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DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

BISMEDEDELING AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Beleidsvisie sociaalwerkconferentie

Bijlage:
- Beleidsvisie sociaalwerkconferentie.
1. Situering
De sociaalwerkconferentie van 24 mei 2018, onder de titel ‘Sterk Sociaal Werk’ nam als
uitgangspunt de definitie van het sociaal werk, zoals in juli 2014 aangenomen door de
International Federation of Social Workers (IFSW) en de International Association of
Schools of Social Work (IASSW). Deze definitie is de volgende:
“Sociaal werk is een praktijk-gebaseerd beroep en een academische discipline die sociale
verandering en ontwikkeling, sociale cohesie, empowerment en bevrijding van mensen
bevordert. Principes van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve
verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit staan centraal in het sociaal werk.
Onderbouwd door sociaalwerktheorieën, sociale wetenschappen, menswetenschappen en
inheemse en lokale vormen van kennis, engageert sociaal werk mensen en structuren om
levensuitdagingen en problemen aan te pakken en welzijn te bevorderen.”
Ter voorbereiding van deze conferentie gingen in 2017, 7 werkgroepen met 120 sociaal
werkers actief in alle beleidsdomeinen aan de slag.
-

sociaal werk op
sociaal werk en
sociaal werk en
beperkingen;
sociaal werk en
sociaal werk en
sociaal werk en
sociaal werk en

de eerste lijn en in de samenleving;
kinderen/jongeren;
ondersteuning van sociaal kwetsbare volwassenen en ouderen met
justitie;
integratie;
arbeid;
transitie.

Daarbij werd kritisch gereflecteerd op de eigen praktijk, de opleiding en het beleid.
Randvoorwaarden voor praktijken die inzetten op het realiseren van de kernopdracht van
het sociaal werk werden geformuleerd. Goede praktijkvoorbeelden werden besproken en
getoetst op hun werkzame elementen. Uit de werkgroepen kwamen finaal volgende
krachtlijnen voor een sterk sociaal werk in de toekomst naar voor:
-

politiserend werken: sociaal werk als democratische praktijk;
nabijheid;
proceslogica van sociaal werk;
generalistisch werken;
verbindend werken.
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2. Beleidsvisie
De beleidsvisie in bijlage heeft als doelstelling om vanuit het Vlaamse beleid erkenning te
geven aan de geformuleerde krachtlijnen en daar waar mogelijk concrete acties naar
voor te schuiven die aansluiten bij de huidige beleidsontwikkelingen. In de komende
jaren is evenwel nog een verdere concretisering en aanvulling nodig. De beleidsvisie gaat
voornamelijk in op de ontwikkelingen binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin, maar pleit ook voor meer verbinding met het sociaal cultureel werk en andere
beleidsdomeinen zoals onderwijs, werk, wonen. De geformuleerde acties vormen in die
zin een eerste aanzet maar worden daar waar nodig verder aangevuld en
geconcretiseerd.
3. Platform sociaal werk
In functie van de verdere opvolging en concretisering wordt in een eerste actie een
aantal opdrachten toevertrouwd aan een platform sociaal werk:
-

het concretiseren van acties op basis van de krachtlijnen en aanbevelingen van het
rapport tegen november 2019;
het opvolgen, evalueren en bijsturen van de acties, waarbij een globale evaluatie
wordt voorzien in een volgende sociaalwerkconferentie in 2022.

Vanuit deze opdrachten formuleert het platform aanbevelingen aan de Vlaamse regering
en fungeert als klankbordgroep over beleidsvoorstellen met betrekking tot het sociaal
werk. Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van alle stakeholders zoals
gebruikers, sociaal werkers actief in alle beleidsdomeinen, opleidingen, onderzoek en
beleid.
Er wordt hiervoor geen nieuwe structuur opgericht. De manier waarop dit platform zal
functioneren en de samenstelling zal als mededeling aan de Vlaamse Regering
geagendeerd worden.
4. Voorstel van beslissing
De Vlaamse Regering neemt akte van de beleidsvisie sociaalwerkconferentie en de erin
opgenomen acties.

Jo VANDEURZEN
Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
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