitersprobleem genoemd. Dat houdt in dat alle 

sociale organisaties mee profiteren van verdiensten die een paar andere organisaties bij de 

overheid gerealiseerd hebben, zonder dat ze er zelf moeite voor gedaan hebben. Maar hoe 

groter het aantal deelnemende organisaties is, hoe groter de machtsrelatie is om een 

draagvlak bij overheden te creëren. Het omgekeerde van het vrijbuitersprobleem is dan ook 

waar. Er kan evenzeer een aanzuigeffect optreden wanneer plots heel wat organisaties zich 

achter een bepaald thema of een bepaalde problematiek scharen (Barnett, Mischke & Ocasio, 

2000).  

 



21 
 

Zo bleek uit de enquête van de adviesraad van de opleiding Sociaal Werk van de Hogeschool 

UC Leuven-Limburg bij duizend sociaal werkers in Vlaanderen dat 97% een 

beroepsvereniging als oplossing voor de ‘crisis’ van het sociaal werk ziet. Iets meer dan de 

helft van de respondenten is jonger dan 40 jaar, wat het signaal nog krachtiger maakt. Die 

sociaal werkers hebben veel interesse om mee te werken aan een beroepsgroep voor sociaal 

werk, waar mensenrechten en debat centraal zullen staan. Ze zijn enthousiast, omdat velen 

geloven dat een beroepsvereniging meer slagkracht heeft om op het beleid te kunnen wegen. 

Sociaal werkers hopen als volwaardige partner erkend te worden bij het sociale beleid, omdat 

er momenteel niet met, maar over het sociaal werk gesproken wordt. (Bogaerts, 2017; 

Hermans & Kremers, 2017) In feite sturen sociaal werkers die daar voorstanders van zijn 

opnieuw aan op het verwerven van een insiderpositie, een vertrouwensrelatie met de overheid, 

die men via een collectieve strategie hoopt te bereiken. 

 

2. Proces van depolitisering als beïnvloedende factor op de beroepsuitoefening van 

sociaal werkers 

 

2.1 Oorzaken van depolitisering in het sociaal werk in Vlaanderen 
 

 

Depolitisering betekent een afzwakking van de politiserende opdracht van sociaal werkers, 

waardoor de verbinding tussen het individuele en het structurele niveau in het gedrang komt. 

Sociaal werkers klagen dat ze steeds minder ruimte hebben voor kwaliteitsvolle hulpverlening, 

om autonome beslissingen te nemen, te reflecteren of bezig te zijn met structureel werken. 

(Bogaerts, 2017) 
 

 
Zowel tendensen in sociaalwerkorganisaties als bij de overheid hebben een invloed gehad op 

het proces van depolitisering in het sociaal werk. Een eerste factor die het proces van 

depolitisering in gang zette, was de professionaliseringsdrang van het sociaal werk. Eind de 

jaren 60 gaf de overheid steeds meer zorgtaken uit handen aan andere actoren. Er heerste 

een enorm optimisme om sociale problemen in de samenleving, waaronder de kloof tussen 

arm en rijk en tussen geschoold en ongeschoold, structureel uit te roeien. (Lorenz, 2005) 

Daartoe achtten sociale wetenschappers het noodzakelijk om meer kennis over sociale 

problemen te verwerven om ze zo nog beter te kunnen aanpakken. Die opgebouwde expertise 

leidde echter tot de oprichting van welzijnsorganisaties die voor één specifiek probleem 

ondersteuning boden. (Marston & McDonald, 2012) Veel sociaalwerkorganisaties zijn dus zelf 

meegegaan in het creëren van modules en toegangscriteria. Op die manier konden ze zich 

beter specialiseren en profileren en meer voorspelbaarheid in hulpvragen en 

werkingsmiddelen krijgen (Bouverne-De Bie, 2018). 
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Door een gebrek aan afstemming en samenwerking tussen de organisaties waren er evenwel 

veel overlappingen en hiaten in het aanbod in bepaalde regio’s. Het versnipperde 

welzijnslandschap leidde er bovendien toe dat elke organisatie zich meer ging toeleggen op 

het ontwikkelen van dienstverlening en het individueel werken met cliënten. In combinatie met 

de sterk verzuilde historiek van België, waar tot vandaag nog restanten van overblijven, 

trokken vele sociaal werkers zich terug op hun eiland. (Claessens, 2017) Ook de evolutie dat 

de hulpvraag van de cliënt het hulpaanbod van welzijnsorganisaties mee ging bepalen, sluit 

daarbij aan. Op zich was dat een positief gegeven, omdat voor het eerst naar de behoeften en 

de vraag van de cliënt geluisterd werd.  Alleen resulteerde dat in de praktijk in hoge dossierlast 

en wachtlijsten, een nog meer versnipperd welzijnslandschap, beperkte duur van 

hulpverlening en begrensde mandaten van sociaal werkers. (Van der Lans, 2012) De vraag 

waarom bepaalde interventies in sociaalwerkorganisaties wel of niet gebeurden, werd 

daardoor niet altijd meer gesteld. Dit heeft ertoe geleid dat sociaal werkers zich nog meer met 

dienstverlening gingen bezig houden en er minder tijd voor belangenverdediging overbleef. 

(Verschuere & De Corte, 2013) 

 

Een tweede grote invloed op het proces van depolitisering was de impact van de economische 

conjunctuur. De terugvallende economische groei in de jaren 70 zorgde voor een hoge 

staatsschuld, waardoor de federale overheid drastische besparingsmaatregelen moest 

doorvoeren. Dat deed ze onder meer door vanaf de jaren 80 een aantal publieke taken 

geleidelijk aan af te bouwen. Bepaalde overheidssectoren, zoals de post, het openbaar 

vervoer, de energie- en de watervoorziening, enzovoort kwamen daardoor met mondjesmaat 

in handen van private commerciële spelers. De beweging van ‘New Public Management’, ook 

bekend als managerialisme, trok die lijn verder en heeft het uitvoeren van de politiserende 

opdracht van het sociaal werk sterk beïnvloed.  

 
Managerialisme is een internationale tendens die gekoppeld wordt aan de opkomst van het 

neoliberalisme, waarbij de nadruk vooral op competitiviteit ligt, de vrije markt belangrijk is, de 

burgers zelf hun plan moeten trekken en de overheid haar taken afbouwt. (McDonald, 2006) 

Het debat over privatisering in de zorgsector en in welzijnsorganisaties is daardoor nog altijd 

actueel. Politici en middenveldorganisaties voeren de discussie of een dergelijke evolutie van 

commercialisering in die ‘zachte’ sectoren wel moet of mag gebeuren. De belangrijkste 

tegenargumenten zijn dat de garantie op kwalitatieve hulpverlening en toegankelijkheid ervan 

voor sociaal-kwetsbare groepen onder druk komt te staan. Winst halen uit de zorg van 

kwetsbare mensen is namelijk de drijfveer. (Van Riet, 2006; De Corte, 2017) 

 



23 
 

Terwijl gesubsidieerde welzijnsorganisaties voordien carte blanche kregen, via het principe 

van ‘Liberté Subsidiée’, is de budgettering nu afhankelijk van de resultaten en de successen 

van een organisatie. De relatie met de overheid is daardoor vaak gebaseerd op controle en 

monitoring waardoor sociaalwerkorganisaties minder zeggenschap hebben in het sociaal 

beleid hebben (Bouverne-De Bie, 2018). In ruil voor subsidies moeten organisaties de 

overheid informatie verschaffen over de doelgroep, de bereikte resultaten en de goede 

besteding van de publieke middelen. 

 

Het economisch discours sluipt steeds meer in het sociaal werk, wat de hedendaagse 

begrippen als ‘social profitsector’, ‘sociaal ondernemen’ en ‘innovatie’ aantonen. Financiële 

uitgaven in de sociale sector worden meer gemanaged met een strakke focus op efficiëntie en 

effectiviteit, omdat de overheid verwacht dat haar subsidies goed besteed worden (Tsui & 

Cheung, 2004). De internationale en de nationale opkomst van ‘evidence-based 

sociaalwerkmethodieken’, waarvan op wetenschappelijke wijze is aangetoond dat ze werken, 

illustreert dat. Overheden zijn daar een grote voorstander van evidence-based practices door 

het absolute geloof in het kunnen voorspellen, het beheersen en het oplossen van sociale 

problemen. Sociaal werk wordt in die logica gezien als een technische professionaliteit met 

een duidelijk uniform stappenplan dat op iedereen toepasbaar is. (Beddoe, 2010) Die 

benadering is evenwel blind voor de complexiteit en het ambigue karakter van 

sociaalwerkpraktijken. In plaats van zorg en contact als basis voor de relatie met kwetsbare 

cliënten werd het ‘voor wat, hoort wat’-principe geïntroduceerd. Cliënten moeten zich 

aanpassen opdat de methodiek zou werken. Zodra het gewenste resultaat niet bereikt is, wordt 

de cliënt en niet de methodiek geculpabiliseerd. (Tsui & Cheung, 2004)  

 
Het is belangrijk om te vermelden dat die technische kijk op sociaal werk niet alleen wordt 

ondersteund door beleidsmakers of managers, maar dat sommige sociaal werkers dit denken 

geïnternaliseerd hebben en er helemaal geen graten in zien. Ze zijn geen voorstander van een 

sociaal werk met een normatieve professionaliteit, maar wel met een functionele 

professionaliteit. (Webb, 2005) Het is dus te eenduidig om te stellen dat alle sociaal werkers 

het evidence-based denken en de uitsluiting die erbij komt kijken problematisch vinden. 

Sociaal werkers die hier voorstander van zijn, vinden voorspelbaarheid van de problemen waar 

ze mee te maken zullen krijgen belangrijk. Op die manier wordt de complexiteit van de wereld 

en problemen een stuk vatbaarder. Een ander argument waarom de functionele 

professionaliteit aanzien geniet bij bepaalde sociaal werkers is het gevoel machteloos te zijn 

tegenover de invloed van managerialisme. Ze geloven niet meer in hun kracht om zelf nog 

impact te kunnen hebben op het beleid en verschil te maken voor hun cliënt of voor hun 

doelgroep. (Roose, Roets & Bouverne-De Bie, 2011) 
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2.2 Gevolgen van depolitisering in het sociaal werk 

 
 

De combinatie van factoren als professionaliseringsdrang, New Public Management en het 

debat rond commercialisering in de welzijnssector, leidde tot het proces van depolitisering in 

het sociaal werk. Hoewel heel wat non-profitorganisaties sociale rechtvaardigheid en gelijke 

kansen voor burgers hoog in het vaandel dragen, heeft maar een beperkt deel ervan effectief 

tijd, middelen en personeel om aan belangenvertegenwoordiging te doen. Hoe groter de non-

profitorganisatie is, hoe minder groot de betrokkenheid is om die rol op te nemen (Verschuere 

& De Corte, 2013). Sociaal werkers vallen terug op hun eigen organisatie en de 

dienstverlenende functie komt dan meer voorop te staan. Het structureel werken en de 

belangenverdediging, voor minderheidsgroepen of de gehele samenleving, verdwenen 

daardoor naar de achtergrond. Dat heeft in de praktijk enkele gevolgen voor zowel sociaal 

werkers als hun cliënten. (Eikenburry & Kluver, 2004; Claessens, 2017) 

 
Op microniveau merken sociaal werkers gevolgen voor de kwalitatieve hulpverlening van 

cliënten. Door het toegenomen belang van efficiëntie krijgen sociaal werkers te maken met 

een hoop registratievereisten, wat veel tijd in beslag neemt, die ze niet rechtstreeks in cliënten 

kunnen investeren. Dat leidt ertoe dat er minder ruimte voor autonomie en flexibiliteit is. 

Uniformiteit wordt zo steeds meer de norm in de beroepsuitoefening van sociaal werkers. Deze 

tendens kadert binnen de evolutie van ‘streetlevel’-professional naar ‘screenlevel’-

professional, waarbij het huisbezoek meer naar de achtergrond verdween en sociaal werkers 

vaker achter hun bureau gingen werken (McLaughlin, 2008). Cliënten moeten meer zelf de 

stap zetten naar hulpverleners om ondersteuning te krijgen. Die ondersteuning staat nu 

evenwel onder druk door het beleidsmatig discours van controleren en paternalistisch 

handelen. In bepaalde praktijken worden sociaal werkers door het stadsbestuur, de politie of 

het parket belaagd om informatie over bepaalde risicovolle personen te delen, wat zich 

manifesteert in de actuele discussie over het beroepsgeheim. (Goris & Develtere, 2018) Dat 

docenten sociaal werk het Canvas-programma ‘Radio Gaga’ zo fervent in hun lessen stoppen, 

is volgens Pascal Debruyne (2017) een teken aan de wand. De bescheidenheid van de 

radiomakers, de open vragen, het luisterend oor, de empathie, de niet-veroordelende houding, 

het feit dat zij een stem geven aan kwetsbare mensen in de samenleving, enzovoort, net die 

humane aanpak is volgens hem een marginale praktijk in het sociaal werk geworden, terwijl 

die nochtans ooit de kern van haar identiteit vormde.  
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Momenteel ligt de nadruk te veel op het aan de hand van cijfers aantonen dat wat sociaal 

werkers doen, werkt. Sociaal werkers vinden die evenwel geen geschikte graadmeter voor de 

kwaliteit van hulpverlening. Ze ervaren dat er een grote kloof is tussen wat als ‘bewijs’ voor 

professionaliteit gemeten wordt en wat eigenlijk voor cliënten en hun context telt. Elk sociaal 

probleem is namelijk een constructie. De vakjes die bij online registratieprogramma’s voorzien 

zijn, zijn soms erg kort. Dat heeft als gevolg dat sociaal werkers moeilijker de nuance en de 

ruimere context van een probleem of begeleiding kunnen schetsen. Ze moeten zich opstellen 

als ‘tweetlevel’-professionals, wat ervoor zorgt dat veel zaken onzichtbaar blijven en registratie 

alleen het topje van de ijsberg vat. Veel sociaal werkers vragen zich bovendien af wat er met 

die geregistreerde informatie gebeurt, omdat ze daar zeer weinig resultaat van merken. (Van 

Bouchaute & Christiaensen, 2017; Bouverne-De Bie, 2018) 

 
 
Beleidsmakers willen evenwel vooral veel managen en zien de rol van middenveldorganisaties 

en sociaal werkers daarbij als zeer beperkt. Hun expertise wordt nog maar weinig erkend in 

het politieke debat. Wie kritiek heeft, wordt vaak niet au sérieux genomen. (De Kock, Van 

Kerkhove, Vens, 2014) Sociaalwerkorganisaties worden beschouwd als ‘agents’, actoren die 

uitvoeren wat van bovenaf beslist is. ‘Principals’ zijn dan de bevoegde overheden die 

controleren of de ‘agents’ wel correct hun taken vervullen. Sociaal werkers zijn er om de status-

quo in de maatschappij te handhaven en beleidsmaatregelen uit te voeren, maar mogen verder 

niets in vraag stellen of analyseren. De maatschappelijke opdracht van sociaal werk, zoals 

vermeld in haar globale definitie, wordt vanuit dat standpunt tenietgedaan. (Marston & 

McDonald, 2012) Momenteel bevinden sociaalwerkorganisaties zich dus in een erg lastige 

positie om kritiek op het beleid te uiten, aangezien ze de overheid best te vriend houden om 

hun subsidies te behouden. Tegen de schenen schoppen van diezelfde overheid door een 

kritische houding aan te nemen, is bijgevolg niet meer evident. De leuze ‘Don’t bite the hand 

that feeds you’, staaft dat. (De Corte, 2017) De reële angst bij sociaalwerkorganisaties voor 

het verlies van werkingsmiddelen, in combinatie met het gebrek aan tijd en ruimte, heeft tot 

gevolg dat een normatief debat op macroniveau over concepten als sociale rechtvaardigheid, 

sociale grondrechten en menswaardigheid verdwijnt (Lorenz, 2005). Het verkleint tevens ook 

de discretionaire ruimte van een sociaal werker om bepaalde regelgeving in de organisatie 

reflexief te bevragen en op een afwijkende manier te handelen. (Roose, Cousse & Bradt, 2010; 

Kerger & Tuteleers, 2010) 
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Door de afzwakking van die kritische houding zijn sociale problemen in veel 

sociaalwerkpraktijken tot pedagogische problemen omgevormd. De focus kwam meer op het 

individuele gedragsmatige aspect te liggen in plaats van structureel werken op het politiek-

economische domein. Het bestrijden van kansarmoede via opvoedingsondersteuning is daar 

een voorbeeld van. Bij zo’n eenzijdige focus gaan sociaal werkpraktijken mee in het streven 

naar de gewenste burgerschapsvorm die door de overheid is opgelegd. 

 

Vaardigheden zoals gezond leven, goed presteren, sociale vaardigheden, zelfontplooiing en 

arbeidscompetenties worden als noodzakelijk beschouwd om in een prestatiemaatschappij te 

kunnen meedraaien. (Dominelli, 2012; Bouverne - De Bie, 2015) Cliënten moeten steeds meer 

binnen een bepaald profiel passen om tot hulpverlening toegang te krijgen. Voorbeelden van 

voorwaarden zijn: voldoende gemotiveerd zijn, geen agressie vertonen, geen meervoudige 

problematieken hebben, geen verslavingsproblematiek hebben en arbeidsbereid zijn. Die 

voorstructurering leidt tot filtering en brengt structurele uitsluiting mee. Veel kwetsbare cliënten 

vallen bij verschillende diensten buiten de mazen van het net, omdat de criteria tot intrede 

steeds complexer worden. Het recht op maatschappelijke dienstverlening wordt daardoor 

uitgehold voor wie niet aan de norm kan of wil voldoen. (Grymonprez et al, 2016) In de 

vakliteratuur noemt men dat fenomeen ook wel ‘cherry picking’. Alleen de ‘beste’ cliënten 

worden toegelaten om hulp te krijgen. De cliënten die niet worden toegelaten, moeten daardoor 

vaak een beroep doen op caritatieve initiatieven met beperkte professionele ondersteuning. 

(Thompson, 2010) 

 
 
Ondanks het mensenrechtenkader en de vertaling ervan in de sociale grondrechten voor elke 

burger in België, ontstaat er door die voorstructurering een nieuwe sociale kwestie op 

macroniveau. Deze zet druk op het herverdelingsprincipe tussen arm en rijk, tussen werkend 

en niet-werkend, tussen gezond en niet-gezond en tussen jong en oud. (Van Ewijk, Spierings 

& Wijnen-Sponselee, 2007) Er is een evolutie van een verzorgingsstaat, waar sociale risico’s 

collectief gedekt worden, naar een activeringsstaat waar mensen zichzelf moeten verzekeren 

om recht te hebben op sociale zekerheid en maatschappelijke dienstverlening. In de huidige 

kennismaatschappij is er evenwel een grote sociale ongelijkheid tussen hooggeschoolden en 

laaggeschoolden. De laaggeschoolden zijn vatbaarder voor sociale risico’s zoals ziekte, 

werkloosheid of voor alleenstaand ouderschap. (Steyaert, 2018) Nu sociale risico’s bij 

bepaalde bevolkingsgroepen voorspelbaar worden, rijst de vraag of de ene groep in de 

maatschappij via de belastingen nog collectief voor die andere groep zorg wil dragen en 

hoeveel die financiële steun dan moet bedragen. (Bouverne – De Bie, 2013; Zemni, 2013) 
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Het beleidsmatige discours daarover is dat iedereen bepaalde plichten moet vervullen om hulp 

te kunnen krijgen. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de psychosociale drempels voor 

kwetsbare burgers en ook de invloed van automatisering op jobcreatie, wat onder het 

maatschappelijk ongevalmodel valt, wordt genegeerd (Steyaert, 2018). 

Sociaalwerkorganisaties zouden vanuit hun positie tussen burger en overheid meer de 

verwachtingen van de overheid voor de burgers in vraag moeten stellen,  in plaats van cliënten 

alsnog in de dominante marktlogica te proberen in te passen. Maatschappelijke ongelijkheden 

in de vorm van Mattheüseffecten moeten weer meer op de politieke agenda komen. (Dominelli, 

2012; Bouverne - De Bie, 2015) Sterk sociaal werk heeft oog voor processen van integratie en 

uitsluiting op micro-, meso- en macroniveau en gaat samen met burgers, organisaties en het 

beleid aan de slag (Driessens & Geldof, 2009). Sociaal werkers kunnen vanuit hun oogpunt 

wijzen op risico’s en drempels voor kwetsbare groepen in hun zoektocht naar werk en andere 

thema’s zoals wonen, vrije tijd, integratie, gezondheidszorg, dienstverlening en onderwijs meer 

centraal stellen. (Bouverne-De Bie, 2018) Als politici aan de logica van ‘verdienste’ 

vasthouden, betekent dat evenwel een afbouw van de sociale grondrechten. In het slechtste 

geval kan dat opnieuw leiden tot de selectiviteit en het gunstkarakter van vóór de Tweede 

Wereldoorlog, waardoor de sociale ongelijkheid nog meer toeneemt en het principe van 

menswaardigheid voor elke burger niet gewaarborgd blijft. (Hermans, 2013) 
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3. Methodologie 

 

Voor mijn data-analyse heb ik de sociaalwerkconferentie als case gekozen. In internationale 

en nationale literatuur wordt aangekaart, dat sociaal werkers door allerhande factoren minder 

tijd en ruimte hebben voor hun politiserende opdracht. Op 24 mei 2018 vindt in zaal the Egg 

in Brussel een eerste sociaalwerkconferentie plaats, waar duizend sociaal werkers aanwezig 

zullen zijn. Sociaal werk wil zich op die dag profileren en zijn professie in de verf zetten, 

zowel binnen als buiten de sector. Het is een langverwachte en unieke gebeurtenis, wat het 

een boeiend forum voor analyse maakt. De conferentie wil een startpunt zijn om het debat 

tussen sociaalwerkorganisaties, managers, middenveld, politici en overheid tegenover de 

resultaten van de conferentie verder te voeren. Om in de toekomst actiepunten te evalueren 

en nieuwe discussiepunten op te werpen, valt het niet uit te sluiten dat er in de toekomst nog 

conferenties zullen komen. (Bogaerts, 2018) 

 

Voor de conferentie zullen heel wat thema’s zoals mensenrechten, verbinding tussen 

individueel en structureel werken en superdiversiteit uitvoerig besproken worden in 

werkgroepen van frontliniewerkers. Frontliniewerkers in het sociaal werk worden vandaag 

met nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen geconfronteerd. Vermaatschappelijking van de 

zorg, commercialisering van sociaalwerkpraktijken, voorwaardelijkheid van basisrechten, en 

toenemende rapportage zijn maar enkele tendensen. Het leek me interessant om bij sociaal 

werkers uit de werkgroepen van de sociaalwerkconferentie af te toetsen of zij hun politiserende 

opdracht nog vervullen, op welk niveau dat is, welke strategieën ze gebruiken, welke obstakels 

ze ervaren, wat hun gewenste invulling van die politiserende opdracht is, enzovoort. In mijn 

analyse behandel ik politisering en depolitisering niet meer apart, zoals ik in het eerste 

hoofdstuk wel gedaan heb. De verstrengeling tussen beide wordt op micro-, meso- en 

macroniveau geschetst.  

 

Het datamateriaal bestaat uit vijfendertig verslagen van zeven werkgroepen en vijf 

bijeenkomsten, acht interviews van sociaal werkers uit de werkgroepen, die afkomstig zijn uit 

diverse sociaalwerkpraktijken en vier interviews met sociaal werkers die op het forum van 

Sociaal.net verschenen ter voorbereiding van het debat op de sociaalwerkconferentie. In de 

eerste bijeenkomsten van de werkgroepen kwamen aanvankelijk veel moeilijkheden en 

behoeften aan bod. Ondanks de moeilijke context slagen kleinere vzw’s of projecten in de 

socioculturele sector er toch nog in om experimenteerruimte te creëren en in te zetten op 

belangenverdediging. Dat was een inspiratiebron bij de selectie van medewerkers in 

sociaalwerkpraktijken die ik ging interviewen.  
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Ik heb me in de verslagen van de werkgroepen gebaseerd op constructieve voorbeelden die 

werden aangehaald uit de eigen werkpraktijk of die van collega’s. Aanloophuis Poco Loco in 

Gent, Klein Verhaal in Oostende, Samenlevingsopbouw en vzw JES in Antwerpen zijn vier 

praktijken in de socioculturele sector die ik gecontacteerd heb en die wilden meewerken. De 

interviews van Sociaal.net met De Nomaad en De Roma in Antwerpen sluiten bij deze sector 

aan. Om de diversiteit te bewaken, heb ik ook sociaal werkers uit maatschappelijk 

werkpraktijken bevraagd om te kijken hoe die politiserende opdracht daar wordt ingevuld. 

Daar heb ik gekozen voor een mix van locaties en kleine en grote organisaties om zo meer 

specifiek zicht te krijgen op de impact van depolitisering. De Katrol in Oostende, Dienst 

Maatschappelijk Werk van de CM in Brussel,  Kompanjon in Gent en La Strada in Antwerpen 

waren ertoe bereid om mee te werken. De interviews van Sociaal.net met een 

maatschappelijk werkster bij Kind & Gezin uit Limburg en bij het Wijkgezondheidscentrum 

Botermarkt in Gent sluiten erbij aan.  

 

Aanloophuis Poco Loco is een ontmoetingshuis voor mensen met een psychische 

problematiek na hun opname in de psychiatrie. Bedoeling is om een soort thuis te creëren 

voor deze mensen door activiteiten te organiseren en individuele en groepsondersteuning te 

bieden. Belangenverdediging is voor Poco Loco ook een zeer belangrijke opdracht. Dit 

gebeurt op verschillende beleidsniveaus, alsook bij andere welzijnsorganisaties. 

 

Klein Verhaal is een sociaalartistiek project in Oostende dat probeert om via muziek en film 

de talenten van dak- en thuislozen, sans-papiers en andere Oostendenaren te stimuleren. 

De verbondenheid tussen alle lagen van de bevolking staat centraal bij Klein Verhaal. Ze 

proberen steeds rond beeldvorming en relevante maatschappelijke thema’s te werken. In die 

zin werken zij politiserend door statements te maken. Bij eender welke voorstelling streven 

ze naar een gemengd publiek. 

 

Samenlevingsopbouw in Antwerpen tracht via tal van projecten rond een aantal thema’s te 

werken met kwetsbare mensen. Een aantal voorbeelden daarvan zijn: energie, huisvesting, 

gezonde en betaalbare maaltijden, een leefbare en veilige buurt, ..  Het welzijnsmatige en 

empowerende staat bij Samenlevingsopbouw voorop, wat dikwijls botst met de harde visie 

en het schulddiscours dat het lokale beleid uitdraagt. 

 

JES is een stadslabo voor kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent en focust 

tevens op expertisedeling met professionals en beleid. Er vinden daar allerhande activiteiten 

en projecten voor kwetsbare jongeren vinden er plaats.  
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Jeugdwerkers werken samen met andere actoren in de buurt. Ook gaat JES samen met de 

jongeren in dialoog met de lokale politici en het Vlaamse beleid omtrent beeldvorming, 

diversiteit, kansarmoede en uitsluting. 

 

De Nomaad is een laagdrempelige organisatie in Antwerpen waar mensen met een 

verslavingsproblematiek terecht kunnen. Er zijn geen criteria tot intrede. Allerhande activiteiten 

worden georganiseerd zodat de doelgroep opnieuw aansluiting vindt met de maatschappij. 

Veel samenwerken mét en niet beslissen over is daarbij belangrijk. De Nomaad focust zich 

daarnaast ook op belangenverdediging op lokaal en Vlaams niveau.  

 

De Roma is een polyvalente zaal in Borgerhout, een district van de stad Antwerpen. Er is 

plaats voor theater, concerten, films en socioculturele activiteiten. Kersvers directrice Daniëlle 

Dierckx wil meer verbinding creëren tussen bevolkingsgroepen als antwoord op de polarisatie 

en de harde taal van het stadsbestuur. Ze wil werken rond thema’s als diversiteit, 

maatschappelijke kwetsbaarheid, talentontwikkeling, …  

 

De Katrol in Oostende is een organisatie die integrale gezinsondersteuning biedt aan 

kwetsbare gezinnen. Ze zijn ontstaan op vraag van de ouders, omdat ze hun kinderen betere 

toekomstkansen wilden bieden. De focus ligt op het bieden van studieondersteuning aan de 

kinderen en opvoedingsondersteuning aan de ouders. Via vrijwilligers, studenten en 

gezinsbegeleiders wordt dit waargemaakt. De Katrol laat het niet na om moeilijkheden waar 

ouders tegenaan botsen bij beleidsinstanties op de agenda te plaatsen. 

 

De dienst Maatschappelijk Werk van de Christelijke Mutualiteit in Brussel is een orgaan dat 

alle andere centra van de CM in Vlaanderen coördineert. De focus ligt op het ontwikkelen van 

nieuwe expertise, het bundelen van signalen van maatschappelijk werkers, overleg met 

andere ziekenfondsen en de Vlaamse en federale overheid omtrent de terugbetaling van zorg. 

De betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg voor iedereen staat voorop. 

 

Kompanjon in Gent is een organisatie die armoede wil aanpakken via de focus op het 

onderwijs. Via studieondersteuning aan kinderen uit kwetsbare groepen willen ze meer kansen 

voor hen creëren. De studiecoaches zijn toekomstige leerkrachten en sociaal werkers die door 

zelf les te geven zich beter kunnen verplaatsen in wat ‘opgroeien in armoede’ echt betekent. 

Op die manier probeert Kompanjon de structurele ongelijkheid in het onderwijssysteem bloot 

te leggen. Er is ook ondersteuning voor de ouders. Kompanjon gaat in overleg met diverse 

welzijnsactoren, alsook het stadsbestuur om uitsluitingsmechanismen te signaleren.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstencentrum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Borgerhout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Film_(cinematografie)
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La Strada is een bundeling van  ondersteunende diensten van jeugdzorg Emmaüs in de regio 

Antwerpen. Er is een residentieel en ambulant aanbod voor kinderen en jongeren tussen 0 en 

18 jaar. Ook mobiele gezinsbegeleiding is mogelijk. Daarnaast zijn er nog tal van andere 

programma’s zoals time-out projecten, gezinstherapie, trajectbegeleiding, ervaringsleren en 

psycho-educatieve programma’s.  

 

Kind & Gezin in Limburg werkt sinds een decennium met een doelgroepenbeleid omtrent 

maatschappelijke kwetsbaarheid, armoede, anderstaligen en vluchtelingen. Verpleegkundigen 

werden omtrent deze thema’s gesensibiliseerd en gezinsbegeleiders werden ingeschakeld. 

Op beleidsmatig niveau signaleert Kind & Gezin de moeilijkheden waar ze in hun dagelijkse 

werk op botsen. 

 

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt in Gent probeert elke burger gepaste en kwaliteitsvolle 

zorg te bieden. In elk wijkgezondheidscentrum zijn er verschillende hulp- en zorgverleners 

zoals dokters, verpleegkundigen, kinesisten, maatschappelijk werkers, … Het is een zeer 

laagdrempelige organisatie die tracht te werken rond gezondheid en ziektepreventie in de wijk. 

De meeste mensen die langskomen hebben problemen op verschillende gebieden. De 

maatschappelijk werkers trachten dan om contacten met verschillende organisaties te leggen 

en verbinding te creëren voor hen die uitgesloten zijn. Bij basiswerkers zijn de gevolgen van 

vermaatschappelijking dagelijks zichtbaar, zeker bij mensen met een psychische 

kwetsbaarheid. Die signalen geven ze via overleg door aan de stad Gent en in de 

koepelvereniging van Vlaamse  wijkgezondheidscentra. 
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4. Voorbereiding sociaalwerkconferentie 2017-2018: focus op politiserende opdracht 

onder invloed van depolitisering 

4.1 Microniveau 
 

 
In de werkgroepen ging het vaak over politieke tendensen en hun invloed op het micro- en 

mesoniveau. Omwille van het gehechte belang van de overheid aan efficiëntie en effectiviteit, 

ten gevolge van het managementdenken, neemt de administratieve last in het sociaal werk 

toe. Contacten met cliënten en andere instanties moeten vooraf in doelstellingen gegoten 

worden, in tijd afgebakend zijn en steeds geregistreerd worden. Die factoren zetten druk op 

de basishouding van sociaal werkers om voldoende empathie te tonen, een luisterend oor te 

zijn, kwaliteitsvolle individuele hulpverlening te bieden en dus ook om politiserend te werken. 

Sociaal werkers betwisten evenwel niet dat het belangrijk is om de verworven publieke 

middelen tegenover overheden en burgers te verantwoorden. De Vlaamse of lokale overheden 

worden echter wel als te controlerend ervaren: de autonomie van organisaties komt in het 

gedrang. 

 

Desalniettemin is de manier waarop sociaal werkers en sociaalwerkpraktijken met die druk 

omgaan beduidend verschillend. Zo stelden veel sociaal werkers uit de werkgroepen zich net 

erg machteloos op. Ze ervaren dat er weinig of geen bewegingsvrijheid meer is, uiten hun 

frustratie over de manier waarop ze moeten werken en zien het beleid over het algemeen als 

een zondebok. Die houding waarbij overheden als ‘vijand’ worden geprofileerd, heeft een 

impact op de mate van zelfreflectie en reflectie in de organisatie. Het grote gevaar is dat sociaal 

werkers hun eigen kracht en die van hun organisatie niet meer zien om creatief met de regels 

om te gaan, wat Claerhout (2018) ook aanhaalde in zijn relaas op Sociaal.net. Er is immers 

een wezenlijk verschil tussen denken dat er geen bewegingsvrijheid meer is en effectief geen 

bewegingsvrijheid meer hebben. 

 
Zo zijn er wel nog sociaal werkers die door het benutten van hun discretionaire ruimte nog 

individuele situaties van onrechtvaardigheid kunnen rechttrekken of interne 

uitsluitingsmechanismen kunnen vermijden. Dergelijke voorbeelden om de uiterst kwetsbare 

mensen, die nergens anders terecht kunnen, toegang te bieden en voor hun belangen op te 

komen, kwamen veel meer ter sprake tijdens de interviews dan in de werkgroepen. 
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Bij ons is de visie radicaal dat we ook met moeilijke mensen op weg moeten gaan, 

vooral het idee van heel veel tijd nemen en stilstaan bij het proces. Ik val ook onder 

een administratie waar tijd niet geregistreerd moet worden en we hebben een directeur 

die ruimte creëert. Soms ben ik met één iemand een dag bezig, omdat het enorm 

complexe situaties zijn. (bijeenkomst 3, werkgroep 3) 

 

Het merendeel van de geïnterviewde sociaal werkers vindt het belangrijk dat cliënten erkend 

worden in hun recht op een kwaliteitsvol leven. Ze trachten daarom het spanningsveld tussen 

emanciperen en disciplineren te omarmen door concepten zoals ‘normaliteit’ en ‘abnormaliteit’ 

in discussies in hun praktijk of met het beleid te bevragen. Die kritische houding houdt niet 

alleen verband met de organisatiecultuur en het politieke klimaat, maar ook met de drijfveren 

van een sociaal werker. Alle geïnterviewde personen schuiven ondersteuning van mensen in 

kwetsbare posities naar voren als reden om sociaal werker te zijn. In twee interviews blijft het 

antwoord evenwel bij het goed uitbouwen van individuele hulp- en dienstverlening, terwijl de 

overige respondenten dit ook koppelen aan het wegwerken van structurele ongelijkheden en 

uitsluitingsmechanismen. Ze zijn zo vertrouwd met belangenbehartiging dat het zeer vreemd 

zou zijn, moesten ze plots niet meer zo werken. Vooral sociaal werkers die met groepen 

werken (jeugdopbouwwerk, samenlevingsopbouw, sociaal-artistiek werk, ontmoetingshuis,…) 

schuiven de verbinding tussen het individuele en structurele heel duidelijk naar voren. Dat 

illustreren de volgende citaten: 

 

Ik probeer mee te sleutelen aan het verminderen van maatschappelijk onrecht. 

Samenlevingsopbouw gaat met mensen aan de slag, probeert samen met hen de 

problemen te definiëren en gaat die dan aankaarten bij het beleid. Die structurele 

manier van werken, heb ik altijd al fantastisch gevonden. Ik zou het heel lastig hebben 

om te werken in een organisatie die daar minder belang aan hecht. Ik zou minder 

voldoening halen uit mijn werk, omdat het maar een paar druppels op een hete plaat 

zijn. (persoonlijke communicatie) 

 
Als je socio-cultureel werk doet en geen oog hebt voor het sociaal werk dan heb je een 

probleem. Het sociaal-agogische aspect versus het pedagogisch werk, dat ligt dicht bij 

elkaar en dat vecht ook met elkaar. Dat is het individuele versus de groep, wat ook zo 

is bij politiserend werken: persoonlijke verhalen gaan collectiviseren in groepen. 

(persoonlijke communicatie) 

 

 



34 
 

Veel van de geïnterviewde sociaal werkers zijn zeer creatief om via het benutten van hun 

discretionaire ruimte het verschil voor hun cliënten te maken. Wenselijk registreren volgens 

wat de overheid wil lezen terwijl in de praktijk iets anders wordt gedaan, is daarvan een 

voorbeeld. Ook ondergronds werken met een doelgroep waarvoor de organisatie geen 

subsidies ontvangt of cliënten blijven opvolgen na de begeleiding werd aangehaald in 

interviews, weliswaar zeer beperkt. Het zoeken naar netwerken en collega-hulpverleners met 

goodwill is veruit de meest gebruikte strategie. Soms beslissen sociaal werkers om met hun 

cliënt naar een andere dienst mee te gaan, waar ze aanvankelijk geweigerd werden. Met hun 

jargon en assertiviteit staan ze op de strepen voor hun cliënt en kijken ze waar er nog 

manoeuvreerruimte is. Vaak verandert de reflex van die andere dienst onmiddellijk als er een 

sociaal werker bij is en blijkt er vaak toch nog iets mogelijk. Op de duur weten sociaal werkers 

welke hulpverleners nog ruimte willen creëren. 

 

 

Watzlawick zei ooit: ‘Je kunt niet niet beïnvloeden of communiceren’ en dat klopt. Ik 

heb nog genoeg drive om actoren continu te beïnvloeden en me diplomatisch op te 

stellen. Als dat niet gebeurt, dan begrijp ik dat veel hulpverleners die drive verliezen en 

moe worden. Met kwaadheid en frustratie bereik je echter niets. (persoonlijke 

communicatie) 

 

4.2 Mesoniveau: reflectieprocessen in sociaalwerkpraktijken 

 
Uit de werkgroepen blijkt dat veel sociaal werkers voor nieuwe ideeën openstaan. Er is een 

grote interesse in expertise-uitwisseling. In de sociaalwerkpraktijk worden intervisie en 

supervisie vaak gebruikt voor individuele casusbesprekingen en het uitwisselen van 

methodische successen, zo blijkt uit enkele interviews. Vorming en opleiding worden quasi 

overal aangeboden, maar dat is vooral om de kennis over een specifiek thema te vergroten. 

In sommige van de bezochte organisaties wordt ook gebruik gemaakt van een overlegsysteem 

tussen sociaal werkers in de organisatie. Meer ervaren sociaal werkers coachen nieuwe, 

minder ervaren sociaal werkers in de aanpak van bepaalde begeleidingen. Nieuwe denkpistes 

en handelingsperspectieven kunnen daarbij aangereikt worden. Als er een aantal 

terugkerende zaken zijn waarbij verschillende sociaal werkers vastlopen, wordt vaak een 

beroep op de expertise van externen gedaan. Grotere organisaties hebben dan weer interne 

experts die zich specifiek met bepaalde domeinen kunnen bezig houden. Vanuit die 

tussenpositie kunnen ze zowel eigen medewerkers ondersteunen als een mogelijke rol op het 

macroniveau faciliteren. 
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Waar het stimuleren van kennis van groot belang is in veel organisaties, blijkt dat veel minder 

het geval op vlak van reflectie. Terwijl de voorwaardelijkheid van sociale grondrechten in de 

werkgroepen wel als probleem werd beschouwd, was het evenwel opvallend dat de 

toegankelijkheid voor cliënten in de eigen sociaalwerkpraktijk amper een discussiepunt 

vormde. Daardoor bleef een diepere reflectie over het eigen handelen of de procedures van 

de organisatie uit. In enkele interviews werd bevestigd dat er nog heel wat 

uitsluitingsmechanismen zijn die sociaalwerkorganisaties en ruimere domeinen, zoals 

onderwijs en arbeid, (on)bewust zelf creëren. Als de uiterst kwetsbare doelgroep door de 

mazen van het net valt, proberen de organisaties van de sociaal werkers die ik sprak uit het 

jeugdopbouwwerk, samenlevingsopbouw, sociaal-artistiek werk, ontmoetingshuis,… hen op te 

vangen. Ook bij twee kleine vzw’s, die psychosociale ondersteuning aanbieden vanuit een 

zeer integrale kijk, was dit het geval. Deze organisaties proberen zich zo laagdrempelig 

mogelijk te profileren en zeer outreachend te zijn door niet met procedures te werken. 

 

 

Ik vind het belangrijk om een vrije plaats te creëren waar mensen kunnen loskomen 

van hun dagelijkse issues. Ze kunnen hun energie en talent kwijt door hier aan iets 

werken. Vooral het positieve en creatieve aspect staan hier centraal. Mensen moeten 

hier geen intakes afleggen bij ons. (persoonlijke communicatie) 

 

Eigenlijk zijn we zeer flexibel in groepsafspraken en kijken we ook individueel. Zo 

moeten mensen bijvoorbeeld nuchter zijn als ze naar hier komen, maar sommige 

hebben net omwille van hun sociaal isolement een alcoholprobleem. Dan verwachten 

we natuurlijk niet van hen dat ze nuchter zijn, maar minder gedronken hebben voor ze 

naar hier komen. Ook het feit dat mensen mogen afvallen, zorgt ervoor dat mensen 

minder afvallen. Het feit dat mensen mogen mislukken, zorgt ervoor dat ze minder 

mislukken. (persoonlijke communicatie) 

 

 
Veel andere social profitorganisaties zijn echter zodanig versnipperd, gefragmenteerd in hun 

denken en ontoegankelijk dat ze soms contraproductief zijn bij de ondersteuning van mensen. 

Iemand met een bepaalde problematiek zou omwille daarvan net uitgesloten worden van het 

recht op hulp. Er worden in de werkgroepen en in de interviews heel wat voorbeelden 

aangehaald van cliënten met een complexe situatie die nergens terecht kunnen, omdat 

bepaalde organisaties hen liever kwijt dan rijk zijn. Voor de laagdrempelige organisaties die 

deze cliënten toch opvangen, is dit geen sinecure. Eigenlijk behoren deze cliënten niet echt 

tot hun doelgroep en is het beredderen, omdat ze onvoldoende middelen en expertise hebben 

om met die problematiek om te gaan. Dat kan soms tot schrijnende situaties leiden. 
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Bindmiddel tussen de organisaties is wel de problematische groep, de pistachenootjes 

die altijd in het schaaltje blijven liggen. Iedereen kent ze, maar ze geraken er niet uit. 

Ze vallen zelfs buiten de integrale jeugdzorg en worden uitgesloten van het recht op 

hulp, hoewel ze minderjarig zijn. De sectoren willen zich niet engageren. (bijeenkomst 

2, werkgroep 1) 

 
 

Uit de werkgroepen blijkt dat die context van uitsluiting zijn oorsprong heeft bij het lokale of 

Vlaamse sociaal beleid. Momenteel heerst er een politiek discours waarbij mensen hun 

rechten moeten verdienen in combinatie met een schuldvisie. Ook zijn de torenhoge 

wachtlijsten in bepaalde sectoren en de verschuiving naar vermaatschappelijking een doorn 

in het oog van veel cliënten en sociaal werkers. Bovendien erkennen beleidsmakers 

middenveldorganisaties vaak niet als actor met expertise en zien ze hen als uitvoerder van 

hun politieke standpunten. Zo worden sociaal werkers in het jeugdwerk, buurtwerk, OCMW’s, 

enzovoort bijvoorbeeld beschouwd als controleurs die informatie aan de stad, politie of andere 

instanties moeten doorspelen. Dat het accent steeds meer op controle en ordehandhaving 

komt te liggen, heeft nefaste gevolgen voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met 

cliënten en de kwaliteit van de hulpverlening. Het recht op maatschappelijke dienstverlening 

wordt daardoor uitgehold. Omdat veel sociaalwerkpraktijken afhankelijk zijn van subsidies en 

moeilijk ingang vinden bij het beleid voor dialoog, durven sommige zich op heden minder 

kritisch uitlaten uit vrees voor subsidieverlies. De politiserende opdracht lijdt dus sterk onder 

dit politiek klimaat. 

 
 

‘Wie protesteert, solliciteert voor minder middelen’, wordt vaak gezegd. Het beleid ziet 

ons als uitvoerder en die visie delen we niet. We zouden kunnen zeggen dat we niet 

meer meedoen in onze afhankelijkheid naar hen toe. Ondanks die visie proberen we 

toch nog onze minimumgrenzen aan te geven, maar het is moeilijk. Het idee dat 

mensen zelf hun kansen moeten grijpen, staat haaks op het empowerende waar wij 

voor staan. (persoonlijke communicatie) 

 

 
Toch waren de geïnterviewde sociaal werkers, op twee na, bijzonder scherp voor collega-

sociaal werkers die niet optraden tegenover het schulddiscours in hun organisatie. De angst 

voor het verlies van subsidies wordt volgens hen te vaak als excuus gegeven om niet in eigen 

boezem te moeten kijken. Als sociaalwerkorganisaties hier niet tegen optreden, dan zijn 

sociaal werkers echt uitvoerders en met andere woorden ook vervangbaar door goedkopere 

medewerkers op de markt. 
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Het is zo belangrijk om te kijken bij welke mensen een methode werkt en bij wie niet. 

Waar hapert het, wie kan niet mee? Daarop moeten sociaal werkers hameren. Als we 

niet klagen, dan zijn we alleen maar uitvoerders en dus perfect vervangbaar vanuit de 

markt. Die administratieve medewerkers zijn vaak laagopgeleid en minder kritisch. Ze 

zullen zich ook helemaal geen zorgen maken over de perverse effecten van het 

systeem. (persoonlijke communicatie) 
 

 

 

Enkele geïnterviewde personen stellen dat de tendens tot vermarkting van sociaal werk ook 

tot iets positief geleid heeft: sociaal werk werd verplicht om na te denken over haar 

kernopdracht. Reflectie en profilering vloeiden daaruit voort en zullen samen met grondrechten 

centraal staan op de sociaalwerkconferentie. Ze zijn van mening dat sociaal werk de taak heeft 

om zich aan te passen aan kwetsbare doelgroepen en dat het niet andersom is. 
 

 
“Personen niet helpen omdat ze geen Nederlands spreken, is problematisch omdat het botst 

met de basis van sociaal werk: sociaal werk  moet zich aanpassen aan de mensen met wie het 

werkt, niet omgekeerd.” (bijeenkomst 3, werkgroep 5) 

 

 

Het belang van grondrechten wordt sterk erkend in de werkgroepen. Naast het pleidooi voor 

die rechten is natuurlijk ook het omzetten in daden belangrijk. Quasi alle geïnterviewde sociaal 

werkers zeggen dat zij dagelijks in hun organisatie bezig zijn met grenzen opzoeken om ook 

vanuit het mesoniveau een verschil te kunnen maken. Als sociaal werker is het belangrijk om 

de frustratie over een bepaalde manier van werken om te zetten in iets constructiefs. Deze 

opvatting sluit nauw aan bij de experimenteerfunctie van sociaal werk. Een diverse 

samenstelling van het team qua opleiding en etnische achtergrond kan bovendien helpen om 

de reflectie op mesoniveau te versterken, nog beter aan te sluiten bij de leefwereld van de 

doelgroep en op hun noden in te spelen. 

 

Voor mij zijn sociaal werkers soms jazzmuzikanten. Standaarden met een 

gemeenschappelijk doel maar er is oneindig veel ruimte om te improviseren. Ik vind dat 

sociaal werkers heel goed kunnen improviseren binnen hun organisatie. Loyaliteit maar 

eigenlijk kunnen ze ook hun eigen ding doen, tegen de stroom in musiceren, en op het 

einde komt het dan wel tot een goed stuk. (bijeenkomst 4, werkgroep 2) 
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Zo bleek uit de interviews dat een sociaalartistieke organisatie een orkest opgericht heeft voor 

daklozen, sans-papiers en alle lokale burgers, terwijl het eigenlijk geen middelen krijgt om met 

sans-papiers te werken. De organisatie vindt het echter belangrijk dat ze zich ook om die zeer 

kwetsbare groep bekommert, aangezien er voor die mensen niets van ondersteuning 

voorhanden is. Van dergelijke initiatieven zijn in de interviews meerdere voorbeelden van terug 

te vinden, waar die in de werkgroepen veel minder ter sprake kwamen. In eerste instantie doen 

organisaties dat met de bedoeling om hun dienstverlening te verbeteren en zich ook te richten 

op mensen die uit de boot vallen. In tweede instantie probeert men via het ontwikkelen van 

alternatieve hulpverlening te wegen op het beleid, wat verder nog ter sprake komt bij de niet-

conflictueuze outsider strategie op macroniveau.  

 
In de interviews was het opvallend dat voornamelijk maatschappelijk werkers uit kleine vzw’s 

en sociaal-cultureel werkers meer dan grotere instituties proberen om creativiteit en flexibiliteit 

in hun dienstverlening te creëren. Dit doen ze door een omweg te zoeken bij het registreren, 

alsook op zoek te gaan naar aanvullende financiering om minder van de overheid afhankelijk 

te zijn en meer autonomie te kunnen verwerven. Projectsubsidies en crowdfunding zijn twee 

populaire voorbeelden hiervan. Dat laatste is tevens een manier om een maatschappelijk 

draagvlak te creëren voor de eigen werking. 

 
“Wij hebben aan mensen duidelijk gemaakt dat ze letterlijk hun steentje kunnen bijdragen aan 

De Nomaad. Die aandacht voor mensen met een verslavingsproblematiek is weer een kans 

om met een deel van de samenleving dat 50 of 100 euro te veel heeft, te communiceren. We 

zien dat velen daarop ingaan en het fijn vinden om ons zo te steunen.” (Sociaal.net)                                                                  
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4.3 Macroniveau 

 

4.3.1 Belangenbehartiging 
 

 

In de werkgroepen komt heel duidelijk naar voren dat veel sociaal werkers niet zomaar de 

uitvoerders van het beleid willen zijn. Het frequent gebruik van begrippen als ‘burgerlijke 

ongehoorzaamheid’ en ‘luis in de pels’ tijdens de bijeenkomsten illustreert dat. Sociaal werkers 

vinden het belangrijk dat de levensvisie en de belangen van de zwakkeren in de dagelijkse 

praktijk en op beleidsmatig vlak gewaarborgd blijven.  

 

Het is zinvol om als sociaal werkers een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid te 

koesteren. Soms lopen wij het risico gesanctioneerd te worden (subsidies) omdat we 

dingen doen die  buiten ons mandaat vallen. Die flexibiliteit is essentieel, maar je moet 

ook verder gaan en verandering afdwingen. (bijeenkomst 3, werkgroep 3) 

 

 

Desondanks die kritische houding bijna collectief onderstreept wordt, klagen veel sociaal 

werkers aan dat de belangenverdediging te weinig naar voren treedt. Dat heeft niet alleen te 

maken met het gebrek aan tijd, maar ook met een bepaalde houding. Zo blijkt uit de 

werkgroepen dat de interesse bij collega’s in het (multidisciplinaire) team in de politiserende 

opdracht van sociaal werk niet altijd even groot is. Ze willen vooral goede individuele 

hulpverlening bieden aan de mensen met wie ze werken. Therapeuten, psychologen en 

andere hulpverleners geven aan dat ze aan bepaalde zaken niets kunnen veranderen. 

Structureel werken is hen ook niet altijd aangeleerd, waardoor het risico op cynisme groot is 

en verontwaardiging over maatschappelijke problemen vaak ontbreekt. In de werkgroepen en 

tijdens de interviews wordt soms met de vinger gewezen naar sociaal werkers die in een 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) werken. Zij zouden zich niet 

verzetten tegen het activerings- en schulddiscours, wat voor andere sociaal werkers moeilijk 

te vereenzelvigen valt met de kern van sociaal werk. 

 

 

Niettemin merk je ook dat veel collega’s aangeven dat het voorwaardelijk denken dik 

oké is; we moeten een koe een koe durven te noemen. Het wordt zelfs onder collega’s 

onderling een verwijt dat je progressief of links bent, je wordt weg geparkeerd door 

collega’s. (bijeenkomst 1, werkgroep 3) 

 
 

Ook in de interviews had ik bij één grote institutie in het maatschappelijk werk de indruk dat de 

sociaal werkers er helemaal niet bezig waren met belangenverdediging. De focus in de 

organisatie was sterk gericht op methodieken en innovatieve werkvormen die evidence-based 

practice of practice-based evidence onderbouwd waren.  
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Hun bedoeling was ook om cliënten in een bepaalde richting te ‘activeren’, waardoor 

opgelegde sociale normen en probleemdefinities niet echt in vraag werden gesteld. Die 

eenzijdige kijk verdringt de complexiteit om naar sociale problemen te kijken en ondermijnt het 

structureel werken. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de taakverdeling in grote 

instituties, die gericht zijn op dienstverlening of maatschappelijk werk, erg hiërarchisch is. Dat 

werd heel duidelijk bij de sociaal werkers die ik sprak. Terwijl maatschappelijk werkers uit 

kleinere vzw’s zowel dienstverlening bieden als aan belangenverdediging doen, is dat laatste 

in grotere organisaties uit handen gegeven aan coördinatoren of directieleden. Al moet ook 

die stelling genuanceerd worden. Zo stuurde ik een mail naar een coördinator van een grote 

organisatie gericht op maatschappelijk werk in Brussel met de vraag voor een interview 

omtrent de politiserende opdracht. Daarop kreeg ik als antwoord dat het niet duidelijk was wat 

ik daarmee bedoelde, terwijl de coördinator ook deelnam aan de voorbereidende 

werkgroepen. Na uitleg over de opdracht op het micro-, meso- en macroniveau en de 

vragenlijst in bijlage, luidde de reactie  dat de vragen te moeilijk waren en dat ik beter een 

andere persoon kon interviewen.  

 

Het is dus duidelijk dat de belangenverdediging niet in elke organisatie even sterk op de 

voorgrond treedt. De administratieve eisen van de overheid zijn de aflopen jaren sterk 

toegenomen, maar veel hangt ook af van hoever organisaties meegaan in het 

managementdenken. Hieronder komen enkele strategieën aan bod die organisaties die wel 

nog structureel werken, hanteren om invloed uit te oefenen op het beleid. De indeling is 

idealiter en in de praktijk worden deze strategieën vaak gecombineerd om zo nog meer 

slagkracht te hebben. 

 

4.3.2 De insider strategie voorbij? 
 

De insider strategie is een aanpak waarbij sociale organisaties, via een vertrouwensrelatie met 

overheden, invloed proberen uitoefenen op het sociaal beleid. Grotere instituties zijn vaak 

bevoorrecht, omdat ze meer kans hebben dan kleinere organisaties op overleg met de 

overheid. In zo’n overleg staat informatie-uitwisseling en het aankaarten van situaties van 

onrecht vaak centraal. Naar mijn aanvoelen in de interviews met de sociaal werkers uit grotere 

instituties bleef die politiserende opdracht eerder binnen het denkkader van de overheid. 

Bepaalde principes zoals grondrechten werden wel naar voren geschoven, maar kritiek op het 

huidige rechtse beleid, zoals bij andere sociaal werkers, bleef veeleer uit. Vrees voor verlies 

voor subsidies kan daarbij een rol spelen, waardoor een kritische of radicalere houding niet 

echt een optie is. Ondanks ook de impact op het sociaal beleid beperkt is, blijven grotere 

instituties toch vasthouden aan de insider strategie.  
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Opvallend is ook dat bij sociaal werkers die met hun organisatie niet de mogelijkheid krijgen 

om in dialoog te gaan met de overheid, de insider strategie veel aanhang blijft genieten. Ze 

willen graag gehoord worden en hun standpunten op tafel kunnen leggen. In verschillende 

werkgroepen worden echter problemen aangehaald waarom het zo moeilijk is om door de 

overheid uitgenodigd te worden of waarom de dialoog zelf zo stroef verloopt. 

 
Een eerste factor die volgens veel sociaal werkers de relatie met Vlaamse en federale 

overheden bemoeilijkt, is de agendasetting. Vaak leidt overleg met middenveldorganisaties 

steeds tot dezelfde boodschap: ‘Het is heel erg, maar we kunnen er nu niets aan veranderen.’ 

Overheden zijn immers zeer gevoelig voor crisissen en hetzes in de media. Een verkeerde 

aanpak van dergelijke gemediatiseerde dossiers kan politici stemmen kosten. Om de publieke 

opinie te bespelen, investeren overheden daarom op korte termijn veel geld in thema’s zoals 

veiligheid om de bevolking gerust te stellen. In die trend merken sociaal werkers uit de 

werkgroepen een duidelijke evolutie dat cliënten door overheden meer geculpabiliseerd 

worden. Zeer kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld druggebruikers, gevangenen, 

vluchtelingen, …, zijn nu eenmaal geen interessant kiespubliek. De ‘elk-voor-zich-mentaliteit’ 

en het repressieve karakter van beleidsmaatregelen zetten druk op hoe sociaal werkers 

zouden willen werken, wat uiteindelijk in een geïndividualiseerde samenleving uitmondt.  

 

“De VDAB krijgt bijvoorbeeld steeds meer sanctionerende en controlerende taken. Sociaal 

werkers worden hierbij uitvoerder van het beleid, wat niet altijd overeenkomt met de 

basisprincipes van de professie.” (bijeenkomst 1, werkgroep 6) 

 

Zouden de grondrechten vandaag opnieuw geschreven worden? Het moment dat die 

basis gelegd werd, was na een grote tragische gebeurtenis waar iedereen deel van 

uitmaakte. Als gemeenschap zijn we zo ver uit elkaar gedreven dat dit rechtenkader 

niet opnieuw zou geschreven worden, want nu wordt er enkel naar het individu 

gekeken. (bijeenkomst 2, werkgroep 7) 

 

Een tweede factor waardoor de relatie tussen overheden en de sociale sector turbulent is, 

heeft met de subsidieaanvragen te maken. Veel sociaal werkers klagen aan dat ze in hun 

praktijk geen kritische houding tegenover het overheidsbeleid kunnen aannemen. Vaak 

mogen, of althans zo wordt dit ingeschat, sociaalwerkpraktijken alleen binnen het vaststaande 

kader handelen om subsidies te kunnen krijgen. Tevens is er ook veel concurrentie tussen 

middenveldorganisaties onderling. De vrees dat als organisaties samenwerken de subsidiëring 

vermindert of stopt, is reëel. Er is behoefte aan een overheid die meer ruimte voor 

samenwerking en kritiek laat.  
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“Je schopt tegen de schenen van uw broodheer. Dat is niet in elke organisatie zo. Maar in een 

ontwikkelde samenleving zou dat wel moeten kunnen. Als je daar op afgestraft wordt, dan ben 

je niet meer in een democratie.” (bijeenkomst 1, werkgroep 2) 

 

Bovendien kunnen er in de zoektocht naar alternatieve financiering, bijvoorbeeld 

projectsubsidies, ook absurde situaties ontstaan waarbij organisaties zich tot een nieuwe 

doelgroep moeten richten, terwijl ze hun bestaande doelgroep nog niet voldoende kunnen 

bijstaan. 

 
Een tijdje geleden kwam er een last minute oproep van FEDASIL. We hebben besloten 

om daarop in te tekenen samen met een aantal andere partners. Het is zeker een 

terechte focus, want jongeren die na OKAN naar het reguliere onderwijs willen 

doorstromen, zijn een kwetsbare doelgroep. Anderzijds zitten we met een wachtlijst 

van 140 mensen binnen onze huidige werking en dan zouden we ons tot een nieuwe 

doelgroep moeten richten om extra middelen te krijgen. Het is dus heel dubbel. 

(persoonlijke communicatie) 

 
Een derde factor gaat over de samenwerking tussen de ministers van onder meer werk, 

wonen, welzijn, energie en armoede. Signalen uit het werkveld worden nu heel vaak niet 

opgepikt wegens te veel top-down beleidsbeslissingen. Sociaal beleid verspreidt zich 

bovendien over heel wat verschillende domeinen, wat volgens veel sociale professionals tot 

versnippering leidt. Een holistische aanpak voor de uiterst kwetsbare burgers ontbreekt echter. 

Verschillende maatregelen en regels zijn vaak contradictorisch en creëren chaos voor zowel 

burgers als sociaal werkers. 

 

Een vierde en laatste moeilijkheid, die tijdens twee werkgroepen werd aangekaart, zit in het 

economische jargon dat overheden hanteren. Sociaal werkers zijn het gewoon om in de 

dagelijkse praktijk een ander jargon te gebruiken. Dat maakt lobbyen bij de overheid vaak 

moeilijk en ook rapporten met aanbevelingen worden niet altijd opgevolgd. Het afleggen van 

maatschappelijke verantwoording blijft een complexe opgave, waar sociaal werkers echt mee 

worstelen. Overheden vullen dat ‘kwantitatief’ in, maar die benadering vinden veel sociaal 

werkers te eng. Ze pleiten ervoor om dat ruimer in te vullen, maar worstelen met het aanreiken 

van constructieve alternatieven. 

 
“Hetgeen sociaal werkers doen, wat we ‘opbrengen’ voor de samenleving, het economisch 

aspect moet meer in beeld komen. Sociaal werkers moeten de taal kennen van beleidsmakers. 

Het belang daarvan moet beter in de verf gezet worden.” (bijeenkomst 4, werkgroep 4) 
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De stille wens blijft wel om als volwaardige gesprekspartner bij de Vlaamse en de federale 

overheid erkend worden. Bepaalde werkgroepen hopen dat door de sociaalwerkconferentie 

de stem van sociaal werkers en cliënten ook tot in het parlement hoorbaar zal zijn, omdat dat 

dé plaats voor maatschappelijk debat is. Ze pleiten bovendien voor een meer informele 

vertrouwensrelatie met nationale politici. 

 
 

Wanneer het gaat om economisch kapitaal, zoals bij de belastingvoordelen voor 

supermarktketen Carrefour, kan een dergelijke dialoog wel. Maar als het gaat om 

sociaal kapitaal uit het middenveld ligt dat blijkbaar een stuk moeilijker. 

Vertegenwoordigers daarbij vind ik niet echt nodig, omdat het ook weer via-via gaat. 

Meer sociaalwerkorganisaties zouden rechtstreeks toegang moeten krijgen tot bij 

nationale politici. (persoonlijke communicatie) 

 

Uit de interviews blijkt evenwel dat de insider-strategie beter toepasbaar is op lokaal niveau 

dan bij hogere echelons. Door lokale politici actief bij verschillende fases van projecten te 

betrekken en hen op de werkvloer uit te nodigen, zijn ze beter mee in het begeleidingsproces. 

Vanuit een vertrouwensrelatie kan men sneller ideeën uitwisselen, lokale problemen 

aankaarten en verontwaardiging uiten, al hangt de mate waarin dialoog kan slagen natuurlijk 

ook af van het politieke klimaat. Zo blijkt uit de interviews dat het rechtse bestuur in Antwerpen 

veel minder ruimte voor dialoog laat, bij organisaties dat het zelf subsidieert, en repressiever 

optreedt in vergelijking met het linkse bestuur in Gent, Oostende en Brussel. Opvallend was 

evenwel dat het Antwerpse stadsbestuur meer open stond voor dialoog over lokale problemen 

bij organisaties die het niet zelf subsidieerde. Dat kan te maken hebben met het feit dat het 

stadsbestuur haar stempel, het individueel schulddiscours, ook op die organisaties wil 

doordrukken. Er is dan wel nog sprake van overleg, maar uit de interviews blijkt dat het 

evenmin vlot of constructief verloopt. 

 

4.3.3 Conflictueuze outsider strategie als hoop? 
 

Veel geïnterviewde sociaal werkers en sociaal werkers in de werkgroepen zijn duidelijk 

gefrustreerd dat de Vlaamse en de federale overheid zo weinig rekening houdt met wat zij in 

de praktijk als onrechtvaardig ervaren. Ze zijn daarom van mening dat sociaal werk wat 

radicaler en activistischer mag zijn. Op heden is er te weinig verontwaardiging, is sociaal werk 

te weinig kritisch en te veel beleidsuitvoerend. Er is dus momenteel een pleidooi voor het 

benutten van een conflictueuze outsider strategie. 
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Ik heb het gevoel dat in deze context het overlegmodel niet meer werkt. We hebben 

daar lange tijd in geloofd, maar nu moeten we meer inzetten op actie voeren en de 

media om ons als sector te profileren. Dat zijn manieren om onze stem te laten horen. 

Om meer slagkracht te hebben is het nodig dat organisaties verschillende strategieën 

gebruiken. (persoonlijke communicatie) 

 
In de werkgroepen halen een aantal sociaal werkers aan met het ouder worden minder 

voldoening krijgen door uitsluitend individueel te werken. Ze durven gehanteerde 

beleidslogica’s meer hardop in vraag te stellen. De klassieke discussie dat beginnende sociaal 

werkers en studenten sociaal werk minder kritisch zouden zijn, wordt in bepaalde 

bijeenkomsten en interviews aangehaald. Vanuit nostalgie mijmeren ze naar de periode waarin 

er meer autonomie was en het activisme meer leefde in de sector. Soms wordt expliciet 

verwezen dat het ‘vroeger’, in de jaren 70-80, beter was, sociaal werk toen meer haar stem 

liet horen en de maatschappijstructuur op de korrel nam. Door het jarenlange proces van 

depolitisering zouden minder ervaren sociaal werkers het voorwaardelijke karakter van de 

hulpverlening vanzelfsprekender vinden en minder beseffen wat er op de helling staat, in 

vergelijking met meer ervaren sociaal werkers. Het grondrechtenverhaal moet daarom in de 

diverse opleidingen van sociaal werk meer centraal gesteld worden. 

 

Het viel ook op dat er in mijn werkgroep heel wat strijdbare mensen waren. Ik heb het 

gevoel dat wij vroeger meer combattief waren. Nu zijn studenten veel voorzichtiger en 

is er minder verontwaardiging. Ook is er meer een organisatielogica en 

managementdenken, waardoor de core business en het evenwicht in organisaties 

soms verdwijnt. Daarnaast is er de onzekerheid rond subsidies, iedereen gaat voor 

dezelfde potjes. Dat alles samen maakt ons minder kritisch. (persoonlijke 

communicatie) 

 
Zowel in de werkgroepen als in de interviews wordt evenwel nooit specifiek gesuggereerd op 

welke manier sociaal werk dan radicaler moet worden. Men kijkt steeds de kat uit de boom wie 

dat dan moet doen en hoe dat moet gebeuren. Het is bovendien frappant dat SWAN, het 

Sociaal Werk Actie Netwerk, ondanks haar tweejarige bestaan bijna niet wordt vermeld. Uit 

onderstaand citaat van een lid van SWAN blijkt dat het actienetwerk sociaal werkers niet alleen 

politiserend werkt op macroniveau, maar ook sociaal werkers actief aanspoort om politiserend 

te werken op microniveau.  
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We schuiven bij Sociaal Werk Actie Netwerk een ideaaltype naar voren. We 

verwachten dat elke sociaal werker een maatschappijkritische rol opneemt. Zo’n 

ideaalbeeld staat haaks op de complexe diversiteit aan sociale professionals. Toch 

moet elke sociale professional vanuit zijn eigen positie maatschappijkritisch blijven 

kijken en handelen. Niet elke collega beschikt over dezelfde ruimte om dat te doen. 

Voor dat verschil moeten we begrip tonen door elkaar aan te moedigen om die ruimte, 

hoe klein ook, groter te maken. (Sociaal.net) 

Het blijft gissen waarom SWAN in het werkveld weinig vernoemd wordt, terwijl het nochtans 

een collectieve en conflictueuze outsider strategie hanteert en de deur op een kier zet naar de 

insider strategie. Misschien vinden sociaal werkers SWAN niet radicaal genoeg en hebben ze 

in die twee jaar weinig concrete verbeteringen gezien. Feit is wel dat heel veel sociaal werkers 

momenteel hun hoop stellen op de sociaalwerkconferentie of streven naar een 

beroepsvereniging.  

 

Een mogelijke verklaring van dat succes is het verwerven van status. Sociaal werkers doen 

veel achter de schermen, terwijl andere professionals en overheden hun expertise niet altijd 

erkennen of smalend doen over de complexiteit van het beroep. Tijdens de bijeenkomsten 

kwam meermaals ter sprake dat de deelnemende sociaal werkers tevreden zijn met de 

werkgroepen als forum om hun ervaringen, behoeften en ideeën uit te wisselen. Debatteren 

met een gedreven groep geeft ondanks de frustraties extra energie en bevlogenheid. Ze zien 

het tevens als instrument om de beroepsfierheid te versterken en om de maatschappelijke 

erkenning van hun professie in de verf te zetten. Door de negatieve beeldvorming van de 

doelgroepen waarmee ze dagelijks werken, hebben ze het gevoel dat ze zich nog extra moeten 

profileren en uitleg geven over wat ze doen. Veel doelgroepen krijgen vaak onterecht te maken 

met stereotypes, schuld en discriminatie. Door positieve verhalen naar buiten te brengen, 

beogen sociaal werkers de publieke opinie te beïnvloeden en meer draagvlak voor hun werk 

te creëren. 

 

 

Het beroep en de sector kunnen een boost gebruiken. Beroepseer, beroepsverhaal en 

beleid dat daarmee rekening houdt. Dit is een abstracte wens. De meeste mensen 

hebben hoge verwachtingen en zullen naar de sociaalwerkconferentie komen om er 

iets mee te zijn. In de uitnodiging moet daarom duidelijk zijn dat je er energie krijgt. 

(bijeenkomst 5, werkgroep 7) 
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4.3.4 Collectieve strategie als zwakte? 
 
 

Een tweede reden voor de aantrekkingskracht van de sociaalwerkconferentie of een 

beroepsvereniging is het grote geloof in collectieve strategieën. Uit de interviews en de 

werkgroepen blijkt dat veel sociaal werkers of hun organisaties die strategie in hun praktijk 

hanteren en dat ze er veel positieve ervaringen mee hebben. Ze verenigen zich in netwerken 

om als gezamenlijke partners naar het beleid te stappen, opteren voor een vrijwillige 

samenwerking met vergelijkbare organisaties om hun maatschappelijke impact beter aan de 

overheid te kunnen verantwoorden, delen expertise in externe werkgroepen, enzovoort. De 

kracht van het getal is een belangrijke factor om druk op het beleid te zetten. Dat beseffen veel 

sociaal werkers maar al te goed. 

 

De conferentie probeert het beleid te beïnvloeden, dat is een belangrijke insteek. Het 

heeft tevens het karakter van een feest, maar ook van een betoging tegen bepaalde 

ideeën van beleidsvoerders. De massale aanwezigheid is een signaal. Goed dat we er 

met veel zullen zijn, om te laten zien dat we het menen. (bijeenkomst 5, werkgroep 3) 

 
 

De krachten bundelen wordt gezien als een effectieve manier om meer druk te zetten op het 

beleid. Er is natuurlijk al heel wat netwerkvorming tussen bepaalde domeinen in het sociaal 

werk en lokale partners, maar op overkoepelend niveau ontbreekt de collectieve strategie. De 

complexiteit en de versnippering van het sociale werkveld lijken daar roet in het eten te gooien. 

Geen enkele sociaal werker uit de werkgroepen of in de interviews heeft een uitspraak gedaan 

over hoe zijn organisatie daarin een rol kan spelen. Er wordt zeer algemeen over ‘het sociaal 

werk’ gepraat en afgewacht wie het initiatief op intersectoraal niveau neemt. Dat vormt een 

grote uitdaging, omdat verschillende organisatorische belangen voorop staan. Dat bleek onder 

andere bij het samenstellen van de werkgroepen voor de conferentie en de resultaten die 

nadien gevalideerd moesten worden door koepelorganisaties. Het vrijbuitersprobleem kan in 

de toekomst roet in het eten gooien bij het verwezenlijken van de wens van veel sociaal 

werkers om radicaler en/of collectiever te worden. 

 
Vroeger was het sociaal werk veel meer actief aanwezig in de samenleving. Dat was 

de geitenwollensokkenperiode. Misschien moeten we daar terug een beetje naartoe. 

Een beroepsgroep zou daarbij kunnen helpen. Sociaal werkers zijn een luis in de pels 

en gaan hun kritische stem laten horen wanneer iets niet ok is voor mensen of wanneer 

ze ergens niet mee akkoord zijn. Alleen is het belangrijk dat ook de ruimere 

samenleving weet waar sociaal werk mee bezig is, omdat zo nog een groter draagvlak 

bij de overheid ontstaat voor sociaal beleid. (persoonlijke communicatie) 
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4.3.5 Niet-conflictueuze outsider strategie als soelaas? 

 
 

Tot slot worden ook niet-conflictueuze outsider strategieën gebruikt om het macrobeleid te 

beïnvloeden en situaties van uitsluiting aan te pakken. Het is belangrijk om te vermelden dat 

die zeker niet door elke organisatie gehanteerd worden. Het is veeleer een strategie in de 

marge, aangezien niet alle organisaties evenveel vrijheid of middelen hebben om niches te 

ontwikkelen. In een interview kaartte een maatschappelijk werkster van de sociale dienst 

mutualiteit bijvoorbeeld aan dat het incontinentiemateriaal voor ouderen lange tijd heel erg 

duur was. De mutualiteit heeft toen besloten om dat in hun thuiszorgwinkels goedkoop aan te 

bieden. Vijftien jaar later is er nu bij elke mutualiteit een forfait voor kwetsbare burgers die 

incontinentiemateriaal nodig hebben. Die structurele verandering is gerealiseerd, al hebben 

dergelijke projecten nooit op korte termijn resultaat. Het is een drukmiddel bij de overheid op 

lange termijn. Het voorbeeld illustreert het belang van de experimenteerfunctie van sociaal 

werk om de toegankelijkheid en de sociale rechtvaardigheid te waarborgen. Durven risico’s 

nemen en werkingsmiddelen investeren is daarbij een noodzakelijke stap met het oog op een 

betere dienstverlening en het inspelen op nieuwe behoeften. Die innovatieve drive is nodig, 

omdat het nog lang duurt eer de overheid effectief beslist om het bottom-up project te erkennen 

en te subsidiëren. Onderstaand citaat sluit daarbij aan. 

 

We moeten loskomen van de vele plaatselijke regeltjes. We houden heel sterk vast aan 

onze westerse waarden en normen, bijvoorbeeld wat een huis is of moet zijn. Daarvan 

loskomen, betekent bijvoorbeeld ook dat we mobiele woningen als een volwaardige 

woonst kunnen beschouwen. Sociaal werk moet de weg naar die alternatieven tonen. 

(bijeenkomst 2, werkgroep 1) 

 
De experimenteerfunctie van sociaal werk kan evenwel niet alleen gebruikt worden om de 

dienstverlening te verbeteren, maar ook om een maatschappelijk draagvlak te creëren. Omdat 

de samenleving dat verwacht, proberen sommige sociaal werkers hun maatschappelijke 

relevantie of ‘return on society’ meer in de verf te zetten. De focus ligt daarbij op de 

betekenisverlening van cliënten, omdat verhalen veel beter dan cijfers aan de overheid en de 

burgers kunnen vertellen waar sociaal werkers mee bezig zijn. Sommige 

sociaalwerkorganisaties proberen de beeldvorming bij burgers en politici aan te pakken door 

het maatschappelijk debat op lokaal niveau uit te lokken, een sociale mix te creëren in hun 

activiteiten of films te maken waar de maatschappelijke realiteit en vooroordelen worden 

blootgelegd. Dat heb ik in de interviews met een jeugdwerker, een sociaalartistiek werker en 

een maatschappelijk werker uit een kleine vzw kunnen vaststellen. Op die manier kunnen 

kleine veranderingen en invloeden ontstaan, die op termijn ook op het beleid kunnen wegen. 
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Wij proberen wel op lokaal niveau om iets aan die negatieve beeldvorming te doen door 

verbinding te creëren. Kinderen en jongeren zijn bij ons mede-eigenaar en krijgen 

inspraak in de activiteiten die we doen. Wanneer onze jongeren spreken, is het 

opvallend dat het in de zaal heel stil is en het applaus veel luider is dan bijvoorbeeld bij 

een directrice die aan het woord is. (persoonlijke communicatie) 

  

 

Het hokjesdenken is heel sterk aanwezig en wordt altijd maar erger, bijvoorbeeld in de 

benaming ‘de transmigrant’. Wij proberen net om al die grenzen een stuk af te 

brokkelen, zodat dat waziger en genuanceerder wordt. Als je naar het orkest kijkt, ziet 

het publiek niet meer wie de goede of slechte muzikanten zijn. Mensen weten soms 

niet wie de muzikanten of de deelnemers zijn en dat is fantastisch. (persoonlijke 

communicatie) 
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5. Discussie  

 

Een eerste belangrijke vaststelling is dat er in het sociaal werk absoluut nog politiserend wordt 

gewerkt. In die zin is het begrip ‘depolitisering’ misschien wat te zwaar, omdat dit het idee kan 

wekken dat de politiserende opdracht in het werkveld totaal afwezig is. De context waar die 

politiserende opdracht vorm krijgt, is alleen complexer geworden onder invloed van new public 

management. Dat maakt veel sociaal werkers vindingrijk in hun strategieën om de sociale 

rechtvaardigheid en menswaardigheid te bewaken. Het antwoord op de onderzoeksvraag 

“Hoe geven sociaal werkers uit de werkgroepen van de sociaalwerkconferentie, ondanks de 

tendens naar depolitisering, vorm aan hun politiserende opdracht anno 2018?” is dan ook zeer 

divers.  

 

Op microniveau blijkt de discretionaire ruimte van sociaal werkers groter dan gedacht, al is 

niet iedereen daarvan overtuigd. Sommige sociaal werkers maken de inschatting dat er geen 

ruimte meer is, vaak uit angst om op de vingers getikt te worden door hun manager of uit vrees 

dat de organisatie haar subsidies zal kwijt raken. In die zin conformeren zij zich aan een 

minimalistische invulling van sociale grondrechten. Dat terwijl andere sociaal werkers echt ver 

gaan in het optimaal benutten van hun discretionaire ruimte door bijvoorbeeld mensen te 

begeleiden die eigenlijk niet tot hun doelgroep behoren, geen rekening te houden met 

tijdsafbakening, het voor hen op te nemen bij andere diensten, creatief te zijn in hun 

administratieve verantwoording, … Voorlopig ondervinden deze sociaal werkers weinig 

sanctionering op hun handelen en dat maakt dat ze op die manier verder doen. Ze willen 

collega’s aansporen om meer buiten de lijntjes te durven kleuren en de rol van sociaal werker 

als ‘street level bureaucrat’ in ere te herstellen. Die kracht op microniveau werd tijdens de 

werkgroepen onderbelicht en kwam meer in de interviews naar boven. In die zin is het 

misschien tijd om de discussie over of er door de toegenomen regelgeving wel of geen 

discretionaire ruimte meer is, zoals ook in het theoretisch deel werd aangehaald, op te bergen 

en stil te staan bij hoe ze het best kan benut worden. 

 

Op mesoniveau wordt veel belang gehecht aan de uitwisseling van kennis en good practices, 

al dan niet evidence-based of practice based evidence. Dat is voor sommige sociaal werkers 

een reële verwachting van de sociaalwerkconferentie. In veel sociaalwerkpraktijken blijken 

vorming en intervisie centraal te staan, wat absoluut belangrijk is. Een eenzijdige focus op 

kennis en informatie staat evenwel een dieperliggende reflectie in de weg. Uit de interviews 

bleek vooral dat de socioculturele organisaties hier net wel sterk in zijn door het in vraag stellen 

van probleemdefinities en uitsluitingsmechanismen. Ze profileren zich laagdrempelig en gaan 

daarbij ook outreachend te werk.  
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Uit de interviews bleek dat de kleinere organisaties, zowel binnen het maatschappelijk als 

sociaal-cultureel werk, zich kritisch durven uit te laten over het rechts-conservatieve beleid en 

proberen te doen wat ze kunnen, ondanks de soms beperkte vrijheid. Dat terwijl de grotere 

instituties eerder een status-quo-benadering aanhangen en betrekkelijk weinig vragen stelden. 

Dat is opmerkelijk, omdat ze veel meer middelen ter beschikking hebben. Bovendien had ik 

de indruk dat ze die ‘politiserende opdracht’ op macroniveau uitspeelden als rookgordijn om 

niets op micro- en mesoniveau te moeten doen. Ook in de werkgroepen, bestaande uit diverse 

sociaalwerkpraktijken, kwam het reflexief denken over het eigen handelen en de 

toegangscriteria in de organisatie amper aan bod. Dat is problematisch, omdat het 

uitgangspunt van de sociaalwerkconferentie net een pleidooi voor een maximalistische lezing 

van sociale grondrechten houdt. 

 

Voor organisaties die wel over dit soort interne uitsluitingsmechanismen waken, is het evenwel 

niet voldoende om op micro- en mesoniveau te blijven hangen. Dat heb ik eigenlijk ook niet 

zozeer kunnen vaststellen in de interviews. De socioculturele organisaties en kleinere 

organisaties gericht op maatschappelijk werk waren immers zeer strijdvaardig om sociale 

onrechtvaardigheid op alle niveaus in vraag te stellen. 

 

Op macroniveau is het evenwel opvallend dat er een heel grote verdeeldheid tussen sociaal 

werkers onderling bestaat. Sociaalwerkpraktijken zijn sterk op zoek naar een strategie met de 

grootste beleidsimpact. De insider strategie, het klassieke overlegmodel tussen overheid en 

middenveldorganisaties, heeft een flinke deuk gekregen. Organisaties vinden minder ingang 

bij overheden. Besturende politici gaan in de huidige legislatuur minder in op hun uitnodiging 

om de dialoog aan te gaan. Indien het wel nog lukt om op Vlaams of federaal niveau tot een 

gesprek te komen, kunnen middenveldorganisaties hun kritische stem minder doordrukken en 

worden ze eerder gedwongen om standpunten uit het rechts-conservatieve beleid uit te 

voeren. Aanhangers van het gematigd sociaal werk blijven evenwel geloven in dit 

overlegmodel en hopen op een betere relatie tussen middenveld en politiek in de toekomst. 

Ze proberen ondertussen impact te verwerven door te investeren in een nauwe samenwerking 

met het lokale stadsbestuur, omdat daar nog veel marge tot onderhandelen over het lokaal 

sociaal beleid is. Al is invloed op dat niveau natuurlijk ook sterk afhankelijk van de luister- en 

handelingsbereidheid van de besturende politieke strekkingen.  

 

Sociaal werkers die vanuit hun eigen praktijk ervaren dat de insider strategie op lokaal of 

bovenlokaal niveau tot weinig beleidsimpact leidt, geven aan dat deze strategie in de huidige 

legislatuur niet echt meer aan de orde is. Ze willen niet langer passief langs de zijlijn blijven 

toekijken en velen zoeken daarom hun toevlucht tot het radicaal sociaal werk.  
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Als aanhangers van het radicaal sociaal werk, houden ze een pleidooi voor minder dialoog, 

meer verontwaardiging en sociale actie. Het beleid op die manier beïnvloeden, komt overeen 

met een conflictueuze outsider strategie. Tijdens de interviews en in de werkgroepen werd 

heel dikwijls verwezen naar de jaren 70, waar sociaal werkers op de barricade stonden, 

strijdvaardiger waren en zich kritischer opstelden in hun analyse van de neoliberale 

maatschappijstructuur. Dat is op zich opmerkelijk, omdat weinig van de bevraagde sociaal 

werkers die periode ook effectief meegemaakt heeft. Vandaar dat dit de indruk wekt dat met 

een sterk geromantiseerd beeld naar die periode gekeken wordt. Ze mijmeren dat ze terug 

naar zo’n sociaal werk willen, maar bij die droom ontstaat echter een vrijbuitersprobleem. Geen 

enkele sociaal werker zegt dat zijn organisatie wil beginnen om het initiatief hiervoor in gang 

te zetten. Ze spreken zeer algemeen over ‘het’ sociaal werk en kijken vooral naar andere 

partners. Bovendien is het ook vreemd dat SWAN, ondanks haar tweejarig bestaan, amper 

vermeld werd in de werkgroepen en interviews. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn een 

probleem van bekendheid over heel Vlaanderen, wegens het ontstaan ervan in Antwerpen, of 

dat sociaal werkers SWAN toch te weinig radicaal vinden. Langs de andere kant waren de 

bevraagde sociaal werkers zodanig vaag over het begrip ‘radicaal’ waardoor dit de indruk wekt 

dat weinigen ook daadwerkelijk geloven dat de periode van de jaren 70 zal terugkomen en de 

term eerder een hype is die momenteel in het werkveld vaak over de tongen gaat. 

 
De collectieve strategie is dan weer een constante factor waarmee sociaalwerkorganisaties 

ervaren dat ze de meeste kans hebben op beleidsimpact. De kracht van het getal blijft een 

belangrijk principe. De verschillende sectoren in het sociaal werk hebben tal van 

koepelverenigingen, maar een overkoepelend netwerk over het hele sociaal werk ontbreekt. 

Dat is door de grote verscheidenheid in het werkveld een behoorlijke uitdaging, maar wel 

noodzakelijk aangezien tendensen als vermarkting, vermaatschappelijking, 

voorwaardelijkheid van grondrechten, vertechnisering… een impact hebben op alle 

sociaalwerkpraktijken. Deze factoren in combinatie met het vrijbuitersprobleem voor het 

radicale sociaal werk maken dat veel sociaal werkers hun hoop op de sociaalwerkconferentie 

of op de komst van een beroepsvereniging stellen. Dat zijn twee actuele initiatieven waar veel 

sociaal werkers mee op de kar springen, maar waar de verwachtingen duidelijk over 

verschillen. Sommige hebben voor ogen dat deze initiatieven moeten dienen om de negatieve 

gevolgen van new public management op hun werk, namelijk hoge caseloads en de veelheid 

aan administratie, te verminderen. Andere zien deze initiatieven dan weer als middel om in het 

sociaal werk de normativiteit over concepten als menswaardigheid en sociale rechtvaardigheid 

aan te wakkeren en die spanningsvelden mee te geven aan het beleidsniveau. Tot slot is er 

ook een groep sociaal werkers van mening dat deze forums als instrument kunnen dienen om 

good practices en evidence-based methodieken uit te wisselen. 
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Het valt nog af te wachten wat de daadwerkelijke impact zal zijn van de 

sociaalwerkconferentie, die zich inhoudelijk kritisch opstelt maar toch gematigd blijft door 

overleg met de Vlaamse overheid te prefereren. In het najaar staat ook de oprichting van een 

beroepsverenging voor sociaal werk gepland. Mogelijk zal dit heel wat succes kennen bij 

aanhangers van het radicaal sociaal werk, omdat ze dat zelf in enkele interviews en in de 

werkgroepen aanhalen. Het is echter nog maar de vraag of een beroepsvereniging welke 

strategie er naast de collectieve aanpak gehanteerd zal worden, hoe de relatie met de overheid 

zal vorm krijgen en of men zich als standvastig of kritisch zal profileren. Het debat daarover 

verdwijnt naar de achtergrond door de drang van bepaalde sociaal werkers, die een autonome 

professie prefereren, naar maatschappelijke erkenning voor hun werk. Daarom is het 

belangrijk om er in de toekomst over te waken dat dit streven naar een ‘autonome’ professie 

niet de bovenhand neemt op het bestaan van de ‘normatieve’ professie, waarbij het kritisch 

bewustzijn wel voorop blijft staan. Tevens blijft het gevaar van de ‘functionele’ professional op 

de loer liggen, omdat sommige sociaal werkers voorstander zijn van ‘werkzame’ methodieken 

en hier niet van willen afwijken. Daarbij worden probleemdefinities en structurele 

uitsluitingsmechanismen amper in vraag gesteld. 

 
Naar mijn mening kan een niet-conflictueuze outsider strategie misschien voorlopig soelaas 

brengen in de verdeeldheid van de hardnekkige zoektocht van sociaal werkers naar de juiste 

strategie op macroniveau. Het is een strategie die eigenlijk door alle organisaties kan 

toegepast worden en bovendien de reflectie op micro- en mesoniveau bevordert. De 

experimenteerfunctie van sociaal werk heeft immers twee doelen. Enerzijds de dienstverlening 

voor de doelgroep verbeteren door nauw bij hun leefwereld aan te sluiten. Anderzijds van 

onderuit impact uitoefenen op het beleid door situaties sociale onrechtvaardigheid aan te 

kaarten. Organisaties die deze strategie hanteren, vaak uit de socio-culturele sector zo blijkt 

uit de interviews, proberen via alternatieve financieringskanalen zoals crowdfunding om 

minder afhankelijk te zijn van de overheid. Dat geld geeft hen meer inhoudelijke vrijheid en 

dwingt hen tevens om sterk in te zetten op het creëren van een maatschappelijk draagvlak 

voor hun werking. Dat weerhoudt er hen echter niet van om de publieke opinie ook te bespelen 

door stereotypen in vraag te stellen.  

 

De niet-conflictueuze outsider strategie is een langzame, maar misschien meer duurzame 

strategie om beleidsverandering te realiseren. Het biedt opportuniteiten om op alle niveaus 

politiserend te werken, alleen is hiervoor wel een gezonde dosis lef en creativiteit nodig. De 

sociaalwerkconferentie probeert hier alleszins inspirerend in te zijn door praktijken die zo 

werken in de verf te zetten, maar ook in de toekomst mag die kracht nog meer belicht worden.  
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6. Beperkingen van het huidige onderzoek  

 

Mijn eerste plan was om te focussen op hoe externe actoren zoals SWAN, een 

beroepsvereniging of de Vlaamse overheid naar de positie van sociaal werk en haar 

politiserende opdracht kijken. Daarbij zag ik de conferentie als een instrument om de 

politiserende opdracht opnieuw op te kaart te zetten. Dit was evenwel niet de bedoeling van 

de conferentie en bepaalde actoren zouden bovendien ook niet aanwezig zijn. Daarom besloot 

ik om me, ondanks de boeiende actoren, te richten op de houding van sociaal werkers in de 

voorbereidende werkgroepen van de conferentie. De eerste bijeenkomst vond al plaats begin 

februari 2017, lang voor aanvang van deze masterproef. Eind november 2017 kon ik nog net 

de laatste bijeenkomst hiervan meepikken. Mijn deelname aan de voorbereidende 

werkgroepen was dus beperkt. Het was interessant geweest, mocht ik de dynamiek en de 

onderliggende conflicten tussen sociaal werkers nog meer naar voren kunnen schuiven door 

hen bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst zelf stellingen of situaties voor te leggen. Ik zou het 

enorm boeiend gevonden hebben om te laten zien dat eenzelfde situatie zo verschillend kan 

behandeld worden, afhankelijk van de inschatting van de discretionaire ruimte. Het zou 

schitterend geweest zijn, mocht daarna een debat ontstaan zijn over de uitsluiting die sociaal 

werkers en organisaties zelf creëren en de macht die ze hebben om met de controle van de 

overheid om te gaan. 

 
Het was niet altijd even gemakkelijk om van elke werkgroep minstens één of twee sociaal 

werkers te interviewen. Bij de selectie van de deelnemers baseerde ik me op de verslagen van 

de werkgroepen. Daarin werden de verschillende opinies soms zeer letterlijk weergegeven. 

Op basis daarvan heb ik gekozen voor sociaal werkers die opvallende uitspraken deden in de 

ene of de andere richting, om op die manier de verscheidenheid van de politiserende opdracht 

beter te kunnen schetsen. Graag had ik enkele punten die nu in mijn aanbevelingen staan zelf 

nog onderzocht. Door tijdsgebrek en de weigering van sommige participanten op de vraag om 

deel te nemen, was dit echter niet meer mogelijk.  
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7. Aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek  

 

De verdeeldheid voor de invulling van de politiserende opdracht op macroniveau houdt nauw 

verband met de vraag welk soort professionaliteit sociaal werk moet zijn. Webb (2005) maakte 

een onderscheid tussen functionele, autonome en normatieve professionaliteit. Het is fout om 

te veronderstellen dat alle sociaal werkers per definitie een normatieve invulling van sociaal 

werk prefereren. Ook uit het artikel van Roose (2011) blijkt dat niet elke sociaal werker de 

ambiguïteit omarmt en de metafoor van ‘de happy Sisyphus’ waarmaakt. Sommige streven 

ernaar om hun werk zo voorspelbaar en effectief mogelijk te laten verlopen. Bij enkele sociaal 

werkers uit de interviews en de werkgroepen deed ik gelijkaardige vaststellingen. Aan de start 

van de sociaalwerkconferentie claimen dat er een consensus bij sociaal werkers bestaat over 

het belang van de maximalistische lezing van sociale grondrechten, was dus iets te voorbarig. 

 
Het gegeven dat er sociaal werkers zijn die deze grondrechten zeer minimalistisch lezen, is 

evenwel niet zo onschuldig en vormt een bedreiging van binnenuit voor de toekomst van een 

sterk sociaal werk. Een bijkomend gevaar is dat alleen nog maar naar de rechten zelf wordt 

gekeken en normatieve concepten als sociale rechtvaardigheid en menswaardigheid niet meer 

in vraag worden gesteld, zoals Notredame (2018) aanhaalt in zijn relaas op Sociaal.net. In de 

literatuur wordt misschien te snel gefocust op new public management als dé oorzaak van 

depolitisering, terwijl ook de houding en de verontwaardiging van sociaal werkers een rol 

spelen. Zo waren sociaal-cultureel werkers uit de werkgroepen en de interviews opmerkelijk 

kritischer en meer geëngageerd binnen en buiten hun praktijk in vergelijking met 

maatschappelijk werkers. Ook de grootte van de organisatie heeft een invloed op de 

belangenverdediging. Sociaal werkers uit grotere organisaties wekten in de interviews de 

indruk hun rol als kritische waakhond minder op te nemen en eerder de status quo te 

handhaven dan sociaal werkers uit kleinere organisaties. Interessant zou zijn om verder na te 

gaan wat de impact van kenmerken als persoonlijkheid, geslacht, referentiekader, 

studieopleiding, alsook de grootte van organisatie op de politiserende opdracht is. 

 
Tot slot lijkt het mij een meerwaarde om de impact van het populaire forum Sociaal.net op de 

discretionaire ruimte te onderzoeken. Sociaal.net richt zich niet op beleidsbeïnvloeding, maar 

wel op het naar voren schuiven van interne twistpunten. Het zou boeiend zijn om in kaart te 

brengen welk soort sociaal werkers de artikels op Sociaal.net lezen, of en hoe ze dit 

terugkoppelen naar hun organisaties en hoe dit hun hun denken en handelen beïnvloedt. 

 
Het sociaal werk in Vlaanderen blijft ook na de conferentie ongetwijfeld inspirerend!  
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Bijlage 1 Interviewleidraad 

POLITISERENDE OPDRACHT (huidige invulling + strategieën) 

 
1. Wat is uw persoonlijke motivatie om sociaal werker te zijn? 

 

2. Vanuit welke missie vertrekt de organisatie waar u werkt? 

 

3. Wat verstaat u onder ‘goed’ sociaal werk? (algemeen) 

 

4. Kunt u een voorbeeld geven waar u gebruikt heeft gemaakt van uw discretionaire 

ruimte? (om iets te veranderen of te behouden) 

 

5. Wordt er binnen de organisatie iets georganiseerd om de eigen praktijk in vraag te 

blijven stellen? (intervisie, supervisie, werkplekleren, werkgroepen, …) 

 

DEPOLITISERING (impact van depolitisering) 

 

6. Vanuit de dienstverlenende opdracht is er meestal een verantwoordingsrelatie naar 

de bevoegde overheid voor de publieke middelen die de organisatie of voorziening 

ontvangt. 
 
a. Hoe is de relatie tussen uw organisatie en de overheid? 

 
b. In welke mate stuurt het uw organisatie in de keuze van doelgroepen, activiteiten, 

methodieken,…? 

 

c. Heeft dit enige invloed op het uitoefenen van uw politiserende opdracht als 

sociaal werker? Welke obstakels en opportuniteiten ziet u?  
 

d. Is er een verschil tussen hoe die politiserende opdracht vroeger en nu werd 

ingevuld? 

 

PEILEN NAAR TOEKOMSTVISIE (gewenste invulling politiserende opdracht) 

 

7. Wat was voor u de drijfveer om deel te nemen aan een werkgroep ter voorbereiding 

van de sociaalwerkconferentie? Welke verwachtingen heeft u voor de toekomst? 
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Bijlage 2 Informed Consent  

 
  FACULTEIT PSCYHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

     Vakgroep Sociaal Werk & Sociale Pedagogie 

      Onderzoeker Siel Van Herreweghe 

 

    INFORMED 

    CONSENT 

 

Ik, (ondergetekende), ……………………………………………………. ga ermee akkoord mijn 

medewerking te verlenen aan het onderzoek en ga akkoord met de volgende voorwaarden: 

(1) de uitleg over de aard van de vragen, taken, opdrachten die tijdens dit onderzoek 

zullen worden aangeboden heb gekregen en dat mij de mogelijkheid werd geboden 

om bijkomende informatie te verkrijgen 

(2) elke vraag in verband met het onderzoek kunnen stellen; 

(3) totaal uit vrije wil deelneem aan het wetenschappelijk onderzoek 

(4) de toestemming geef aan de onderzoeker om mijn resultaten op anonieme wijze te 

bewaren, te verwerken en te rapporteren 

(5) op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder 

moment stop te zetten en dit zonder opgave van reden 

(6) ervan op de hoogte ben dat ik op aanvraag een samenvatting van de 

onderzoeksbevindingen kan krijgen 

 
Gelezen en goedgekeurd op …………………….(datum), 

Handtekening 

 

 

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Sociaal Werk en 

Sociale Pedagogiek – Henri Dunantlaan 2, B-9900 Gent, tel.: 09 264 62 66, email: 

fdo.PP@UGent.be 


