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Twee Benaderingen (Boone 2018)

Affirmatieve benaderingen
Ongelijke uitkomsten proberen herstellen of 
aanpakken, zonder de onderliggende 
samenlevingsordening te bevragen
▪Compenserende strategieën: Voedselbank; 
Uitkering; 

Transformatieve benaderingen
Onrechtvaardigheden aanpakken door de 
samenlevingsordening te veranderen
▪Discriminatie en uitsluiting blootleggen
▪Alternatieve manieren van besluitvorming



Spanningen tussen individu en structuur (Boone, 2018)

Affirmatieve Strategieën Transformatieve Strategieën

Compenserende respons Structurele/kritische/radicale respons – Het 
juiste sociaal werk

Zorg en erkenning mensen in armoede
Individuele empowerment (Eigen Kracht)
Focus op individuele verantwoordelijkheid

Onderdrukkingsmechanismen aanpakken
Sociale rechtvaardigheid en sociale 
verandering

Participatie is een manier om mensen te 
versterken en machteloosheid te 
overwinnen

Participatie is een manier om verandering 
te realiseren

Kritiek: “a dog that doesn’t bark” Kritiek: waar blijft de aandacht voor de 
directe noden van individuen?



Dus… • Sociaal werk = niet neutraal = beleidsmaker

• Niet de vraag: “Hoe zorg ik voor goed werk?” Maar: 
“Hoe zorg ik dat ik het goede doe?”

• Perspectieven van mensen in armoede moeten een 
evenwaardige plaats krijgen in het debat

• Complexiteit tussen affirmatief en transformatie niet 
zien als iets oplosbaars

(Boone, 2018)



Vormen van 
participatie

▪Participatie als vorm van consultatie
▪Participatie als vorm van mobilisatie
▪Participatie als vorm van confrontatie
▪Participatie als vorm van sociale inclusie
(Degerickx, Van Beveren, Debaene, Van Gorp, Roose, Roets 2021)



Ervaringsdeskundigheid

• Goed bedoeld beleid, komt niet altijd aan, sluit 
niet altijd aan, kan vernederend werken (‘S Jongers, 

2022) 

• Bedacht door mensen met eenzelfde normen-
en waardenpatroon (‘S Jongers, 2022) 

• Gelijkwaardige participatie = zowel doel van 
de samenleving en uitgangspunt (Boone, 2018)

• Samen met mensen uitwisselen rond 
ervaringen, en vragen rondom 
onrechtvaardigheid (Boone, 2018)



Ervaringsdeskundigheid

“Luisteren naar mensen”

“Nu weet ik weer waarom ik het doe”

Sleutel tot succes?
• Een van de sleutels tot succes
• Eigen onkunde & ondeskundigheid onder ogen 

zien
• Beseffen dat we veel verhalen niet horen (‘S

Jongers, 2022)




