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2 boeken – work in progress

2010 2015



Context: project SOWEDO

• Oriëntatie van Sociaal Werk op Duurzame 
Ontwikkeling

• Fasen:
– 2005-2006: schrijfstimulus KHLeuven
– 2007-2009: subsidiëring Vlaamse Overheid 

(projecten VSDO) - projectverslag
– 2009-2010: outputstimulus KHLeuven

• Tijdschriftpublicatie
• Boek Een veerkrachtige samenleving 

– 2011- : opvolging: Kennisnetwerk Sociaal Werk in 
Transitie – SOWIT 
(http://sowit.khleuven.be/SOWIT



Opzet SOWEDO

• Oriëntatie van Sociaal Werk op Duurzame 
Ontwikkeling
– Sociaal werk als beroep: eigen missie en praktijk
– Conceptueel onderzoek: gepaste interpretatie van 

duurzame ontwikkeling
• Binnen missie en traditie van Sociaal Werk
• Huidige analyse van ecologische crisis
• Getoetst aan feitelijke praktijken

• Leidt in uitwerking tot dubbele beweging:
– Sociaal werk ecologiseren
– Sociale dimensie van Duurzame Ontwikkeling 

versterken



Toetsing van ideeën

• Twee domeinen in gesprek:
– Werkveld
– Opleidingen sociaal werk

• Twee interagerende processen:
– Onderzoek: interviews en focusgroepen
– Lerend netwerk (vanaf maart 2008):

• vooral docenten
• aantal deelnemers uit werkveld

– Gezamenlijke studiedagen

• Later: bron voor boek
– Thema’s & praktijken

– Auteurs



Lerend Netwerk 3-2008 tot 9-2009



Studiedag: Facetten van duurzaamheid (10-2010):
workshops

Werken aan armoede Arbeidszorg SW-educatie 

Vlaams Overleg Duurzame 
Ontwikkeling (VODO)
Gert Vandermosten

Netwerk Armoede
Frederic Vanhauwaert

Energie en armoede
Mieke Clymans

De Wroeter, dagcentrum
Kortessem
Jan Raymaekers

De Punt, bedrijvencentrum
Gentbrugge
Marc Standaert

VELO - Leuven
Jos Vandikkelen

Competenties sociaal werk 
getoetst aan competenties 
duurzame ontwikkeling:

Arteveldehogeschool
Frank Monsecour

BAOBAP-plus
Jos Pauwels (Artesis)

Bewegingswerk Werken in de lokale 
samenleving 

SW-Educatie 

Jeugddienst Globelink
Tom Lazou

ACW
Sara Ceustermans

Ethisch vegetarisch 
alternatief - EVA 
Tobias Leenaert

OCMW Heusden-Zolder 
Groepswerking met 
kansarmen
Inge Halinec

Levanto - Antwerpen 
Thomas Baetens

Lo 2020  - Genk
Liesbeth Arits

DO binnen de praktijk van 
het SW-onderwijs:

KHKempen
Pieter Lievens

KHLeuven
Gunter Gehre

Sociale economie op de 
campus
Pieterjan Robijn



Proces boek: anderhalf jaar

• Aanleiding boek (reflectiegroep 16-12-2008)
• Ontwikkelen van een concept: relevantie in de breedte

– Onderwijsconcept DO?
– Welke thema’s? 
– Welke praktijken? – breedte van sociaal werk
– Welke structuur?

• Aanspreken auteurs en zoeken uitgever
– Gesprekken (motiveren uitdaging)
– Toetsing in netwerk

• Schrijfproces
– 1ste versie – sterk sturende feedback
– 2de (ev. 3de) versie – correctie – eindredactie (5-2010)
– Zetproef (6-2010) – gedrukt (eind 8-2010)

• Lancering – studienamiddag (6-10-2010)



(Onderwijs)concept DO

• Toegankelijke publicatie sociaal werk 
(niet DO als dusdanig – reflectie over beroep):
– Opleiding: docenten en studenten (betaalbaarheid)

– Werkveld: kaders en praktijkwerkers 

– Praktijkvoorbeelden: actieve en wederzijdse verbinding 
van  sociale en ecologische dimensie
(niet als praktijken die af zijn, maar als stadia  in een voortgaand 
proces van vernieuwing)

• Transversaliteit: onderwijs voor duurzame ontwikkeling
– Oriënterend kader 

– Hoofdstukken bruikbaar in onderscheiden 
opleidingsonderdelen doorheen opleiding 

– Samenhang: kruisverwijzingen

– Bachelors: zoeken naar concreetheid



Boekconcept

5 delen met elk een eigen insteek & benadering 
elk met kaderende inleiding

I. Een oriënterend kader
II. Processen van sociale verandering
III. Thema’s en praktijken
IV. Knopen in het netwerk
V. Leren voor duurzame ontwikkeling

25 hoofdstukken
10 aparte praktijkverhalen doorheen het boek



I. Een oriënterend kader

Resultaat conceptueel onderzoek

1. De uitdaging: transitie - ‘De urgentie van 
ecologische rechtvaardigheid’ (H1)

2. DO en Sociaal Werk – ‘Tussen droom en daad’ 
(H2)

3. DO en SW-literatuur – ‘Op zoek naar bronnen’ 
(H3)

4. ‘Paradigmaverandering: anders leren kijken Een 
gepast beeld voor DO’ (H4)

5. ‘Duurzame ontwikkeling in de praktijk’ (H5)
11



II. Processen van sociale verandering

H6. De transitie naar een duurzame samenleving:
van management naar politiek

H7. Sociaal werk, duurzame ontwikkeling en sociaal 
leren: een vruchtbare coalitie? 

H8. Verbindend werken in de hulpverlening: 
bouwsteen voor een veerkrachtige samenleving
(empowerment en sociaal kapitaal) 

H9. Participatief onderzoek in eco-sociaal 
perspectief: een nieuwe kans voor het sociaal werk 

Nieuwe boek: meer geïntegreerd in eerste deel



III. Thema’s en praktijken

• Uitdiepen van enkele belangrijke thema’s die in het 
kader aangeraakt werden

• Vanuit of verbonden met een concrete praktijk uit het 
sociaal werk

• Consistent met basisvisie

– Arbeid – tewerkstelling laaggeschoolde vrouwen (H10)
– Consumptie – empowerende schuldhulpverlening (H11)
– Ecologische rechtvaardigheid – burgerverzet tegen 

infrastructuurprojecten en sociale verdringing in stad (H12)
– Ecologisch burgerschap – sociaal-artistieke praktijk (H13)
– Betekenis van natuur – herstelbemiddeling (H14)



IV. Knopen in het netwerk

Diversiteit sociaal werk + transversale verbindingen

• H15. Samenlevingsopbouw timmert aan duurzame 
ontwikkeling 

• H16. Lokaal Sociaal Beleid als hefboom voor een 
duurzaamheidstransitie? 

• H17. Het waardegerichte ondernemen achter de lokale 
diensteneconomie

• H18. Duurzaam organiseren: personeelswerk als sociale 
innovatie 

• H19. ACW op zoek naar een geïntegreerde benadering van 
duurzame ontwikkeling (bewegingswerk)

• H20. Sociaal werkers in de Vlaamse milieubeweging en 
-administratie (o.a. milieu-educatie)



V. Leren voor duurzame ontwikkeling

• EDO: educatie voor DO
– Opleidingen sociaal werk

– Educatieve praktijken in het sociaal werk

• Welke competenties en hoe implementeren in HO? 
(H21) 

• Veel is herkenbaar voor SW 
maar uitdieping twee specifieke klemtonen:
– Systeemdenken (H22)

– Toekomstdenken (H23)

• 2 praktijkvoorbeelden:
– Educatieve projectwerking (SSH – EDO-kader) (H24)

– Maatschappelijke stages in Nederland (H25)



Gebruik als handboek
• SSH (dept. Sociaal werk van KHLeuven):

– Keuze: duurzame ontwikkeling integreren in 
opleiding – alle studenten

– Geen apart vak – aansluiten bij wat er al is
(bijv. inleiding op DO in vak economie)

– Gebruik hoofdstukken in diverse OO’s

– Probleem coördinatie en opvolging

• Keuzevak (bijv. Artevelde)

• Aanbevolen lectuur

• Referentiewerk voor groeiende groep 
docenten – maar ook ruimer in samenleving



Nieuw boek – work in progress

• Verandering samenleving: globale crisis met vele gezichten
2010: sociaal-ecologische crisis
2015: crisis van de verzorgingsstaat
==>  systemische crisis ==> systeemverandering of transitie

• Voortgaand onderzoek: verbreding en verdieping inzicht
==> nieuwe synthese

• Erkenning ecologie en duurzaamheid in internationaal SW
• Onderwijservaring: 

• Meer focus: integratie & eenvoudiger structuur 
• Toegankelijker maken
• Meer praktijk – beter geïntegreerd

2010 2015



Nieuw?

• Continuïteit: oriëntatie van sociaal werk op 
sociaal-ecologische praktijk - in transitie

• Verdieping
– complexiteit en systeemdenken
– concept ‘veerkracht’ (paradigma in ontwikkeling)
– relatie: burgerschap uitgewerkt (politiek)

• Verbreding – nieuwe ontwikkelingen
– normatieve perspectief: donut, bng, buen vivir...
– neoliberalisme & crisis verzorgingsstaat: 

sociaaleconomisch luik

• Meer ruimte voor praktijk(en)
– complementair met Een veerkrachtige samenleving



Een andere wereld is mogelijk

• Relationeel (ecologisch) paradigma: 
‘lotsverbondenheid’ 

• Handelingsmodel: verbinding basiswerk met 
structureel werk => samenleving
– veerkracht: veranderingsvermogen – hoe?

– burgerschap: ethisch-politieke normen en kaders 
– waartoe?

• Samenlevingsmodel: 
– nieuwe (sociaal)economische burgerinitiatieven 

– economie denken vanuit (civiele) samenleving:
commons



Structuur boek

Deel I. Fundamentele uitgangspunten voor een 
sociaal-ecologische transitie

Intermezzo 1: Wat is systeemdenken?

Deel II. Praktijken van sociaal-ecologische
verandering 

Intermezzo 2: Economie voor het 
gemeenschappelijk welzijn (common good)

Deel III. Vernieuwende sociaaleconomische 
praktijken



Deel I 
Fundamentele uitgangspunten 

voor een sociaal-ecologische transitie

1. Een andere wereld in mogelijk: van crisis naar transitie

2. Anders leren kijken: naar een ecologisch paradigma

3. Duurzaamheid als verbinding tussen ecologische en sociale 
principes

4. Sociaal werk, ecologie en duurzaamheid 

5. Handelen: empowerment, politiek en burgerschap

Intermezzo 1: Wat is systeemdenken?



Deel II
Praktijken van sociaal-ecologische verandering 

6. Sociaal-ecologische praktijk: een oriënterend kader

7. Co-creatieve innovatie: participatief werken met kwetsbare 
personen

8. Het Rabot: broedplaats van gemeenschapsgedreven duurzaam 
sociaal werk?

9. Educatie in tijden van transitie?

10. Artistieke praktijken en duurzaamheid: experimenteren bij 
Leren Ondernemen 

11. Nothing about us without us: patiëntenparticipatie als 
structureel sociaal werk

12. Transitienetwerken, met cultuur als focus



Deel III
Vernieuwende sociaaleconomische praktijken

Intermezzo 2: Economie voor het gemeenschappelijk welzijn

13. Sociaal werk en een economie voor gemeenschappelijk welzijn

14. Deeleconomie als actief burgerschap

15. Een andere visie op arbeid: van ‘loonarbeid’ naar ‘inzet’

16. Waarom er altijd te weinig geld is

17. Organisatievormen voor het financieren en beheren van commons

18. VELO: sociaal ondernemen tussen markt en civiele samenleving

19. De Wroeter: waar arbeid en zorg zich kunnen verbinden

20. De kracht van systeemdenken in een collaboratieve economie



Netwerk auteurs
Veerkrachtige 
samenleving

Veerkracht
& burgerschap

SSH (KHLeuven – UCLL) 6 8

ArteveldeHS 2 1

HoGent 2

KHKempen (nu Thomas More) 2

Artesis 1

Fontys Eindhoven 1

KU Leuven 6 1

UGent 1 1

Werkveld 12 8

Onafh. Onderzoekers/journalisten 1 4

Vlaamse Overheid 2 2



Contact:
jef.peeters@ucll.be

Meer info:
http://sowit.khleuven.be/
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