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Sociaal werk heeft politieke opdracht
q Normatieve grondslag

q Vragen over verhouding individu vs. de 
gemeenschap

q Uitvoerder en/ of mede-vormgever van 
sociaal beleid? 



Politisering als mogelijke invulling 
van de politieke opdracht

q “alle praktijken die bijdragen aan het publieke 
meningsverschil over hoe we de samenleving 
inrichten”

q Vanuit positie tussen het publieke en het private
q Vanuit dubbele opdracht
q Vanuit normatief referentiekader



Politisering als mogelijke invulling 
van de politieke opdracht

q Alternatieven (opnieuw) zichtbaar maken
q >< TINA
q In denken en doen

q Dynamiek creëren: diverse momenten, ideeën, fora, 
strategieën, bondgenoten, … 

q Cruciaal in levendige democratie – belofte van inspraak 
voor elke burger 



Perspectieven op 
politiseren in/ door 

sociaal werk
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Vier kaders of 
spanningsvelden

q Dynamiek
q Speelveld
q Subject 
q Gelaagdheid

DEELS OVERLAP

GEEN ‘JUISTE’ 
INVULLING

KAPSTOK VOOR 
EIGEN PRAKTIJK



(1) Dynamiek: consensus vs. conflict

q Belang van rationeel denken en deliberatie

q Machtsvrije dialoog & open participatie
q Zoeken naar gedeelde grond en overstijgen eigenbelang
q Consensus ligt binnen bereik

q Overleg- en dialoogtafels, cocreatie, … 



(1) Dynamiek: consensus vs. conflict
q Belang van strijd en tegenstellingen

q Diversiteit en pluralisme zullen nooit zomaar 
‘verdwijnen’ in zoektocht naar gedeelde grond

q Consensus is tijdelijk – blijven uitdagen van de 
bestaande ‘orde’

q Actiegroepen



(2) Speelveld: overheid vs. bredere 
samenleving

q Focus op beleid en beleidsverandering

q Doorheen diverse fases beleidscyclus
q Via mix van insider/ outsider/ collectieve strategieën

q Discussie over primaat van de politiek
q Klimaatzaak



(2) Speelveld: overheid vs. bredere 
samenleving
q Subpolitiek & maatschappelijke verandering

q Grotere rol voor niet-politieke actoren die zich buiten de 
traditionele cenakels van de macht bevinden

q Kracht van onderuit – dynamiek genereren
q Reflexieve individuen

q Eigen gedrag als politiek instrument
q Zichtbaar maken van alternatieven

q ‘Dagen Zonder …’



(3) Subject: in naam van vs. samen met

q In naam van
q Vrij ‘klassieke’ invulling van belangenbehartiging
q Grotendeels eenrichtingsverkeer

q Vaak ook gekaderd binnen zgn. signaalfunctie van het 
sociaal werk



(3) Subject: in naam van vs. samen met
q Samen met

q Bewustwording – eigen stem (laten) vinden
q Faciliteren en tempo/ aanpak aanpassen als sociaal werker

q Freire: emanciperen via helpen doorbreken van de cultuur van het zwijgen

q Rancière
q Gevaar op continueren van ongelijkheid en machtsonevenwichten
q Vooral uitgaan van gelijke intelligentie

q Verenigingen waar armen het woord nemen, zelforganisaties, … 



(4) Gelaagdheid & reikwijdte van acties 
en beslissingen

q Micro
q Niveau van de directe interactie met burger/ cliënt/ … in dagelijkse praktijk
q Zichtbaar maken van ervaringen – capteren van noden - … vanuit hun leefwereld

q Meso
q Niveau van teams en organisaties
q Bevragen van (on)zin van interne logica’s en operationele vertaling in regels, procedures, enz. 

q Macro
q Niveau van de samenleving als geheel
q Sterke link met beleidsgericht werken

CONTINU WISSELWERKING & 
KRUISBESTUIVING IN VERSCHILLENDE 

RICHTINGEN



Reflecties over 
politisering
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q Politieke opdracht is essentieel voor sociaal werk als 
mensenrechtenberoep

q Diverse perspectieven op politisering met gedeelde noemer –
geen ‘juiste’ of ‘definitieve’ invulling

q Wanneer is een kwestie (voldoende) ‘publiek’ – tipping point? 
q Impact of succes niet altijd direct zichtbaar of meetbaar

q Randvoorwaarden creëren op diverse analyseniveaus
q Vooral denken in termen van kleine (maar betekenisvolle) stappen
q Gedeelde verantwoordelijkheid – bondgenootschappen in diverse maten en 

gewichten

Reflecties
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