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INLEIDING

DE MASTER SOCIAAL WERK AAN DE UNIVERSITEIT 
ANTWERPEN: EEN EIGENZINNIGE TIENER IN EEN 
DESKUNDIG HUIS

Kristel Driessens, Leen Sebrechts, 
Michel Tirions en Edwin Wouters

1. Sociaalwerkonderzoek verbonden aan de master 
Sociaal Werk

Tien jaar geleden startten drie Vlaamse universiteiten met de ontwikkeling van een 

academische masteropleiding Sociaal Werk, in samenwerking met de hogescho-

len, die ondertussen reeds decennialang sterke professionele bacheloropleidingen 

op de kaart zetten. Deze ontwikkeling bood het sociaal werk in Vlaanderen extra 

kansen: op academische, theoretische verdieping, op de uitbouw van ondersteu-

nend sociaalwerkonderzoek en op de versterking van de internationale inbedding. 

Sociaal werk kreeg de kans om in Vlaanderen de internationaal opgang makende 

dubbele identiteit te ontwikkelen als beroep en als academische discipline.

Aan de Universiteit Antwerpen groeide deze master uit tot een gevestigde en suc-

cesvolle opleiding. Elk jaar studeren er enkele tientallen masters in het sociaal 

werk af. Ze vormen een meerwaarde voor de arbeidsmarkt omdat ze een breed 

theoretisch inzicht in de verhouding individu-samenleving koppelen aan de da-

gelijkse praktijk van het sociaal werk. De alumni combineren een professionele 

vooropleiding met een academische verdieping. We spiegelden ons van bij aan-

vang aan de internationale definitie van sociaal werk, een definitie die in de zomer 

van 2014 geactualiseerd werd en sindsdien nog sterker aansluit bij wat we met 

onze academische opleiding beogen. Ze erkent sociaal werk als een praktijkge-

richte professie én als een academische discipline:

Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes 
social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation 
of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and 
respect for diversities are central to social work.
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Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous 
knowledges, social work engages people and structures to address life challenges and 
enhance wellbeing. (IFSW & IASSW, juli 2014)

In onze masteropleiding bouwen we voort op wat studenten aan methodi-

sche kennis, vaardigheden en basishouding aangereikt krijgen in de profes-

sionele bacheloropleiding en we voegen daar een academische onderbouw aan 

toe. Wat we de studenten via de opleiding willen meegeven, is het vermogen 

tot kritische reflectie over evoluties in het sociaal werk en in de samenleving 

waarin het ingebed zit. Ze krijgen voor het sociaal werk relevante wetenschap-

pelijke inzichten en methoden van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek 

aangeboden. Maar ook het concrete onderzoekswerk van de verschillende 

partnerorganisaties voedt de opleiding en geeft ze een actuele, gecontextua-

liseerde toets. Verankerd in het departement Sociologie van de Universiteit 

Antwerpen en ondersteund door de Karel de Grote-Hogeschool en de Artesis 

Plantijn Hogeschool ontwikkelde de opleiding over de jaren heen haar eigen 

profiel: de studie van sociaal werk als professie tegen de achtergrond van het 

lokale, regionale en nationale beleid en met bijzondere aandacht voor de ste-

delijke context.

Een opleiding die een decennium viert, waarvan de medewerkers zich reeds tien 

jaar lang op een gedreven en geëngageerde manier inzetten voor de academisering 

van het sociaal werk, mag zich een terug- en vooruitblik permitteren. Onze tiener 

wil zich op een overwogen en verstandige manier blijven ontwikkelen. In dit boek 

leggen we de focus op het sociaalwerkonderzoek in Antwerpen. Hoe ver staan we 

na tien jaar met het uitbouwen van specifiek sociaalwerkonderzoek? Wat vinden 

we vandaag in het departement en in de hogescholen aan onderzoek, relevant 

voor dat sociaal werk? Welke maatschappelijke en beleidsevoluties worden geana-

lyseerd? Hebben we innoverend onderzoek dat de handelingspraktijk kan onder-

steunen? Bieden we een academische ondergrond aan de professionalisering van 

het beroep via ons onderzoek? In dit boek brengen we een staalkaart van Antwerps 

onderzoek over, met of in het sociaal werk, en relevant voor het sociaal werk. Waar 

mogelijk positioneren we ons ook in de internationale context. We hebben enkele 

gerenommeerde sociaalwerkonderzoekers gevraagd om met ons mee te schrijven 

of om teksten te leveren die het denken over de toekomst van ons onderzoek en 

de opleiding voeden. Op basis daarvan willen we ook kritisch en reflexief kijken 

naar wat er al is, wat er nog maar is, en wat we in de toekomst verder willen ont-

wikkelen.
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2. Sociaalwerkonderzoek ter ondersteuning van een 
professie

Vanaf het begin van de 20e eeuw, bij de oprichting van de opleiding Sociaal Werk 

aan de hogescholen, heeft sociaal werk zich geprofileerd als een professie, met een 

interdisciplinaire wetenschappelijke onderbouw, een specifieke waardeoriëntatie en 

geëigende, systematisch beschreven methoden. Internationale uitwisseling en dia-

loog zorgden ervoor dat er een westerse en later ook globale visie op sociaal werk ont-

stond, die nog voortdurend geactualiseerd en uitgedragen wordt door de internatio-

nale organisaties van sociaalwerkopleidingen en sociaal werkers (IFSW en IASSW).

In Vlaanderen ontwikkelden de opleidingen sociaal werk aan de hogescholen 

zich als zeer praktijkgerichte opleidingen, die in nauwe samenwerking met het 

werkveld studenten voorbereiden op het beschermde beroep van ‘maatschappe-

lijk assistent’. Tot de jaren 1970 betekende professionalisering vooral deskundig-

heidsbevordering en de aanwerving van sociaal werkers in allerlei sociale en cul-

turele voorzieningen. Vanaf de tweede helft van de jaren 1990 kwam een nieuw 

paradigma van professionalisering op, dat de nadruk legde op beleidsplanning, 

afstemming en coördinatie van de dienstverlening, sturing van de uitvoering, out-

putfinanciering en beleidsevaluatie. Professionele dienst- en hulpverlening staat 

niet meer alleen voor het inzetten van geschoolde sociaal werkers, maar betekent 

vooral dat het sociaal werk gepland, gecoördineerd en geëvalueerd wordt en dat 

de effecten ervan gemeten worden. Dit maakt het noodzakelijk om te reflecteren 

over de uitgangspunten en methoden van het sociaal werk.

In hetzelfde tijdsgewricht groeide ook de interesse voor en het inzicht in de gene-

rieke professionele identiteit van het sociaal werk. Een eenheid in verscheidenheid 

die individuele en structurele, algemene en contextuele, generalistische en gespe-

cialiseerde of individu- en gemeenschapsgerichte invalshoeken herbergt. Nauw 

verweven met de ontwikkeling van de welvaartsstaat, verwierf het sociaal werk als 

beroepsveld in Vlaanderen en West-Europa een sterke, vaak instrumentele positie 

en rol in het uitvoeren van het sociaal beleid. Die symbiose lijkt vandaag niet meer 

zo vanzelfsprekend. Internationaal ontwikkelde het sociaal werk zich tot een global 
profession die zich verenigt rond een gezamenlijk waardekader waarbij het werken 

aan sociale rechtvaardigheid en de mensenrechten als maatstaf centraal staan. In 

een internationale (kennis)gemeenschap bouwt sociaal werk aan antwoorden op 

een snel evoluerende en globaliserende wereld.

Op de brug tussen mens en samenleving, tussen individu, groep en maatschappij, 

neemt het sociaal werk als beroep een unieke niche in die een eigen body of know-
ledge vergt, waarin het theoretische, methodische, technische knowhow een plaats 
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geeft en eigen normatieve uitgangspunten formuleert. De identiteitsvorming van 

het sociaal werk is in volle ontwikkeling; ze vergt een dialoog binnen een noodza-

kelijke coalitie met onderzoek en met de universitaire gemeenschap. Sociaalwerk-

onderzoek kan deze ontwikkelingen op verschillende manieren ondersteunen: in 

een zoektocht naar passende registratiesystemen en meetinstrumenten in samen-

werking met betrokken sociaal werkers, in de versterking en ondersteuning van 

de eigen identiteit van het sociaal werk, in de vertaling en contextualisering van 

veelbelovende handelingsmodellen uit het buitenland, met comparatieve analyses 

van praktijken over de grenzen heen, via een bijdrage aan de uitdieping en actu-

alisering van theorieën van sociaal werk of de specifieke body of knowledge, in de 

verbinding van theoretische kaders met de praktijk van het sociaal werk.

De professie ontwikkelt zich in een samenleving die maatschappelijk en beleids-

matig continu in verandering is. Maatschappelijke processen zoals individualise-

ring en globalisering hebben geleid tot een toegenomen mondigheid van klanten 

en burgers, maar ook tot een diversificatie van doelgroepen en tot de creatie van 

nieuwe sociale risico’s. Precaire gezinsstabiliteit, culturele diversiteit, sociale uit-

sluiting: uitgerekend sociaal werkers komen als eerste in contact met situaties die 

maatschappelijke veranderingen weerspiegelen, wat vaak een aanpassing van hun 

interventies noodzaakt. Het ongeëffende pad is meer en meer de norm in de soci-

aalwerkpraktijk. Onderzoek dat systematisch nieuwe sociale fenomenen in kaart 

brengt en verklaart, dat inzicht biedt in de evolutie van sociale problemen, over 

de leefwereld van specifieke doelgroepen van het sociaal werk, over de effectiviteit 

van sociaal beleid of de effecten van nieuwe beleidskeuzes, kan sociaal werkers 

ondersteunen en vatten we onder onze ruime visie op sociaalwerkonderzoek (zie 

ook Gredig, Shaw & Sommerfeld, 2012). In de aanpak van deze vaak dwingende 

maatschappelijke uitdagingen is er behoefte aan een coalitie tussen de ‘doeners’ en 

‘sociale ondernemers’ en wetenschap. In hoeverre kunnen we die wetenschappelij-

ke ondersteuning met de master Sociaal Werk vandaag of in de toekomst bieden?

3. De master Sociaal Werk aan de Universiteit 
Antwerpen

Het departement Sociologie van de Universiteit Antwerpen kent een rijke tradi-

tie in beleids- en praktijkgericht onderzoek vanuit een sociaalwetenschappelijke 

benadering. Talrijke beleidsrelevante maatschappelijke analyses voeden het ruime 

Belgische en Vlaamse sociaal beleid en het stedelijk beleid. Armoede, sociale on-

gelijkheid, evoluties in levenslopen en gezinstradities en de implicaties daarvan 

voor het beleid worden reeds decennialang bestudeerd. Aan de hogescholen wordt 

sinds kort ook ingezet op praktijkgericht sociaalwerkonderzoek in en met het 

werkveld, waarbij vaak gebruikers van welzijnsvoorzieningen en sociaal werkers 
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een stem krijgen en waar meer actiegericht gewerkt wordt. Deze diversiteit in 

onderzoeksthema’s en onderzoeksaanpak biedt een schat aan kennis en onder-

zoeksmethoden vanuit een sociaalwetenschappelijke benadering, die in de master 

Sociaal Werk wordt ingebracht en waarop we kunnen voortbouwen.

In dit boek willen we voor het eerst een bundeling maken van het sociaalwerk-

onderzoek dat vandaag in het netwerk rond de master Sociaal Werk verricht wordt. 

We zijn op zoek gegaan in de verschillende onderzoeksgroepen aan de Universiteit 

Antwerpen en in de Antwerpse hogescholen en hebben bijdragen verzameld van 

onderzoekers die vandaag werken aan onderzoek in, voor en in verbinding met 

het sociaal werk. De resultante van die zoektocht is een rijke verscheidenheid 

aan hoofdstukken: een caleidoscoop van onderzoekswerk. Elk onderzoekspareltje 

straalt op zichzelf en kan door de lezer als hoofdstuk op zich gelezen en gebruikt 

worden. Maar ook het kleurrijke geheel dat de parels samen vormen mag er zijn. 

Samen tonen de stukken (1) de academische gerichtheid van de opleiding, (2) de 

verbinding met de professie, en (3) de link met de internationale context.

Allereerst onderstreept de inhoud van het boek de link tussen academisch onder-

wijs en wetenschappelijk onderzoek. Alle bijdragen zijn relevant voor de studenten 

van de master Sociaal Werk en voor het werkveld. Ze bieden systematische over-

zichten van beleidsverschuivingen en resultaten van comparatief onderzoek, rap-

porteren over veranderende werkcontexten voor sociaal werkers, informeren over 

wetenschappelijk gefundeerde instrumenten voor kwaliteitsvol sociaal werk, bieden 

inzicht in nieuwe ontwikkelingen relevant voor het sociaal werk of de opleiding en 

bieden systematische analyses van handelingspraktijken van sociaal werkers.

De verwevenheid tussen samenleving en professie, inherent aan de identiteit 

van het sociaal werk, vergt praktijkgericht onderzoek dat de brug bouwt door 

maatschappelijke processen in kaart te brengen met aandacht voor het macro-, 

meso- en microperspectief en door coalities aan te gaan met de betrokken acto-

ren: organisaties, opleidingen, praktijkwerkers en niet het minst gebruikers. Soci-

aalwerkonderzoek kan, gedreven door theorie en academische methodologie, de 

praktijk voeden en inspireren, maar wordt tegelijk gevoed en geïnspireerd door 

die praktijk. Dit boek bevat enkele treffende voorbeelden van die wisselwerking.

Naast de relevantie van het boek voor het academisch onderwijs en de sociaal-

werkpraktijk verbindt het opgenomen onderzoek zich ook met internationale 

kaders. Internationaal gerenommeerde sociaalwerkonderzoekers zoals Ian Shaw, 

Hans van Ewijk, Hugh McLaughlin en Vimla Nadkarni presenteren hun visie 

op relevante sociaalwerkthema’s. Daarnaast bevat het boek internationaal relevant 

onderzoek, internationale projecten en landenanalyses. We leven immers in een 

wereld waarin processen die de maatschappelijke realiteit kleuren enkel nog in 
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hun internationale context begrepen kunnen worden – denk aan de gevolgen van 

globalisering, migratie, economische en financiële markten, maar ook aan geo-

politieke ontwikkelingen die lokale uitdagingen met zich meebrengen. Ook de 

gebruikers of cliënten die het sociaal werk bereikt, zijn in hun diversiteit meer en 

meer verankerd in een internationale context. Sociaalwerkonderzoek wint bijge-

volg aan relevantie en impact wanneer het vorm krijgt binnen een internationale 

kennisgemeenschap.

De eigenheid van de academische master Sociaal Werk komt tot uiting op het 

kruispunt tussen deze drie aspecten: academisch onderzoek in en met de praktijk 

dat sociale verandering ondersteunt, onderzoek en opleiding die de professie ver-

sterken en die inzichten uit internationaal onderzoek contextualiseren naar onze 

lokale realiteit. Dit boek brengt de gemeenschap rond de master samen – een 

lerende gemeenschap van academische vorsers, docenten, praktijkgerichte onder-

zoekers van de gelieerde hogescholen, praktijkwerkers, alumni en studenten. Zij 

namen de pen ter hand met als doel inzichten uit hun lopende onderzoek te delen 

met de sociaalwerkpraktijk.

4. De structuur van het boek

In de rijke diversiteit aan onderzoeken die we in dit boek presenteren, vinden 

we verschillende thema’s terug. Het gaat om (1) onderzoek naar de verandering 

van maatschappelijke contexten, systemen en instituties, (2) onderzoek naar de 

professie van sociaal werk, (3) onderzoek naar ondersteunende instrumenten voor 

sociaal werkers en (4) de relevantie van onderzoek binnen het onderwijs. Hierbij 

vertrekken de analyses vanuit verschillende voor het sociaal werk relevante invals-

hoeken: het cliëntperspectief, het perspectief van de hulpverlener, de relatie tussen 

sociaal werk, het sociale systeem en de methoden en instrumenten van sociaal 

werk.

We beginnen het boek met een focus op de impact die de snelle en ingrijpende 

veranderingen in de structuren van de samenleving hebben op de praktijk van het 

sociaal werk. De focus op maatschappelijk kwetsbare groepen als eigenheid van 

het sociaal werk wordt daarbij onmiddellijk duidelijk. In het eerste deel gaan we 

in op de worsteling van het sociaal werk met de groeiende superdiversiteit in de 

samenleving en in het cliënteel van het sociaal werk.

In hoofdstuk één bestuderen de auteurs hoe een hulpverleningsorganisatie vorm 

geeft aan sociaal werk op de grenzen van armoede, diversiteit en legaliteit. Het 

etnografisch onderzoek toont dat sociaal werk met kwetsbare groepen, zoals asiel-

zoekers en mensen van een andere etnische afkomst die in armoede leven, een 
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frontlinieberoep is waar onvoorspelbaarheid en complexiteit overheersen en waar 

de enige uitweg soms is om samen met de cliënt te proberen een minimale hou-

vast en verbetering te creëren. Hoofdstuk twee gaat in op de kwetsbaarheid van 

personen van buitenlandse herkomst en de drempels die ze ondervinden bij de 

toegang tot het reguliere hulpverleningsaanbod. De auteurs zoeken naar de po-

sitie van etnisch-culturele verenigingen die diensten verlenen aan mensen met 

een buitenlandse achtergrond in het netwerk van hulpverleningsorganisaties. Ze 

stuitten op een aantal drempels die netwerkvorming verhinderen tussen deze ver-

enigingen en organisaties. Hoofdstuk drie gaat dieper in op de verhouding tussen 

vergrijzing en etnische diversiteit. Door de stijgende levensverwachting lijkt de 

vanzelfsprekendheid van mantelzorg voor ouderen van Marokkaanse afkomst niet 

houdbaar. De auteurs peilen naar de behoeften van ouderen van Marokkaanse 

afkomst inzake thuisverpleging en residentiële opvang in de stad Antwerpen. Ver-

schillende thema’s komen daarbij aan bod, zoals religie, de bespreekbaarheid van 

ziekte, praktische overwegingen en financiële overwegingen. Er blijkt een duide-

lijke nood te bestaan aan een interculturalisering van de zorg en het verstrekken 

van informatie aan specifieke doelgroepen.

De ingrijpende en snelle verandering van maatschappelijke structuren maakt het 

formuleren van beleidsantwoorden tot een actief en dynamisch gegeven. Voort-

durend worden beleidsmaatregelen getroffen die tegemoet trachten te komen aan 

veranderende maatschappelijke noden. Hoofdstuk vier onderzoekt de toeganke-

lijkheid en adequaatheid van het huidige onderwijsbeleid voor kinderen met een 

handicap. Het behandelt de moeilijke balans tussen zelfbeschikking en adequaat 

zorg dragen voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Hierbij staat de zorg om 

de ongelijkheid niet te vergroten centraal. De tendensen in het onderwijsbeleid 

worden vergeleken met evoluties in het Vlaamse zorg- en welzijnsbeleid en met 

het Noorse inclusiebeleid voor personen met een handicap.

De huidige complexiteit van onze samenleving leidt eveneens tot een juridisering 

van het sociaal werk, wat betekent dat het belang van het recht als regulerende 

factor van het maatschappelijk leven onbetwistbaar toeneemt. Het recht vormt 

een belangrijk instrument maar ook een visierijke toetssteen voor het sociaal werk. 

Hoofdstuk vijf gaat dieper in op de nood aan een maatschappelijk verantwoorde 

rechtshulpverlening door stil te staan bij de vraag of sociale grondrechten het ver-

schil kunnen maken voor (kwetsbare) burgers en door een beschrijving van de rol 

van de sociaal werker bij het realiseren van hun rechten. In dit hoofdstuk krijgen 

juridische kwesties bij het recht op wonen bijzondere aandacht. Door middel van 

een historische schets van de ontwikkeling van diensten voor daderbegeleiding in 

België en Schotland geeft hoofdstuk zes een voorbeeld van continue beleidsont-

wikkelingen, ingebed in algemene maatschappelijke evoluties. De manier waarop 

daders bejegend worden, lijkt gevangen te zitten in een soort van eeuwigdurende 
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beweging op het continuüm tussen emancipatie en controle als doelstelling van 

professionele interventies.

Algemene professionele vraagstukken vormen de kern van deel twee. Sociaal wer-

kers moeten permanent ethische overwegingen maken en ethische reflectie wint 

aan belang in het professionele debat over de positie, rol en identiteit van het 

sociaal werk. De auteurs van hoofdstuk zeven houden een pleidooi voor het (her)

waarderen van het normatieve perspectief in het sociaal werk. De auteurs plaatsen 

zich in het actuele Vlaamse en internationale debat over de beroepsethiek van het 

sociaal werk. De toenemende complexiteit van problemen en de praktijkcontext, 

de verschuivingen in organisatie, discours en sociaal beleid nopen het sociaal werk 

tot het proactief verwoorden van standpunten en keuzes met betrekking tot in-

terventies en positie. In het hoofdstuk bespreken de auteurs de resultaten van een 

experiment om de professionele handelingsperspectieven in een casus van zorg-

mijding te analyseren aan de hand van een expertencirkelmethode. Hoofdstuk 
acht gaat in op het complexe thema van hiv-disclosure. De auteurs onderzoeken 

hoe eerstelijnshulpverleners mensen die leven met hiv begeleiden bij de onthul-

ling van de hiv-status aan anderen (disclosure). De hulpverlener bevindt zich hier 

in een constant spanningsveld tussen de zorg voor de cliënt en de zorg voor de 

publieke gezondheid. De context, richtlijnen, ondersteuning en impact van deze 

twee waarden staan in relatie tot de begeleidingswijze van de hulpverleners. De 

resultaten van het onderzoek bieden nieuwe inzichten in de aangeboden onder-

steuning van hulpverleners en de bijkomende ondersteuningsnoden.

Een derde deel gaat dieper in op de ontwikkeling van methodieken en methodes 

voor het professioneel handelen van sociaal werkers. De professionalisering van 

het sociaal werk leidt ertoe dat meten en registreren deel worden van de dagelijkse 

praktijk van sociaal werkers. Er is een toenemende vraag vanuit de samenleving 

naar de transparantie en rechtvaardiging van ingezette middelen. Kwaliteitsvol 

onderzoek naar efficiënte en effectieve registratie- en meetinstrumenten in dia-

loog met de betrokken sociaal werkers wint aan belang. Hoofdstuk negen brengt 

verslag uit van een onderzoek naar de ontwikkeling van een meetinstrument dat 

psychologisch empowerment meet in een OCMW-context. Uit een verkennend 

onderzoek bleek dat er bij hulpverleners interesse is voor een alternatieve vorm 

van meten, die resultaten zichtbaar kan maken eigen aan het sociaal werk. De 

gepresenteerde empowermentmeetschaal maakt het mogelijk om een krachtge-

richte kijk in de hulpverlening te bevorderen door het meten van evoluties in 

psychologisch empowerment. In hoofdstuk tien wordt inzicht gegeven in het 

belang en de werking van de webapplicatie REMI (Referentiebudgetten voor een 

Menswaardig Inkomen). Om een volwaardige maatschappelijke participatie van 

burgers mogelijk te maken, werden Belgische referentiebudgetten ontwikkeld. Ze 

worden gebruikt in de webapplicatie REMI die OCMW-maatschappelijk werkers 
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toelaat om, aangepast aan de individuele cliëntsituatie, te komen tot een voorstel 

van richtbudget dat een menswaardig leven kan garanderen.

In een vierde en laatste onderdeel van het boek wordt sterker ingezet op de in-

ternationale dimensie, waarbij we focussen op innovaties en uitdagingen voor de 

opleiding Sociaal Werk en op de zorg voor de kwaliteit van sociaalwerkonderzoek. 

In hoofdstuk elf presenteren de auteurs experimenten waarbij gebruikers van wel-

zijnsvoorzieningen een rol opnemen in de opleiding Sociaal Werk. In een Vlaams 

project werden ervaringsdeskundigen in de armoede ingezet als tandempartner 

van een docent. Via hun betrokkenheid in een volledig opleidingsonderdeel ge-

ven ze het cliëntperspectief vlees en bloed in hun dialoog en rollenspelen met 

studenten. In een Nederlands project gingen dakloze jongeren als medeonderzoe-

kers samen met studenten op pad voor de evaluatie van een daklozenwerking. De 

auteurs reflecteren over de noodzakelijke voorwaarden om dergelijke kwetsbare 

samenwerkingen te doen slagen. In hoofdstuk twaalf geven we Vimla Nadkarni 

het woord, emerita professor en stichtend decaan van het Tata Institute of Social 

Sciences in India. Ze is momenteel voorzitter van de International Association of 

Schools of Social Work. Op basis van wetenschappelijke bronnen, maar meer nog 

vanuit ‘een leven vol geëngageerde professionele ervaringen’ pleit ze ervoor om 

het sociaal werk als discipline en praktijk internationaler, globaler te maken. De 

auteur trekt daarmee de reeds aanwezige aandacht voor superdiversiteit nog verder 

open en schetst armoede en sociale ongelijkheid als problemen op wereldvlak. Ze 

roept ons op om sociaal werkers assertiever te maken, om meer samenwerking 

over de grenzen heen uit te bouwen en innoverende praktijken en theoretische 

modellen uit te wisselen. Ze opent onze blik naar de globalisering van sociale 

problemen en pleit voor een opleiding die sociaal werkers vanuit een visie op so-

ciale rechtvaardigheid en mensenrechten voorbereidt op structureel sociaal werk, 

waarbij ze het werken op microniveau kunnen vertalen naar het macroniveau.

In hoofdstuk dertien geven we het woord aan de Engelse sociale wetenschaps-

onderzoeker Ian Shaw. Zijn denken over sociaalwerkonderzoek biedt een toe-

gangspoort tot verschillende kernkwesties zoals professionele besluitvorming, 

evidencebased praktijk, transdisciplinair onderzoek en de rol van de universiteit 

in de samenleving. Het door ons vertaalde artikel van Ian Shaw gaat dieper in op 

het belang van sociaalwerkonderzoek en hoe het zich kan onderscheiden in kwali-

teit. Hij stelt daarvoor zes criteria voorop: (1) methodologische uitmuntendheid; 

(2) onderzoek gekenmerkt door nauwkeurigheid, draagwijdte, verscheidenheid, 

diepte en progressie; (3) actieve dialoog met de gemeenschap van sociale weten-

schappers; (4) samenhang met bredere doelen van sociaal werk; (5) aandacht voor 

onderzoeksaspecten die aanleunen bij sociaal werk; en (6) ernstige overweging van 

aspecten van de onderzoeksmissie die op het eerste gezicht ver van het sociaal werk 

af lijken te staan. Concluderend stelt hij dat het sociaal werk en het sociaalwerkon-
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derzoek er niet bij gebaat zijn als specifieke aspecten te sterk worden benadrukt ten 

koste van de gemeenschappelijke kenmerken met andere onderzoeksdisciplines.

In een afsluitend, beschouwend hoofdstuk reflecteren we over deze bundeling 

van bijdragen. Waar staan we vandaag met ons sociaalwerkonderzoek in Antwer-

pen? Waar staan we na tien jaar academiseren van de opleiding? Beantwoordt 

wat wij sociaalwerkonderzoek noemen aan de internationale standaard en slagen 

we erin om ons in te schrijven in de internationale ontwikkeling van het soci-

aalwerkonderzoek? Hebben we in tien jaar tijd specifiek sociaal werkonderzoek 

kunnen ontwikkelen en waar liggen onze accenten? Waar zijn we sterk in en waar 

schieten we nog tekort? Hebben we beloftevolle typische onderzoeksmethoden 

kunnen ontdekken die we verder willen ondersteunen of ontwikkelen? Welke on-

derzoekslijn willen we uitzetten voor de toekomst? Met deze kritische zelfreflectie 

willen we ook een bijdrage leveren aan het debat over het sociaalwerkonderzoek 

in Vlaanderen.

5. Dankwoord

Een eerste woord van dank gaat uit naar de verschillende medeauteurs van het boek: 
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Ilse Cornelis, Jan Depauw, Johan Boxstaens, Kris Stas, Lauren  Vandenbossche, 

Lia van Doorn, Luc Goossens, Myriam Koning, Nanja van Dop, Neil Paterson, 

Nele Peeters, Nicolas Bernard, Richard Anthone, Sofie Adriaensens, Sylvie Van 

Dam, Vimla Nadkarni en Wim De Clerck. Zij maakten zichtbaar waar de master 

Sociaal Werk aan de Universiteit Antwerpen vandaag voor staat. Verder gaat onze 

dank uit naar de reviewers van het boek voor hun constructieve feedback. Ook de 

medewerkers van Acco waren onontbeerlijk voor het resultaat dat nu voorligt en 

verdienen onze dank.
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HOOFDSTUK 1

SOCIAAL WERK IN DE MARGE VAN EEN COMPLEXE 
EN SUPERDIVERSE SAMENLEVING

Bea Van Robaeys en Hans van Ewijk

1. Inleiding

Het is goed te merken in de dagelijkse praktijk van het sociaal werk dat de ver-

zameling aan mensen, leefsituaties, hulpvragen en probleemstellingen die sociaal 

werkers ontmoeten, steeds diverser worden. Sociale professionals voelen dat het 

steeds minder volstaat te vertrouwen op de ‘gewone’ manieren van aanpak. Zij 

worden uitgedaagd om hun kennis en kunde creatief in te zetten om passende 

antwoorden te formuleren.

De voorbije decennia kreeg de omgang met diversiteit ook steeds meer aandacht 

in de theorievorming over het sociaal werk. Er ontwikkelde zich een heel gam-

ma literatuur over professioneel omgaan met culturele verschillen en diversiteit 

 (Payne, 2005; Thompson, 2005, Dominelli, 2002; Devore & Schlesinger, 1999). 

De meest recente term, omgaan met ‘diversiteiten’, toont een steeds verdergaande 

conceptualisering van verschil. ‘Diversiteiten’, net zoals het concept ‘superdiversi-

teit’, wil uitdrukking geven aan een dynamisch, meervoudig, multiplex en breed 

begrip van diversiteit.

In dit hoofdstuk rapporteren we over een verkennend, etnografisch onderzoek 

naar de omgang met ‘superdiversiteit’ door sociaal werkers. We bestudeerden daar-

toe de praktijk van De Sloep vzw, een onafhankelijke en pluralistische organisatie 

die gezins- en opvoedingsondersteuning aanbiedt aan een ‘superdivers’ cliënteel in 

de rand van Gent. Tijdens ons onderzoek bleek al snel dat de noden en ervaringen 

van de sociaal werkers niet eenvoudig te vertalen waren naar de omgang met veel 

verschillende etniciteiten en culturele diversiteiten. Veeleer bleken de sociaal wer-

kers te worstelen met de uitdagingen die het leven in extreme kwetsbaarheid voor 

hun cliënten met zich meebrengt.

In dit hoofdstuk argumenteren we dat deze ervaringen in de sociaalwerkpraktijk 

te maken hebben met een toenemende complexiteit in de samenleving. We zullen 
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de betekenis van de veranderingen die processen van superdiversiteit en complexi-

teit met zich meebrengen voor sociaal werkers verkennen via onderzoek naar de 

reflecties van de sociaal werkers van De Sloep vzw. Het is onze verwachting dat 

dit een belangrijk nieuw thema voor sociaalwerkonderzoek wordt. Een tweede 

doelstelling van het hoofdstuk is om op basis van de resultaten van dit verkennend 

onderzoek vragen te formuleren bij het hedendaagse profiel en de methodieken 

van het sociaal werk.

We starten met een schets van de complexe veranderingen in de structuren van 

onze samenleving. Daarna volgt een korte voorstelling van De Sloep vzw en gaan 

we over tot de kern van deze bijdrage: een beschrijving van de reflecties van de me-

dewerkers van De Sloep vzw over wat werken in de marge van de samenleving met 

kwetsbare groepen voor hen betekent. We verkennen belangrijke thema’s zoals de 

kwetsbaarheid van de doelgroep, de spanning tussen professionele en persoonlijke 

normatieve referentiekaders en het werken in een moeilijk planbare context. Deze 

reflecties weerspiegelen de complexiteit van de samenleving en vormen voor ons 

een aanzet in de zoektocht naar conceptuele en methodische bouwstenen voor ef-

fectief sociaal werk met personen in de marge van de ‘superdiverse’ samenleving. 

We bouwen voort op de gedachtegang van de sociaal werkers van De Sloep en 

formuleren in het vervolg van het hoofdstuk vragen bij het hedendaagse profiel 

en de methodieken van het sociaal werk. We benoemen ook enkele bouwstenen, 

in de praktijk van De Sloep geobserveerd, die werkzaam lijken in het werken met 

kwetsbare personen en groepen in een superdiverse context.

2. Sociaal werk in een complexe samenleving

De veranderingen in de praktijk van het sociaal werk staan in relatie tot de snelle 

veranderingen in de structuren van onze samenleving. De oude sociale kwestie van 

de structurele armoede en de armoedige voorzieningen wordt geleidelijk aange-

vuld met de sociale kwestie van de laatmoderne samenleving, die we kunnen aan-

duiden als een tijd van sociale complexiteit waar veel burgers niet langer goed mee 

uit de voeten kunnen (Van Ewijk, 2010). De fundamentele aard van de verande-

ringen zien we ook terug in de aandacht voor ‘superdiversiteit’ (Vertovec, 2007). 

Het onderzoek naar superdiversiteit bestudeert de relatie tussen nieuwe patronen 

van migratie en vormen van complexiteit in ons dagelijks leven en werk. Blom-

maert omschrijft superdiversiteit als de verandering van “het basispatroon van mi-

gratie van ‘mensen uit een klein aantal landen van herkomst naar een klein aantal 

gastlanden’ naar ‘mensen uit een zeer groot aantal landen van herkomst naar een 

zeer groot aantal gastlanden’” (Blommaert, 2011: 26). Daarbovenop wordt de 

interne heterogeniteit binnen etnisch-culturele gemeenschappen op verschillende 

dimensies groter. Superdiversiteit vertrekt van de complexiteit van de samenleving 
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en vraagt daarbinnen aandacht voor de hoge mate waarin etnische en culturele 

diversiteiten een spel spelen van langs elkaar heen gaan en elkaar ontmoeten.

Sociale complexiteit en superdiversiteit hebben als neveneffect dat ze een zekere 

mate van sociale behendigheid vragen en voldoende bronnen (financieel, educa-

tief, cultureel). Beide processen hebben dan ook een impact op de verschijnings-

vormen en beleving van armoede. Voorgaand onderzoek toonde dat processen van 

armoede en superdiversiteit op elkaar inhaken: personen met een migratieachter-

grond kennen een hoger armoederisico in België (Van Robaeys, e.a., 2007; Corluy 

& Verbist, 2010; Dierckx, e.a., 2012). Sociale complexiteit en superdiversiteit 

dragen bij aan een open samenleving vol mogelijkheden, maar ook aan sociale uit-

sluiting van diegenen die er geen raad mee weten en/of de bronnen niet hebben.

Met deze opgaven van worstelen met sociale complexiteit en vorm geven aan su-

perdiversiteit is ook het sociaal werk zelf aan het verschuiven. In het sociaalwerk-

vertoog worden meer en meer vragen gesteld bij het idee van oplossingsgericht 

werken met harde methodieken. Er wordt gezocht naar manieren om mensen 

die sociaal kwetsbaar zijn langduriger te ondersteunen en begeleiden. Het idee 

van heelbaarheid wordt meer en meer vervangen door dat van leefbaarheid, het 

uithouden van de situatie. Sociaal werkers richten zich dan niet op therapeutiseren 

maar op socialiseren, het inbedden van mensen in hun omgeving, en helpen men-

sen te participeren in de eigen omgeving, in de samenleving en in arbeid. Eerder 

pleitten we ervoor om de bekende driehoek van Payne (2005: 10) – therapeutisch 

werken, samenlevingsveranderingsgericht werken en aanpassingsgericht werken – 

te veranderen in een vierkant. De vierde hoek noemden we contextveranderings-

gericht werken (Van Ewijk, 2010). Sociaal werk probeert dan de directe omgeving 

en het functioneren van de mens zo te veranderen en te begeleiden dat die mens 

voort kan zonder pretenties van heling of structurele veranderingen, hoezeer dat 

ook gewenst blijft.

In wat volgt verkennen we de betekenis van deze veranderingen in de sociaal-

werkpraktijk voor de sociaal werkers van De Sloep vzw. De Sloep vzw bereikt een 

publiek van mensen met een migratieachtergrond in een situatie van armoede en 

sociale uitsluiting en staat zo met beide voeten in de uitdagingen die een com-

plexe, superdiverse samenleving met zich meebrengt.

3. Onderzoeksbenadering

De voor dit hoofdstuk geanalyseerde data maken deel uit van een lopend docto-

raatsonderzoek naar de herdefiniëring van armoede in een superdiverse context en 

naar de kenmerken van het professionele handelen van sociaal werkers in de com-
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plexe, diverse samenleving. Via een etnografische onderzoeksstrategie bestuderen 

we in De Sloep vzw hoe deze organisatie vorm geeft aan sociaal werk op de grenzen 

van armoede, diversiteit en legaliteit, in nauwelijks voorspelbare contexten.

Een centraal theoretisch concept in de studie is problem setting. In complexe con-

texten is uitzoeken wat het probleem is de eerste en meest belangrijke opdracht. 

Problemen zijn niet gegeven maar worden geconstrueerd. Schön (1983) argu-

menteerde op een overtuigende manier dat sociaal werk de “assisted interpreta-

tion of a problem and a subsequent supportive process” is. Problem setting is het 

proces waarbij uit de complexiteit van de praktijksituatie een probleem wordt 

geabstraheerd en een probleemoplossende aanpak wordt gedefinieerd. Het is dit 

proces van problem setting dat het centrale object van onderzoek in De Sloep is. De 

volgende onderzoeksvragen zijn daarbij richtinggevend: Hoe kaderen de sociale 

professionals van deze organisatie de problemen van de bezoekers en hun eigen 

opdracht en rol? Welke aangrijpingspunten en oriëntaties naar verandering en 

begeleiding formuleren ze? En wat is volgens hen een adequate aanpak?

We vertrekken in het onderzoek vanuit het referentiekader van het ‘reflectief pro-

fessionalisme’. In deze benadering is professionele kennis een aparte kennissoort, 

gekenmerkt door hybriditeit, want de uitkomst van de ontmoeting van verschil-

lende soorten kennis. Het is een samengaan van kennis uit empirisch onderzoek 

met andere types van kennis (kennis over wetgeving, beleid en procedures van 

organisaties, theoretische perspectieven vanuit dossiers, observaties of praktijk-

ervaringen en ethische overwegingen en doelstellingen van sociaal werk) (Gredig 

& Marsh, 2010). De hybriditeit zit niet alleen in het verbinden van verschillende 

kennisgebieden maar ook in de verbinding tussen verschillende kennislagen: pro-

fessionele kennis omvat expliciete kennis maar ook ervaringskennis en impliciete 

kennis (Polanyi, 1966; Nonaka & Takeuchi, 1997).

In de ontwikkeling van professionele kennis is reflecteren een centrale competentie. 

Reflecteren is dan het “evaluatief overdenken van het professionele handelen, zodat 

dit handelen kan worden verbeterd. Hiertoe is een zekere mate van reflectie door de 

beroepsuitoefenaar noodzakelijk over de efficiëntie en de effectiviteit van het eigen 

handelen, de situatie waarin het beroep wordt uitgeoefend en de relatie tussen deze 

situatie en het handelen” (Smaling, 2008: 55). Het zijn de verhalen over reflecties 

en professionele expertise die als data voor het beantwoorden van de onderzoeks-

vragen werden verzameld. Naast observaties van de dagelijkse praktijk hielden we 

met elk van de zeven sociaal werkers van De Sloep vzw verschillende reflectieve 

gesprekken. De sociaal werkers vertelden daarbij in hun eigen woorden wat er in 

het hulpverleningsproces met een bepaalde cliënt gebeurde en wat de sociaal wer-

ker daarbij voelde, dacht en deed. Reflectieve interviews laten sociaal werkers toe 

op verhaal te komen over een praktijksituatie en onder woorden te brengen wat ze 
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daarvan hebben geleerd (Miedema & Stam, 2008). De gesprekken kunnen ook be-

schouwd worden als uitingen van normatieve professionalisering (Van den Ende & 

Kunneman, 2008). Dit is “de bewustwording van het krachtenveld van verschillen-

de normen (maatschappelijk, organisatorisch, professioneel en persoonlijk) waarin 

de professional zich bevindt en het zoeken naar de juiste rechtvaardigheidsgrond 

voor het professioneel handelen, die per situatie kan verschillen en om een afweging 

(vooraf, tijdens, en achteraf ) vraagt” (Onderzoeksprogramma UvH, 2005-2010).

In wat volgt beperken we ons tot een beschrijving van de belangrijkste issues die naar 

voren kwamen bij de analyse van de gesprekken met de sociaal werkers van De Sloep 

vzw (Putnam & Holmer, 1999). Het betreft een eerste verkenning van de beleving 

van het professioneel handelen in complexe situaties. Op basis van die verkenning 

formuleren we daarna vragen bij het hedendaagse profiel van het sociaal werk.

4. De Sloep vzw

De Sloep vzw stelt zich tot doel om “preventieve ondersteuning te bieden aan gezin-

nen met jonge kinderen uit de regio Gent-Noord-Oost” (De Sloep vzw, 2012). Ze 

doet dit door een combinatie van verschillende opdrachten. De Sloep vzw is een 

consultatiebureau van Kind en Gezin en werkt zo aan preventieve gezondheidszorg 

voor kinderen jonger dan drie jaar. De organisatie is ook een Prenataal Steunpunt 

van Kind en Gezin en biedt psychosociale begeleiding aan kwetsbare zwangere 

vrouwen en hun partner. Daarnaast is De Sloep vzw een erkend inloopteam met als 

opdracht preventieve opvoedingsondersteuning te organiseren voor kwetsbare ge-

zinnen. Dat gebeurt via een uitgebreide groepswerking waarbij zowel procesgroepen 

(zoals Arabische en Turks sprekende moedergroepen) als themagroepen (‘Zwanger 

en veel vragen’, ‘Babybabbel’, ‘Peuterpraat’) worden opgezet en begeleid. De onder-

steuning van jonge gezinnen gebeurt niet alleen via groepswerking, maar ook via 

onthaal en individuele gezinsbegeleiding. Op weekdagen kunnen gezinnen er tij-

dens de kantooruren terecht met hun vragen, hun problemen of hun verhaal. Bij de 

meest kwetsbare gezinnen wordt individuele gezinsondersteuning opgestart waarbij 

in een langduriger traject gezocht wordt naar oplossingen voor verschillende pro-

blemen. De Sloep vzw biedt ook praktische hulp en ondersteuning en hecht tegelijk 

veel belang aan haar signaalfunctie. Waar de organisatie botst op maatschappelijke 

grenzen en uitsluitingsmechanismen, kaart ze dit aan. De organisatie neemt waar 

nodig en mogelijk de rol van belangenverdediger op en informeert over en vraagt 

begrip voor de specifieke noden en behoeften van haar cliënten.

De Sloep vzw richt zich hoofdzakelijk op kansarme gezinnen. De organisatie on-

derschrijft de definitie van de inloopteams van Kind en Gezin: “Kansarme gezin-

nen bestaan uit een ruime maar gedifferentieerde groep gezinnen die beantwoordt 
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aan de definitie en criteria zoals gehanteerd binnen Kind en Gezin. In essentie gaat 

het om gezinnen die omwille van een meervoudige problematiek dreigen uit de 

boot te vallen of al uit de boot vallen, en waarbij de ontwikkelingskansen van de 

kinderen bedreigd worden.” Het gaat dan over kansarme gezinnen met zeer uit-

eenlopende achtergronden: kansarme Belgen met een lagere sociaal-economische 

status, generatiearmen, mensen zonder papieren, vluchtelingen, daklozen, men-

sen met een tijdelijk en/of precair statuut.

De Sloep vzw staat met beide voeten in de superdiverse realiteit van de samenle-

ving. De herkomst van de bezoekers van De Sloep vzw in 2012 spreekt op dat vlak 

boekdelen: de 622 verschillende gezinnen die van het onthaal gebruikmaakten, 

kwamen uit meer dan 34 landen. In de hedendaagse complexe realiteit ontwik-

kelt het team van De Sloep een aanpak om kwetsbare gezinnen met kinderen op 

preventieve wijze te ondersteunen. Ze deed dit op het moment van het onderzoek 

met een team van zeven professionele krachten (één coördinator en zes sociaal 

werkers) en tientallen vrijwilligers die op de een of andere manier meewerken aan 

de uitbouw van de organisatie.

5. Kwetsbare burgers ondersteunen: reflecties van 
sociaal werkers

Alle zeven sociaal werkers van De Sloep vzw werden twee keer geïnterviewd over 

hun visie op de doelgroep en over hun rol en opdracht in een context van ar-

moede, complexiteit en etnisch-culturele diversiteit. Met vijf van hen hielden we 

meerdere (drie à vier) reflectieve gesprekken over de evoluties en aanpak binnen 

een van hun individuele cliëntenbegeleidingen. Uit de analyse van die gesprekken 

kwamen drie grote thema’s naar voren: de kwetsbaarheid van de doelgroep, de 

spanning tussen professionele en persoonlijke normatieve referentiekaders en de 

uitdaging die het ‘onplanbare’ plannen met zich meebrengt.

5.1 Kwetsbaarheid

De kwetsbaarheid van de cliënten is een centraal thema en een kenmerkend ele-

ment in de problem setting van elk van de geïnterviewde sociaal werkers. De toe-

genomen diversiteit aan verblijfsstatuten, als gevolg van de beleidsinitiatieven om 

migratiepatronen te beheersen, spelen een belangrijke rol in de diversifiëring van 

armoede. Er zijn verschillende verblijfsstatuten voor Belgen, asielzoekers, politiek 

vluchtelingen en EU-onderdanen, en geen verblijfsstatuut voor een grote groep 

mensen zonder wettig verblijf. De statuten evolueren bovendien door de jaren 

heen, en er zijn telkens andere sociale rechten aan verbonden (Geldof, 2013: 31). 
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Dat levert sterk ongelijke posities op waar diverse gradaties van (extreme) armoede 

mee te verbinden zijn. Het ‘rechteloos’ zijn van de doelgroep en de gevolgen daar-

van zijn feiten waarmee de sociaal werkers in De Sloep vzw dagelijks geconfron-

teerd worden. Een van hen verwoordt het als volgt:

R: “Je hebt een grote groep, een groeiende groep, voor wie de antwoorden op de 
vragen, op dezelfde vragen, er niet zijn. Er is geen oplossing voor, omdat zij geen recht 
hebben op de dienstverlening, op de hulp die gerelateerd is aan de vragen, en daar zit 
een tricky ding, denk ik.”

Dat er voor een aanzienlijke groep mensen geen toegang is tot de formele samen-

leving, baart de sociaal werkers veel zorgen op de werkvloer. Zij ervaren een sterk 

verantwoordelijkheidsgevoel, maar zien tegelijk soms echt geen oplossing voor de 

problemen van mensen in de marge van de complexe samenleving.

I: “In de rol en opdracht die je benoemt, toegangspoort en belangenbehartiging, waar 
heb je het het moeilijkste mee, waar bots je het vaakst mee?”
R: “Dat je voor sommige mensen geen deuren hebt die je kunt opendoen, dat je 
eigenlijk moet toveren om ze te kunnen ondersteunen en je kan dat niet, daar bots ik 
het meest op. Je weet echt niet meer wat je kunt doen. Je wilt wel met al de goede 
wil in de wereld, maar je kunt ze niet helpen.”

“En dat is ook zoiets, daar bots je ook heel hard op, hé: het zijn echt mensen die 
zodanig aan de rand staan, dat je daar ook mee botst, persoonlijk. We willen een 
oplossing, mensen geven je verantwoordelijkheid, maar eigenlijk... is er soms geen 
oplossing. Dat is misschien wel heel pessimistisch gezegd, maar dan heb ik het ook 
vooral over de maatschappij die geen plaats heeft voor de mensen die bij ons komen, 
jammer genoeg.”

5.2 Professional en mens

Geconfronteerd met de kwetsbaarheid van de doelgroep en de gesloten deuren 

van de verzorgingsstaat, ervaren sociaal werkers in De Sloep een sterk appel op 

hun verantwoordelijkheid als ‘mens’. Vanuit professioneel oogpunt kunnen ze 

soms nog weinig betekenen in de zoektocht van cliënten naar structurele oplos-

singen, maar de vraag blijft of je als mens nog iets zou kunnen doen. Een van de 

medewerkers verwoordt het scherp:

R: “Mijn grootste angst is – ik zal misschien daarmee beginnen – dat wij hier een dode 
gaan hebben, omdat er wel heel veel dingen zijn die wij zouden kunnen als mens. Die 
wij niet doen en waar (...) het mijn rol is om op de rem te gaan staan. Ik zeg: ‘Neen, dit 
doen we niet, en als je het toch doet, doe je dat op eigen risico of in je vrije tijd. Dit 
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doen we niet, ik geloof er niet in, dit hoort niet bij onze missie en onze opdracht.’ Maar 
dat betekent ook dat ik mee met het systeem mensen echt in de kou zet, en dan denk 
ik: oh, my god.”

“De andere optie is mensen redden. Ik wil niet dat wij dat doen. Ik weet dat wij daar 
allemaal, elk op onze beurt, verleid worden, maar ik wil dat niet doen, want dat helpt 
niet. Ik geloof daar niet in en vooral: dat maakt degene die in de hulpverlenende 
rol zit, de werker... dat doodt je. Dat doodt iedereen. Ik geloof niet dat er iemand 
is die dat kan zonder er zelf onderdoor te gaan. Dat wil ik niet, dat wij dat doen. 
Natuurlijk, voor die mensen voor wie we maximaal hun rechten uitputten, er nog 
maar zo weinig is, is de verleiding natuurlijk groot. En dan word ik soms kwaad op 
het systeem.”

Het is balanceren op een slap koord waarbij de sociaal werkers verschillende per-

spectieven afwegen: het perspectief van de organisatie, dat van de professie en dat 

van hun eigen persoon.

“En de doelgroep waarmee we werken, ook gewoon (...) Zij leven op de grens en 
(...) daardoor zit je ook zelf op de grens. Ik heb het daar echt wel moeilijk mee, 
dat ze je voor vragen en keuzes stellen die echt heel moeilijk zijn omdat je ze 
menselijk wel begrijpt, maar als je denkt vanuit organisatiestandpunt of vanuit 
hulpverlenersstandpunt, is dat wel het goede om te doen? Moet ik hier wel op 
ingaan?”

Net op het kruispunt van hun persoonlijke en professionele identiteit voelen ze 

zich erg verantwoordelijk, hier als volgt verwoord:

I: “Is het dan vooral de verantwoordelijkheid die op jou valt? Is dat het wat blokkeert?”
R: “Ja, ja. Dat blokkeert mij. Het is hun leven, waar zij niets van verstaan, en zij 
hebben aan jou gevraagd: ‘Versta het mee met ons.’ En ik die het gevoel heb: Shit, ik 
sta hier alleen, want zij verstaan het niet en ik moet...”
I: “En het zijn zware dingen die je boven het hoofd hangen.”
R: “En ik moet dat op de een of andere manier omdraaien, zodat dat beter wordt. 
Maar eigenlijk is dat niet mijn verantwoordelijkheid, ik moet het niet omdraaien, hé? 
Maar toch voel je: Ik ben die gezinsondersteuner en als je dat gezin wil ondersteunen, 
moet je stoppen wat er nu aan het gebeuren is. Het is dat wat zo weegt, vind ik. Ja, 
altijd.”
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Vormen van hulp op de grens van ‘professionele’ en ‘intermenselijke’ verantwoor-

delijkheden vinden we ook op organisatieniveau terug. Zo heeft De Sloep vzw een 

winkeltje met tweedehandskleren en investeert ze in luierpakketten voor de meest 

kwetsbare gezinnen. Het zijn voor de sociaal werkers ambigue vormen van hulp, 

want tegelijk wenselijk en onwenselijk.

“We hebben ook allemaal geleerd, en we geloven er ook allemaal in dat dat niet helpt, 
caritas. Dat je structureel moet werken, maar voor die mensen hebben we caritas 
nodig, hier en nu. En het is dat dat ook wringt: eigenlijk willen we dat niet zijn, maar 
eigenlijk zijn we het wel omdat we de mensen willen ondersteunen.”

5.3 Het onplanbare plannen

Een derde thema in de reflecties van de professionelen van De Sloep vzw is om-

gaan met de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen in het leven van mensen 

en de manieren waarop cliënten daarmee omspringen. Twee teamleden vertellen 

over hoe lastig het kan zijn om met onvoorspelbaarheid en gebrekkige informatie 

om te gaan.

“Voor de rest gaat dat precies vooruit zonder dat ik op die trein zit, en soms sta ik aan 
het perron waar ze passeren, en voor de rest gaat de trein vooruit. Dat gevoel heb ik 
een beetje.”

“Dan vind ik dat niet grappig. Dan denk ik: Hoe kan dat toch dat ik altijd uit de lucht 
val? Je hebt altijd het gevoel dat jij de domme assistent bent die van niks weet en 
achter de feiten aan sjokt. En dat dat dan toch allemaal gebeurt, en dat je niet weet 
wat er gebeurt.”

Het team weet maar al te goed wat het is om gezinnen soms gedurende enkele 

weken dagelijks te ondersteunen om dan plots, van de ene op de andere dag, alle 

contact te verliezen. Soms komen mensen terug, soms ook niet. Planmatig werken 

is dan extra moeilijk.

“En dan is het gedaan. Zo. We hebben een plan (...). En dan stopt dat. Dat vind 
ik zo moeilijk, je kan niet vooruit in je hoofd. Want je weet: dat plan gaat weer 
helemaal anders zijn. Want als je die mutualiteit te lang laat aanslepen, dan 
is het weer moeilijker om... De dingen wachten niet, maar de mensen wachten 
wel.”
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6. Kwetsbare burgers ondersteunen: vragen bij het 
dominante krachtendiscours

Wat is de betekenis van deze eerste onderzoeksresultaten? Wij denken dat de re-

flecties van onze respondenten een licht werpen op de veranderende praktijk-

context en op de nieuwe uitdagingen die aan sociaal werkers worden gesteld. 

De kenmerken van onze hedendaagse samenleving – complex en onvoorspelbaar 

– worden in de reflecties van de sociaal werkers weerspiegeld. De overpeinzingen 

van de respondenten roepen vragen op over wat sociaal werk is en wat het kan 

bewerkstelligen.

In het huidige sociaalwerkdiscours wordt een belangrijk gewicht toebedeeld aan 

de vraag ‘wat werkt?’ (Pleysier & Van Garsse, 2012). Organisaties en/of sociaal 

werkers worden in toenemende mate gevraagd rekenschap af te leggen over hun 

interventies. De praktijk van De Sloep vzw daagt ons uit om stil te staan bij de 

vraag wat als evidence of succescriterium geldt. Een vraag die daar nog aan vooraf-

gaat is wat we als probleem beschouwen en wat voor soort interventie we daarop 

als antwoord formuleren. Zo waarschuwde Andries Baart (Baart, 2013; Ham, 

2013) voor het negeren van kwetsbaarheid in het beleidsdiscours dat sterk op 

‘eigen kracht’ focust. Hij laat zien hoe voor sommige groepen in de marge van de 

samenleving alleen binnen de contouren van erkenning van hun kwetsbaarheid 

kleine maar essentiële stappen voor een kwaliteitsvoller leven mogelijk zijn.

De medewerkers van De Sloep vzw botsen ook op deze grenzen van kwetsbaar-

heid. Het ‘weinige’ dat ze in hun ogen kunnen betekenen of bewerken in het 

leven van cliënten, vertelt iets over ons begrip van en onze omgang met kwets-

baarheid. In een wereld gericht op zelfverwezenlijking, gedomineerd door een 

discours over eigen krachten en zelfredzaamheid, is ‘kwetsbaarheid’ een moeilijk 

te verdragen begrip. Nochtans lijkt het voor de cliënten van De Sloep vzw een 

feitelijke conditie, gekoppeld aan de complexe realiteit van een leven in armoede. 

Moet het sociaal werk in zijn doelstellingen niet meer uitgaan van kwetsbaarheid? 

Kunnen we de diversiteit aan levenstrajecten van mensen zien en accepteren? 

Kunnen we verschillen in integratietrajecten van mensen verbeelden en is ook 

‘goed geïntegreerd zijn in de marge’ een optie? Weten we ook hoe binnen dat 

kader strijdbaar te zijn? De praktijk van De Sloep vzw suggereert in elk geval dat 

het wenselijk is meer te denken in termen van leefbaarheid dan in termen van 

grote oplossingen.

De sociaal werkers van De Sloep vzw gaven meermaals aan hoe moeilijk het is om 

te verwoorden wat ze doen. Ze voelen zich onzeker over hun beroepsidentiteit. 

Een van hen stelde het zo:
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“Ik weet het wel intuïtief, maar niet altijd. Soms botst het, van ‘wij modderen maar 
wat aan, wat doen wij eigenlijk?’ Je doet van alles, maar uiteindelijk moet dat wel een 
samenhangend geheel vormen. Wat is de lijm daartussen?”

Het ontwikkelen van praktijken rondom kwetsbaarheid vraagt om de ontwikke-

ling van een nieuwe taal die het denken en handelen in de praktijk met kwetsbare 

groepen mee kan schragen en duiden.

7. Bouwstenen voor de ontwikkeling van effectieve 
praktijken in contexten van kwetsbaarheid en 
complexiteit. Een aanzet

Wat is binnen de context van hedendaagse vormen van kwetsbaarheid ‘ondersteu-

nend’ sociaal werk? De sociaal werkers van De Sloep vzw zijn zoekend naar taal 

om hun praktijk te vatten, maar laten in hun handelen al belangrijke competen-

ties en handelingsprincipes zien. Een uitgebreide beschrijving van de ontwikkelde 

praktijk is binnen de grenzen van deze bijdrage niet mogelijk. Toch trachten we 

hier al enkele van de bouwstenen te benoemen. Ze lijken ons essentieel in de 

vormgeving van contextveranderingsgericht werken met kwetsbare groepen.

De erkenning van de complexiteit van het leven in armoede en de kwetsbaarheid 

die dat met zich meebrengt is misschien wel het belangrijkste vertrekpunt. Een 

van de respondenten zei:

“Ik vind dat daar een duidelijke link is, de manier waarop wij aan hulpverlening doen 
en de complexiteit in het leven, dat hangt aan elkaar vast, en dat moet duidelijk 
worden. Want soms lijkt het alsof wij, vind ik, aan de buitenwereld (...) dat wij te 
complex aan hulpverlening doen. Niet methodisch genoeg. Maar dat ligt natuurlijk 
hieraan: de complexiteit van het leven in armoede.”

Uit ons onderzoek blijkt dat de medewerkers van De Sloep vzw geoefend zijn in het 

ontrafelen van complexiteit. In de individuele casussen kijken ze naar wat urgent is op 

‘dit’ moment en zoeken ze naar wat de situatie houdbaar kan houden of licht verbete-

ren. Ze hebben door ervaring geleerd dat het onregelmatige minstens even aanwezig 

en indringend is als het regelmatige. Ze weten dat er steeds weer onvoorspelbare din-

gen gebeuren en dat het meest voorspelbare dus de onvoorspelbaarheid is. De manier 

waarop de sociaal werkers van De Sloep individueel en in team de kunst beoefenen 

om telkens opnieuw in te schatten wat er aan de hand is en wat daaraan kan worden 

gedaan, bevestigt ons idee dat problem setting meer dan ooit een van de cruciale ba-

sisvaardigheden in de professie van het sociaal werk dient te zijn (Van Ewijk, 2010).
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Een andere bouwsteen voor effectief sociaal werk in contexten van kwetsbaar-

heid vinden we in de werkingsstructuur van De Sloep vzw. Wie de website van 

de organisatie bezoekt, ziet dat De Sloep vzw zich presenteert als “een open huis 

voor ouders met jonge kinderen uit de wijken Muide-Meulestede, Sluizeken- 

Tolhuis-Ham, Dampoort en Sint-Amandsberg”. De Sloep vzw kiest hiermee voor 

een wijkgerichte insteek met een hoofdlocatie (Muide-Meulestede, Sluizeken-

Tolhuis-Ham) en (voorlopig) één antennewerking voor de wijk Dampoort-Sint-

Amandsberg. De keuze om wijkgericht te opereren lijkt aanbevolen in contexten 

van complexiteit. Immers, volgens Blommaert (2013: 86) is in een context van 

snelle veranderingen en complexiteit adequate infrastructuur voor mensen erg 

belangrijk. De infrastructurele dimensie zorgt voor “orde in de chaos van een 

buurt”. De Sloep vzw is een voorbeeld van wat wij adequate sociale infrastruc-

tuur op buurtniveau zouden noemen, een ankerplaats, een plek waar mensen zich 

aan vast kunnen grijpen en waar in de complexiteit enige eenvoud en helderheid 

wordt gecreëerd. In De Sloep vzw kunnen mensen komen en gaan, vragen stellen 

of gewoon aanwezig zijn. Ze kunnen gebruikmaken van het steeds veranderende 

aanbod aan ‘oplossingen’ om aan verbeteringen van hun situatie te werken. Het is 

het hele (complexe) pakket aan mogelijkheden om zich te verbinden met mensen, 

eigen capaciteiten en de samenleving dat De Sloep werkzaam maakt. De Sloep 

vzw zorgt als sociale ankerplaats, in haar geheel en via haar integrale aanpak, voor 

iets meer structuur, stevigheid en hoop in een complexe wereld op de grens van of 

al in de marginaliteit.

Een laatste ‘succesfactor’ die we hier willen benoemen is het belang van de par-

ticipatieve basishouding van de sociaal werker. In een context van diversiteit en 

complexiteit is er steeds minder een eenduidig of leidend beeld van wat welzijn, 

integratie of activering is of zou moeten zijn. De zoektocht naar wat de cliënt no-

dig heeft opdat de context voor hem of haar leefbaar zou zijn, kan dan ook alleen 

in een participatief traject worden bepaald. Om dit proces alle kansen te geven, is 

de basishouding van de sociaal werker cruciaal. Het gaat dan over het belang van 

een open en respectvolle houding, de bijdrage van een nieuwsgierige opstelling en 

de meerwaarde van een empathische attitude (Van Robaeys, 2014: 56). In en van-

uit die basishouding vindt de sociaal werker de kracht om de regie bij de cliënt te 

laten liggen, ook in moeilijke situaties. De taak van de sociaal werker omschrijven 

we dan als het overzien van de complexiteit en het scheppen van mogelijkheden 

door met de cliënt te verbinden. De cliënt zelf echter houdt de regie over de keuzes 

in zijn of haar leven.

Ten slotte laat de praktijk van De Sloep zien dat sociaal werk een frontlinieberoep 

is waar onvoorspelbaarheid en complexiteit overheersen en waar de enige uitweg 

is om samen met de ander (de cliënt) te proberen enig houvast en verbetering te 

creëren. Het gaat over een richting zoeken in complexiteit, stug volhouden van-
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uit een realistisch perspectief op het bevorderen van leefbaarheid. Sociaal werk is 

daarmee een werk van duurzaam ‘doormodderen’. Doormodderen is iets anders 

dan aanmodderen. Aanmodderen klinkt als ‘we doen maar wat’. Doormodderen 

is doorzetten, vasthoudend zijn, maar met het besef dat het allemaal aardig moe-

rassig is en er weinig harde grond is om op te staan. De Sloep vzw toont in haar 

dagelijks functioneren, als een ankerplaats voor een steeds veranderende stroom 

van mensen, dat dergelijk ‘doormodderend’ werk van grote betekenis kan zijn 

voor de mensen die er passeren, (even) blijven hangen en weer doorgaan.
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