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Sociaal werk 
onder druk

• Debat over maatschappelijke positie sociaal werk

• Context: crisis/herstructurering welvaartsstaat
– Neoliberalisering

>> individuele verantwoordelijkheid?

– Vermaatschappelijking 

>> verantwoordelijkheid van omgeving?

• Risico in beide benaderingen: 

verlies sociale grondrechten?

• Reactie: ‘structureel’, ‘radicaal’ sociaal werk…



Reactie: (re)politisering 
van het sociaal werk? 

• Externe druk… maar ook groeiend zelfinzicht

– door interne druk en discussie

– door externe druk van acties/initiatieven

• Sociaal werk heeft ‘politieke opdracht’

• Twee misverstanden in dit debat

– (enkel) een zaak van gestolen autonomie? 

– (enkel) een zaak van methodiek?

• Bredere discussie nodig met inhoudelijke focus: 

wat betekent ‘aan politiek doen’ voor sociaal werk?



INHOUD

1. Sociaal werk onder druk, ‘repolitisering’ als reactie?  

2. Sociaal werk in de postpolitieke samenleving

3. De politiserende opdracht van het sociaal werk

4. Driebandsdepolitisering in de relatie met overheid, markt
en burgers

5. Vragen bij repolitisering van/in het sociaal werk



SOCIAAL WERK 
IN DE POSTPOLITIEKE SAMENLEVING 



Sociaal werk doet aan politiek?  

• Vandaag niet zo vanzelfsprekend? 

• Mei ’68: lijkt vandaag utopisch

• Toch … globale definitie sociaal werk:
– Mensenrechten

– Sociale rechtvaardigheid

– Emancipatie

• Sociaal werk in moderne samenleving = politiek
– samenleving is mensenwerk: niet af, kent tekorten….

– … dus sociaal werk krijgt wettelijke en financiële ruimte

– politiek erkent de noodzaak van sociaal werk

– SW veronderstelt dus politiek kader en politieke visie



Taakverdeling  
politiek-sociaal

• Primaat van politiek
– politiek is zaak van de verkozen politici
– politiek faciliteert enkel (beperkte overheid).

• Het sociale geleid door andere experten
– met kennis van zaken op hun domein
– sociaal werk: expert op het ‘sociale domein’ 
– samenlevingsproblemen zijn sociale problemen…
– … dus geen ‘politieke’ > depolitisering

• Brug tussen sociale en politieke domein:
– beperkt maar niet helemaal genegeerd
– ingeperkt tot “signaleren” aan “de politiek”



Postpolitiek:
de gerealiseerde democratie

• Achterliggende gedachte

• ‘Postpolitiek tijdperk’: 

– de dood van de grote verhalen

– ‘ideologisch’ = verouderd en negatief 

– ‘goed bestuur’ 

• Het einde van de politiek?

– TINA (There Is No Alternative) …

– … of puur economisme als nieuw Groot Verhaal?



DE POLITISERENDE OPDRACHT VAN HET 
SOCIAAL WERK



Verschillende invulling, 
verschillende praktijkvisies

Meestal: beleidsbeïnvloeding

• Invloed uitoefenen op de 
beleidsactoren (meestal 
politici)

• Binnen het bestaande 
beleidskader

• Taakverdeling: burger/ 
professional/politicus

politiek 
als de kunst van het
mogelijke 

Politisering is anders/breder

• Processen waarin mensen 
de bestaande orde in vraag 
stellen

• (ook) buiten het bestaande 
beleidskader

• iedereen kan aan politiek 
doen!

politiek 
als de kunst van het
onmogelijke 



• Democratisch principe van gelijkheid als uitgangspunt
– Schandaal van de democratie: iedereen is gelijk aan ‘om het 

even wie’
– Principe van ‘gelijke intelligentie’ in het maken van samenleving

• Gelijkheid is nooit realiteit in de ‘bestaande orde’
– Elke bestaande orde zorgt voor ongelijkheid
– We vinden die orde vanzelfsprekend

• Politiek is het verstoren van die bestaande orde vanuit het 
principe van gelijkheid

• Iedereen kan aan politiek doen (‘politiek subject worden’)

Mensen die normaal gezien enkel als voorwerp van 
politiek gezien worden, beginnen zelf na te denken, 

stellen zich vragen en gaan zich moeien met de gang 
van zaken. Ze voelen zich gelijk als om het even wie 

om mee te denken en mee te bepalen hoe we de 
samenleving vorm geven. 

Politisering en het principe van 
gelijkheid (Rancière)



Betekenis voor de politiserende 
opdracht van het sociaal werk

• Niet nieuw 
• Wel: schandalig principe van gelijkheid van intelligentie ↔ 

idee van bewustmaking
– Geen voorhoede die waarheid in pacht heeft
– Wel ondersteuning van mensen die stem willen

• Respect voor de cliënt 
• Sociaal werk kan kritisch zijn zonder in utopie te geloven 
• Van identiteitspolitiek naar ‘desidentificatie’ 

‘Inderdaad, wij zijn moslims, of: wij wonen in die wijk, of: wij zijn jong, of… 
maar wij zijn ook mens, wij hebben ook een idee over de samenleving, wij 
hebben hier ook iets over te zeggen, kortom wij nemen het ernstig dat 
alle mensen gelijk zijn en wij willen minstens dat er naar ons als gelijken 
wordt geluisterd.’



‘Politisering’ als praxis

• Een praxis die ‘de bestaande orde’ op concrete punten 
bevraagt en verstoort, vanuit het besef dat elke 
bestaande maatschappelijke orde telkens opnieuw zorgt 
voor vormen van ongelijkheid en uitsluiting

• Praktijken van sociaal werk 

– staan op plekken waar dit zichtbaar wordt

– worden hierdoor gevat in hun (niet) handelen… 

• Politisering

 van het sociaal werk: dynamieken van onderuit

 in het sociaal werk: dynamieken vanuit praktijken van 
sociaal werk



Politiserende praxis
wortels van het buurtwerk

• Politisering: bewoners spreken/doen mee
• Sterke wortels in de historiek van het 

buurtopbouwwerk bv. acties voor leefbare 
buurten

• Actie Pandinisten
• Opvatting over buurtwerk

– (enkel) een voorziening met diensten voor de 
bewoners…

– of (ook) mensen ondersteunen om hun 
leefomgeving mee vorm te geven?

• Ruimer: opvatting over sociaal werk?



Politisering IN het sociaal werk
KAJ-interimactie
• Discussie met jongeren

– van ‘vanzelfsprekende’ praktijken
– naar een Zwartboek 
– en aanjagen van ‘de eigen vakbond’

• Politiseren:
– Niet ‘signaleren’ als professional 
– Maar jongeren stem laten krijgen
– Proces, meer dan resultaat
– Rol van de professional 

“Dat is wat de professional ook moet doen voor kinderen, voor 
jongeren, voor mensen die kwetsbaar zijn, voor mensen die nog nooit 

hun stem konden laten horen of iets ondernamen. Die denken ook 
vaak van zichzelf dat ze niets te zeggen hebben.” 



Politisering VAN het sociaal werk
Collectactif

• Zelforganisatie van mensen zonder papieren tegen 
voedselarmoede (2013): 
– recupereren, transformeren en verdelen van 

overschotten 
– Solidariteit: voedselpaketten en tables d’hôtes

• Voedselbedeling Maximiliaanpark (2015):
– 1000 maaltijden ‘cuisine du monde pour tout le monde

• Politisering
– Geen burgers, wel ‘praktijken van burgerschap’
– ‘We zijn niet erkend, maar gedragen ons als ‘om het 

even welke burger’
– Uitdaging van gevestigde hulporganisaties 



DRIEBANDS
DEPOLITISERING



Depolitisering:
drempels voor politisering

• Depolitisering als overgang

 van ‘het politieke’ als de kunst van het onmogelijke

 naar ‘politiek’ als de kunst van het mogelijke…

• Depolitisering van sociaal werk 

in relatie met 

 overheid

 markt 

 burgers en hun organisaties
Praktijken van 
sociaal werk

Overheid

Markt

Burgers  & hun 
grassroot

organisaties



Relatie met overheid

• Minder autonomie... 
– Nieuw Publiek Management

– Sociaal werk als louter uitvoerder  

• Inschakeling in politieke consensus
– ‘sociale cohesie’

– ‘activering’

– ‘deradicalisering’…

• Depolitisering
– Meer nuttige partner

– Minder luis in de pels 



Relatie met markt

• Injectie van marktdenken
– Direct in organisaties 
– Indirect via overheden (vermarkting)

• Verschuiving naar markt
– Verschuiving van sociaal werk naar bedrijven
– Sociaal werk als dienstverlenend bedrijf

• Managementtechnologie
• Depolitisering

– ‘klanten’ 
– ‘marktspelers’



Relatie met burgers
• Indirect effect van hedendaagse evoluties naar 

– vermarkting > ‘zakelijk bedrijf’

– instrumentalisering overheid > ‘nuttige uitvoerder’

• … op de relatie met cliënten/gebruikers
– Instrument van overheid naar ‘doelgroepen’

– En/of ‘klant’ koopt ‘product’

• … bovenop het ‘klassieke’ denken over cliënten, doelgroepen
– Professional spreekt voor/namens/in plaats van…

– Professional heeft de waarheid, de juiste analyse en strategie 

• Resultaat: actieve depolitisering van de ‘doelgroepen’
– Weinig inspelen op noden en claims, grieven om ze stem te geven

– In het beste geval: spreken voor, lobbyen achter de schermen

– In het slechtste geval: individueel aanpakken, beheersen, …





VRAGEN BIJ REPOLITISERING
VAN/IN HET SOCIAAL WERK 

Een voorlopige oplijsting van mogelijke vragen voor 
professionals en organisaties die willen nadenken over 
repolitisering



Repolitisering?
• Politieke ruimte serieus nemen: 

– (ook) buiten het beleidskader: kunst van het onmogelijke

– meningsverschil/tegenstrijd is de kern van politiek

– vraagt extra inzet in een ‘postpolitieke samenleving’

• Sociaal werk praktijken geven mee vorm aan de samenleving 
>> eigen opstelling heeft altijd betekenis (ook niet-handelen)

• Politiserende praxis: 
– verstoren van de bestaande orde vanuit de hypothese van gelijkheid

– Cliënten, doelgroepen, deelnemers…. worden politieke subjecten

• Politisering is geen constant proces
– Meestal de gewone gang van zaken 

– Soms doorbreekt politisering die routine



Visie op politisering?

• Keuze voor politiserend werken? 

• Wat verstaan professionals/organisaties onder politisering?
– Praktijk naar ‘de politiek’ : brug, kanalen…

– Of breder: stem krijgen in vormgeving samenleving?
• Spreken en doen?

• Eng (eigen leefwereld) of breed?

• Middel of doel?
– Middel: preventie van… , bevorderen van …

– Of doel op zich? 



Subject van politisering?

• Wie start en stuurt proces van politisering?
– Wie maakt de definitie van het probleem?

– Hoe omgaan met initiatieven vanuit doelgroep/cliënten… 

– Wie voert het woord, wie voert actie…

– Wie kiest welke vormen en kanalen worden ingezet?

• Professional en relatie met ‘cliënt’
– Ondersteunend of sturend? Wapenen, beschermen zonder 

betuttelen?

– Expressie ongeacht uitkomst of belang van succesvolle uitkomst?

• (Des)identificatie
– Vragen/grieven van een ‘bepaalde’ groep (bv jong, migrant, vrouw…)

– Of breed: iedereen spreekt mee ‘als om het even wie’ over ‘om het 
even wat’



Expressie en impact?

• Is er waardering voor expressie ongeacht (mogelijk) resultaat?

• Expressie
– Hoe zich uiten als gelijke?

– Welke betekenis heeft die expressie voor betrokkenen, voor anderen?

– Wat is de betekenis van (veel of weinig) ruimte voor expressie?

• Impact
– Welke veranderingen in de ‘bestaande orde’ worden bereikt?

– Wat is de betekenis van succeservaringen (klein en groot)?

– Wat is de betekenis van geen of negatieve effecten? 



Ruimte voor politisering? 
• Zicht op eigen resources en kansen/beperkingen vanuit de 

omgeving? 

• Resources 
– Eigen organisatie: draagvlak, tijd, inzet, prioriteit

– Netwerken, coalities…?

• Opportunity structure in onze relatie met

– andere organisaties?

– overheden?

– markt? 

– maatschappelijke omgeving?

• Vertaling naar ‘mandaat’ voor professional/organisatie? 
(politisering heeft altijd iets verstorend)



De rol van professionals? 

• Professionaliteit? 
– zit niet (vooral) in “de methode” 

– wel in een respectvolle houding – ‘als gelijken’

• Welke (andere) rollen bij politiserend 
werken? 

• Aansluiting/kortsluiting met eigen visies als 
burger

• Welke visie, kennis, vaardigheden en 
houdingen zijn belangrijk? Hoe kun je dit 
ontwikkelen, vormen…?



VERWERKING EN DISCUSSIE



VERWERKING EN DISCUSSIE


