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Straathoekwerk, voor sommige is het een job met een mythische 
uitstraling, voor de meesten blijft het een onbekende werkvorm. 
Uitleggen wat straathoekwerk precies inhoudt, is dan ook niet evident.
Wat doen die nu eigenlijk, die straathoekwerkers? Rondhangen op 
straat, op café zitten, mensen thuis bezoeken… dat spreekt voor zich. 
Omgaan met de meest kwetsbare mensen uit onze samenleving, de 
rechten verdedigen van zij die uitgesloten worden, diegene positief 
benaderen die door velen enkel negatief bekeken worden….Dat is al 
heel wat moeilijker om verkocht te krijgen. Onze samenleving heeft 
het tegenwoordig meer begrepen op het managen van mensen, hen 
controleren, aanpassen en zelfs bestraffen. Een werkvorm die stelt dat 
alle mensen evenwaardige partners in onze samenleving zijn, brengt 
zichzelf daarmee al snel in een ‘marginale’ positie. 

Toch blijft ons uitgangspunt dat een samenleving alleen maar kan 
werken, als iedereen betrokken wordt en niet alleen diegene die ‘mee 
zijn’ (‘mee kunnen’). De maakbaarheid van de samenleving is geen loos 
begrip, maar een vaste overtuiging van iedereen die dit werk verricht. 
Niet geloven in een maakbare samenleving, leidt tot een defaitistisch 
wereldbeeld, tot ‘je m’ en foutisme’, tot egoïsme en apathie. En dat is de 
doodsteek voor elke sociaal doordachte maatschappij.

Daar wil het straathoekwerk niet aan meedoen. Straathoekwerk is 
welzijnswerk en welzijnswerk heeft een doel voor ogen: streven naar 
welzijn voor iedereen, omdat iedereen daar recht op heeft. Alleen een 
samenleving die daar naar streeft, kan menswaardig genoemd worden.

Zo is straathoekwerk niet alleen een keuze voor een bepaalde manier 
van werken, het is ook een keuze voor waarden. Het betekent kiezen 
voor gelijkheid, voor solidariteit, voor vrijheid en voor emancipatie. Het 
betekent kiezen voor de gast1 en met hen werken aan aansluiting, maar 
het betekent ook kiezen voor de samenleving en met deze werken aan 
insluiting. 
Hoe doet het straathoekwerk dat en vooral, waarom? Dat trachten we in 
dit boek uit te leggen.

Dit boek kwam niet zo maar tot stand. Het is een neerslag van 25 jaar 
praktijkervaring en talloze visie- en methodiekteksten. Tussendoor 
vind je ook ‘straatverhalen’. Dit zijn stukken uit dagboekverslagen van 
straathoekwerkers. Deze tonen, nog beter dan de theorie, de praktijk 
aan. Het zijn de straathoekwerkers en hun coördinatoren die dit boek 
dagelijks levend maken. Het is dankzij hen dat dit boek tot stand kwam. 
Maar het is ook dankzij onze gasten dat dit boek er is. Het zijn hun 
kwaliteiten, hun sterktes, hun mogelijkheden, die dit boek voeding 
gaven.

Dit boek is er voor jou. Want ook jij bent geïnteresseerd in deze 
samenleving. En op jou manier probeer jij deze maatschappij vorm te 
geven. Hopelijk kan dit boek ook jou inspiratie geven.

Cis Dewaele

1 Het straathoekwerk gebruikt de term gast in plaats van cliënt (economische 
relatie) of patiënt (medische relatie).



4



5

inhoudstafel

Geschiedenis straathoekwerk in Vlaanderen 8

Het verhaal van Marcel (of waarom is er straathoekwerk) 12
 1. onthaalmodel ............................................................................ 12  
 2. actief of presentie model ............................................................ 18
 3. spanningsveld ........................................................................... 19

Definitie straathoekwerk en doelgroep 22

De werkvorm 26
 1. de visie .................................................................................... 26
 2. de doelstellingen ....................................................................... 31
 3. de relatie ................................................................................. 33
 4. de technieken ........................................................................... 37

Structuur van het straathoekwerk 46

De fundamenten 52
 1. het mattheüseffect ..................................................................... 52  
 2. theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid ............................ 53
 3. theorie van de Presentie ............................................................. 55
 4. een sociale geschiedenis ............................................................. 58

Frequently Asked Questions 72



6

Onder een dak van bamboetakken gewillig omgebogen door de natuur vind ik een lege 
matras met enkele dekens. Ik zie niemand, enkel mezelf. Gedreven door nieuwsgierigheid 
begeef ik mij tot in het gevormde pand. Ik zie er niemand, enkel mezelf. Een 
bedwelmende geur van uitwerpselen en miserie bereikt mijn hart en vraagt me om terug te 
komen.

Daags nadien, wanneer de zon op het bed belandt, vind ik er een in dekens omhuld 
lichaam. Ik ga dichterbij, stel mezelf voor aan iemand die ik niet zie. Wanneer het silhouet 
zichzelf in beweging zet, begint ook mijn lichaam en denken zich af te vragen wie ik zal 
ontmoeten.

Een verwarde, slaperige jongeman vraagt me wat ik kom doen, waarop ik zeg dat ik hem 
enkel mezelf kan voorstellen. Een uitnodiging om zijn woning te betreden volgt en ik ga 
er graag en onbevangen op in. Klauterend door de bamboestokken en feriën ontwijkend 
breng ik mezelf naar de man. Ik weet niet wat ik kan verwachten en verwacht niets. 
Een dweil gemaakt uit prikkeldraad wringt mijn hart een beetje uit wanneer ik 
binnendring in het verblijf van de man. Een zwarte matras met witte schimmels, stront 
aan het deken en kapotte schoenen zijn op het eerste zicht de mans meest waardevolle 
bezittingen.

Ik heb een ontmoeting met Erik, een 28-jarige katholieke Turk die volgens hem dakloos is 
geworden door de moorden in Dendermonde, de oorlog in de Gaza-strook en de financiële 
crisis.
Na een wederzijdse voorstelling en een kosten-batenanalyse van zijn kant laat hij zich 
vergezellen op een tocht richting een warme douche en een gratis maaltijd. Wanneer 
hij zegt dat hij reeds 4 dagen niet gegeten geeft, versnel ik mijn tred richting sociaal 
restaurant.

Hij geeft me tijdens het middagmaal een korte levensgeschiedenis. Sommige delen meer 
bizar dan Dali zich kon voorstellen. Sommige delen die zelfs Spielberg en George Lucas 
zouden weigeren om te verfilmen, omdat het niet geloofwaardig zou overkomen. 
“Later zal ik deze dag herinneren als de dag dat jij mij gered hebt” Ik geloof hem in alles 
wat hij zegt, want dit is volgens mij het enigste wat ik hem kan geven.
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Geschiedenis 
straathoekwerk 
in vlaanderen

Het straathoekwerk in Vlaanderen is vrij jong. Internationaal gezien en 
in een brede politiek-sociale context, zijn er heel wat voorlopers van en 
tendensen in de richting van ons huidig straathoekwerk te ontdekken. 
Daarvoor verwijs ik naar een blik op de sociale geschiedenis achteraan 
in dit boek (zie punt 4, blz 58). In Vlaanderen begint het allemaal in 
1985 met het CAD2 in Limburg dat op zoek gaat naar een manier om 
een groeiende groep heroïnegebruikers te bereiken, die de weg naar 
de hulpverlening blijkbaar niet vinden. Na verschillende bezoeken 
aan Nederland, waar het straathoekwerk reeds lange tijd actief is, 
introduceren zij de werkvorm in 4 verschillende Limburgse steden en 
gemeenten. Het straathoekwerk is geboren en vertrekt meteen vanuit een 
duidelijk welzijnsgerichte benadering: een aanbod creëren op straat voor 
mensen die anders uit de boot zouden vallen.

Het duurt niet lang alvorens andere projecten volgen: straathoekwerk 
vanuit De Sleutel en Payoke in Antwerpen, Adzon in Brussel en 
straathoekwerk georganiseerd door de stad Gent. Allemaal projecten 
met een duidelijk doelgroepgerichte werking. In de jaren tachtig wordt 
er voornamelijk gewerkt met druggebruikers, (jongens)prostitué(e)s, 
maatschappelijk kwetsbare jongeren en dak- en thuislozen. Iets later 
zullen daar nog voetbalsupporters bijkomen.

De financiering gebeurt voornamelijk via DAC3 contracten en het fonds 
Lenssens4 .

In 1992 treedt er voor het straathoekwerk een grote verandering 
op. Op het Ministerie van Binnenlandse Zaken creëert men dan de 
veiligheidscontracten (later de samenlevings- en preventiecontracten). 
Deze contracten kennen een politioneel en een socio-preventief luik 
en het is binnen dit laatste dat het straathoekwerk zijn plaats heeft. 
Aangezien deze middelen alleen ter beschikking staan van (sommige) 
steden en gemeenten, zijn het niet enkel de welzijnsorganisaties 
die nieuwe projecten oprichten. Ook de invalshoek verandert: 
van een welzijnsbenadering wordt de overgang gemaakt naar een 
overlastbenadering. Het beleid begrijpt snel dat straathoekwerkers 
gemakkelijk contact krijgen met die groepen die doorgaans als 
overlastveroorzakers gezien worden.

2 Centrum voor Alcohol en andere Drugs
3 Derde Arbeidscircuit, een ‘nepstatuut’
4 Voorloper van het VFIA en het VFIK, later het SIF
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Tel daar de veranderende maatschappelijke context bij door politieke 
aanslagen (CCC, Bende Van Nijvel…), milieu- en andere rampen 
(Heizeldrama, …), de terugtrekking van het sociaal werk en een sterke 
politieke verrechtsing (Reagan, Thatcher, Zwarte Zondag,…), met een 
bevolking die steeds banger wordt en men ziet al snel in straathoekwerk 
een uitgelezen instrument om lastige groepen in toom te houden.

De veiligheidscontracten zijn een zegen, maar ze vormen ook een 
bedreiging. Enerzijds stijgt het aantal projecten en werkers, anderzijds 
worden zij steeds meer onder druk gezet om controlerend de straat op 
te trekken. Het straathoekwerk is er echter steeds in geslaagd om de 
welzijnsbenadering centraal te houden.

Omwille van deze druk en omdat straathoekwerkers steeds meer de 
nood ervaren om methodisch ondersteuning te zoeken bij elkaar, wordt 
in 1990 Vlastrov (voluit VLAams STRaathoekwerk OVerleg) opgericht. 
Eerst nog als feitelijke vereniging en in 1992 als vzw (met financiering 
vanuit Welzijn als niet gereglementeerd project). De kerntaken toen (en 
nu) van de koepelorganisatie zijn: methodiekondersteuning, promotie 
van het straathoekwerk en belangenbehartiging van de doelgroepen.

Voor de dagelijkse ondersteuning van de verschillende projecten 
verspreid over Vlaanderen volstaat de werking van Vlastrov alleen 
niet. Daarom wordt er al snel geopteerd om provinciale ankerpunten 
op te richten. Zo ontstaat in 1994 Astrov als vzw voor de provincie 
Antwerpen, in 1995 het LiSS voor de provincie Limburg en in 1996 
VOS voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Zij staan in voor de 
dagelijkse ondersteuning van projecten, het begeleiden van organisaties 
of overheden bij het oprichten van nieuwe projecten, het promoten van 
straathoekwerk op lokaal niveau en het brengen van signalen over de 
doelgroepen op beleidsniveau. Deze koepels zijn zelfstandige vzw’s, 
betoelaagd door de provincies. In 2004 komt daar de oprichting van 
Westrov bij voor West-Vlaanderen en sinds 2009 is er een, voorlopig 
niet betoelaagd, ankerpunt voor Brussel, namelijk Via-B. In Vlaams 
Brabant is er geen ankerpunt.

Tot 1999 is Vlastrov een autonome vzw. De Vlaamse Gemeenschap 
zet een fusiebeweging in gang binnen het sociaal werk en Vlastrov 
wordt een onderdeel van het SAW5. Hoewel Vlastrov weinig te 
maken heeft met de CAW’s, vinden zij elkaar in het promoten van een 
welzijnsgerichte benadering.

Ook na 1999 blijft het straathoekwerk verder groeien, voornamelijk 
dankzij de veiligheidscontracten van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, maar ook door enkele organisaties die beslissen straathoekwerk 
via eigen middelen te financieren.

Hoewel de dualiteit welzijn - veiligheid een belangrijke 
evenwichtsoefening betekent voor de werkers in de praktijk (de 
tegenstelling tussen de werkvorm en de financiering), krijgt het 
straathoekwerk in 2005 erkenning door de federale regering voor zijn 
welzijnsgerichte manier van werken6.

5 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
6 Naar aanleiding van de rellen in Parijs en het uitblijven van dergelijke rellen 
in België, wordt het straathoekwerk uitgenodigd bij premier Verhofstadt. Het 
verhaal dat het straathoekwerk daar brengt is er één van aansluiting zoeken met 
uitgesloten groepen om op die manier welzijn te verhogen en niet in de eerste 
plaats om overlast te voorkomen.



10

Het was kerstperiode, één van de weinige of misschien nog de enigste periode waarin 
iedereen samenkomt met vrienden en familie, waar gelachen en gepraat, gedronken en 
gezeverd, waar ontmoet wordt... Behalve achter bepaalde voorgevels, zoals die van hem, 
vermoedde ik. Op kerstavond trok ik een kerstmankostuum aan, baard en muts incluis, 
en drukte op z'n deurbel. Wie doet er nu niet open voor de kerstman? Hij alvast wel. De 
man was met stomheid geslagen maar z'n natuurlijk wantrouwen bleek groter dan de 
aangename verrassing van een bezoek van de kerstman. Neen, ik verkocht niets, ik deed 
geen geldomhaling. Ik kwam hem enkel een vrolijk kerstfeest toewensen. Ik deed m'n 
baard en muts af in een poging het wantrouwen een beetje te temperen en improviseerde 
het gesprek in de wenselijke richting. Hij vroeg me binnen en bood me een drankje aan. 
Hij was zich met z'n beste vriend aan het tegoeddoen aan een bakje Trappist en de sfeer 
aan tafel liet niet misverstaan dat ze er al een tijdje zaten. Een vrolijk kerstfeest met 
voedsel en drank uit dezelfde fles. Ik bleef er ongeveer anderhalf uur en we praatten over 
koetjes, kalfjes en vooral over straathoekwerk. Was rondlopen in een kerstmankostuum 
met een geplakte baard dan werkelijk mijn job? De Trappisten konden niet alle ongeloof 
en wantrouwen wegspoelen maar ik was gerust welkom om nog 'n andere keer langs te 
komen.

Het is nu opnieuw kerstperiode, een jaar geleden dus dat ik als kerstman aan z’n 
voordeur verscheen en een relatie met Theo begon op te bouwen. Tijdens dat jaar is 
er een vertrouwensband gecreëerd. Theo zag in mij een vriend waar hij bij terecht kon 
met z’n verhaal, z’n geluk, z’n problemen, z’n wensen. Kortom iemand die er voor 
hem wás, onvoorwaardelijk. Ook vier weken geleden, wanneer hij zeer plots en in snel 
aftakelende toestand moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Theo kon niet meer 
eten, z’n hele gestel verzwakte zienderogen, hij had astma, diabetes, gangreen aan beide 
benen, levercirrose,… Hoewel hij ook volledig gedesoriënteerd was en aan serieus 
geheugenverlies leed, herkende hij me telkens als ik binnenkwam in z’n ziekenhuiskamer. 
Er verscheen dan een kleine opflakkering in z’n grauwe, wazige ogen en ik bleef bij hem, 
luisterde naar z’n verwarde dromerijen. Zo ook die vrijdag twee weken geleden. Ik verliet 
Theo en beloofde hem na het weekend terug te komen.
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het verhaal 
van marcel of 
waarom is er 
straathoekwerk

1. OntHAAlMODel

Bijna iedereen binnen de hulpverlening werkt (in meerdere of mindere 
mate) volgens het onthaalmodel. Op zich is dit geen slecht model, het 
merendeel van het cliënteel wordt hierbinnen perfect geholpen. Het 
heeft echter zijn beperkingen naar de meest kwetsbare groepen toe. Zij 
slagen er vaak niet in om de drempels die inherent aan een dergelijk 
onthaalmodel zijn, te nemen. Het straathoekwerk is gebaseerd op een 
actief model om deze drempels te verlagen

Hieronder schetsen we karikaturaal een dag uit het leven van een cliënt 
die te maken krijgt met een aantal van zulke drempels. Aan de hand van 
het (fictieve) verhaal worden de kenmerken van het onthaalmodel uit de 
doeken gedaan om ze daarna te vergelijken met het actief model en zijn 
mogelijkheden

Met dit verhaal schetsen we de ontstaansredenen van het 
straathoekwerk. Of anders gezegd: waarom is er straathoekwerk, als er 
al een uitgebreid aanbod aan hulpverlening is? Bedoeling van dit verhaal 
is niet om aan te tonen dat de hulpverlening slecht werk levert of dat 
het onthaalmodel een negatief model is. Ook binnen het onthaalmodel 
worden zeer veel inspanningen geleverd om drempels te verlagen, maar 
soms volstaan die inspanningen niet.

Wat volgt is het verhaal van Marcel, een man van veertig jaar die door 
zijn omgeving als een problematische druggebruiker beschouwd wordt. 
Maar laten we hem vooral zelf aan het woord:
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11u ’s morgens. Ik word gewekt door de bel. Het 
Is tocH godgeklaagd dat ne mens al nIet meer op zIjn 
gemak kan wakker worden. Ik doe de deur open en 
dIrect weet Ik dat Het mIserIe Is. als er een man In 
kostuum voor de deur staat, Is dat nooIt om goed 
nIeuws te brengen. en dat Is deze keer blIjkbaar 
nIet anders. met angst In zIjn ogen weet HIj mIj 
mee te delen dat Ik bInnenkort uIt mIjn wonIng zal 
gezet worden omdat Ik de laatste maanden nIet 
meer betaald Heb. HevIg getIer van mIjn kant en een 
aantal scHeldwoorden kunnen daar blIjkbaar geen 
veranderIng In brengen. 

en daar zIt Ik dan. een tas koffIe, een pakske rooIen 
belga en een Hoop mIserIe dIe nIet te overzIen Is. mIjn 
Huur nIet betaald, dat zou goed kunnen. enveloppen 
met een venstertje steek Ik tegenwoordIg systematIscH 
In zo’n recyclage zak van de carrefour. dIe recyclage 
zakken zIjn daarvoor beter dan een gewoon plastIek 
zakje want dIe scHeuren nIet zo snel door als Ik dIe 
naar zo’n socIaal assIstentje draag. dIe geeft mIj dan 
altIjd onder mIjn voeten omdat Ik mIjn brIeven nIet lees 
en mIjn rekenIngen nIet betaal. 

HIj Heeft gemakkelIjk praten. ten eerste begrIjp Ik 
meer dan de Helft van dIe brIeven nIet en ten tweede, 
als Ik ze begrIjp, zIjn Het meestal rekenIngen waar 
Ik tocH geen geld voor Heb. Ik Heb trouwens nog 
nooIt een brIef gekregen waar goed nIeuws In stond. 
waarom zou Ik ze dan nog openmaken.

feIt Is wel dat Ik nu uIt mIjn studIo gezet word. en 
Ik vrees dat Ik met mIjn levensstIjl ook nIet snel Iets 
anders ga vInden. mIjn geld gaat voornamelIjk naar 
‘bruInen7’, maar de laatste tIjd Heb Ik daar ook al nIet 
meer zo veel plezIer aan. mIsscHIen Is de tIjd gekomen 
om ermee te kappen. Het zou mIjn sItuatIe wel eens 
ten goeIe kunnen veranderen. bInnengaan om af te 
kIcken, daar met ondersteunIng van de Hulpverleners 
mIjn leven wat op orde zetten en dan op zoek naar een 
nIeuwe woonst. op zIcH geen slecHt plan eIgenlIjk. ja, 
zelfs een Heel goed plan.

12u30 en Ik ben er klaar voor. dIe zakkenwasser 
van een deurwaarder Heeft deze keer dan tocH Iets 
goed In gang gezet. buIten Het feIt dat Ik nu wel 
wat zenuwacHtIg ben, zIe Ik dat afkIcken eIgenlIjk 
al Helemaal zItten. op café snel nog even nakIjken 
waar Ik HIer In de buurt naartoe kan en dan zIjn we 
vertrokken. vandaag Is de eerste dag van de rest van 
mIjn leven!

blIjkbaar lIgt Het afkIckcentrum de vagant HIer nIet 

7 Straatnaam voor heroïne
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ver van. de vagant wordt Het. Ik drInk eerst nog een 
duvel om de zenuwen weg te krIjgen en dan zIjn we 
ervandoor. ja, dat afkIcken zInt me meer en meer.

Het Is blIjkbaar nIet gemakkelIjk om de vagant bInnen 
te geraken. Ik Heb HIer nu al vIjf keer gebeld en nog 
doet er nIemand open. geestIg Is anders. dan Heb Ik 
eens een goed voornemen, dan krIjg je zo Iets. of 
nee, blIjkbaar Is dat spel HIer gesloten tussen 12u en 
13u30. dan nog even een duvel gaan drInken om de 
tIjd te doden.

aH, nu kunnen we bInnen. Ik stap bInnen en kom In een 
soort aquarIum terecHt. de InkomHal Is langs alle 
kanten afgesloten met glas. acHter enkele gaatjes 
In Het glas zIt een jong madammeke. Hm, dan kan 
slecHter. Ik zeg dat Ik HIer kom om af te kIcken, maar 
dat Is nIet voldoende om bInnen te mogen. Ik moet 
Haar blIjkbaar wat meer uItleg geven van Het Hoe en 
waarom en vooral wIe Ik ben. nu ja, Ik sta nIet alle 
dagen te praten met een knap blond meIsje, dus Ik bIjt 
door. 

mIjn problemen zIjn blIjkbaar serIeus genoeg want 
een buzzer doet de deur open en Ik mag mIj naar de 
wacHtkamer begeven. een wacHtkamer volledIg In 
Het groen gescHIlderd met klassIeke muzIek op de 
acHtergrond. verscHrIkkelIjk! klassIeke muzIek, Ik 
zIt precIes al op mIjn begrafenIs. maar soIt, Het plan 
Is afkIcken en dat Is wat we vandaag gaan doen. Ik 
zet mIj neer en graaI tussen de tIjdscHrIften: knack, 
autowereld, flaIr en natIonal geografIc. Iets over 
muzIek Is blIjkbaar te veel gevraagd, maar ja.

Het Is nIet waar! Ik zIt HIer nog maar een kwartIer 
en wIe stapt daar bInnen. de gast dIe gIsteren op 
Het pleIn mIjn sIgaretten probeerde te pIkken. Ik wIl 
nu geen mIserIe, er moet afgekIckt worden en nIets 
anders. Ik neem tocH maar een tIjdscHrIft om mIj wat 
weg te steken maar voel mIj nu allesbeHalve op mIjn 
gemak. HopelIjk duurt dat HIer nIet lang 
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1.1 cliëntvreemde omgeving 

De cliënt komt terecht in een omgeving die niet de zijne is. De 
moeilijkheid ligt in het feit dat zij vaak niet over de door de 
maatschappelijke instellingen geëiste omgangsvormen beschikken. 
Ze hebben een geschiedenis achter de rug van negatieve ervaringen 
met het aanbod van de samenleving. Hierdoor is het voor hen al niet 
eenvoudig om de stap te zetten naar een organisatie. Wanneer ze die 
stap toch nemen, voelen zij zich niet snel thuis in de manier van werken 
en omgaan. Zij haken gemakkelijk af indien iets tegenvalt, of reageren 
op een manier die in hun leefwereld normaal is, maar binnen een 
organisatie niet getolereerd wordt. Cliëntvreemde omgeving gaat over 
het aspect macht. Het is de organisatie die de regels bepaalt en oplegt. 
De stem van de cliënt is minder van tel dan die van de hulpverlener.

na drIe kwartIer mag Ik eIndelIjk naar de dokter. Ik 
stap zIjn bureau bInnen en zIe daar zo’n man zItten 
scHrIjven met effectIef een kostuum aan. mIjn Hoed 
af als dat de dokter nIet Is. stIjfjes geeft HIj mIj een 
Hand. Ik Heb al vrIendelIjker verwelkomIngen gekend. 
Ik mag gaan zItten aan zIjn bureau en voor Ik Het weet 
lIgt er een vragenlIjst voor mIj van HIer tot In tokIo. 
nIet gemakkelIjk om dat dIng In te vullen. er staan 
ook Heel wat woorden In dIe volgens mIj nIet bestaan. 
Ik Heb er In elk geval nog nooIt van geHoord: 
IntoxIcatIe, afHankelIjkHeIdsproblematIek, anamnese… 
maar Ik doe mIjn best want straks wIl Ik begInnen 
afkIcken. dat Ik mIjn paspoort nIet meer Heb, alleen 
zo’n vervangend gescHeurd papIertje van de polItIe, 
vIndt dIe dokter blIjkbaar nIet zo leuk. alsof Ik eraan 
kan doen dat ze bIj de flIkken geen geplastIfIceerde 
papIeren meegeven.

1.2 probleemfocus 

In een onthaalmodel wordt gewerkt met een probleemfocus, dit wil 
zeggen dat er ingezoomd wordt op het probleem of de problemen 
van een cliënt, in plaats van op de volledige persoon. Het verhaal 
van de cliënt wordt al snel verengd tot één of meerdere afzonderlijke 
problemen. Een efficiënte manier van werken, maar voor de meest 
kwetsbare groepen een belangrijke struikelsteen.
Wanneer een persoon steeds aangesproken wordt op zijn 
tekortkomingen of problemen, voelt hij zich niet meer als mens 
aangesproken. Meestal is het zo dat de meer kwetsbare groepen uit 
onze samenleving meerdere problemen hebben. Het steeds opnieuw 
moeten brengen van dat negatieve verhaal bemoeilijkt de opbouw van 
een positief zelfbeeld. Voortdurend moeten zij hun tekortkomingen 
en misstappen uit de doeken doen. Positieve gebeurtenissen uit hun 
leven komen niet of nauwelijks aan bod. Het zijn nochtans deze 
gebeurtenissen die hun krachten en mogelijkheden tonen. Wanneer zij 
de mogelijkheid krijgen om ook deze gebeurtenissen aan bod te laten 
komen, krijgen zij het gevoel als totale persoon aanvaard te worden en 
niet enkel als een bundeling van een aantal problemen.
Wij willen hiermee niet stellen dat organisaties niet geïnteresseerd 
zouden zijn in de positieve kanten van mensen, maar vaak zorgt het 
gebrek aan tijd en middelen ervoor dat er zo efficiënt mogelijk gewerkt 
moet worden. En efficiënt werken vertaalt zich vaak in het zo snel 
mogelijk naar boven brengen van problemen, om die dan op te lossen.
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wat mIj In de babbel met dIe dokter wel opvalt, Is 
dat dIe blIjkbaar alleen maar geïnteresseerd Is In mIjn 
mIserIe. de ene vraag na de andere gaat over mIjn 
druggebruIk, of Ik In mIjn jeugd mIsbruIkt ben, of Ik 
al In den bak gezeten Heb… dat Ik op mIjn 14 met de 
cm naar zwItserland geweest ben en daar met de 
leIdIng eens een actIvIteIt Heb mogen organIseren, 
Interesseert Hem nIet. nu Ik erover nadenk, Ik Heb 
dat eIgenlIjk nog nergens mogen vertellen. al dat 
gepraat over mIjn mIserIe doet mIj nIet beter voelen. 
Integendeel. moest Ik nIet doodgraag wIllen afkIcken, 
Ik was Het HIer al lang afgetrapt, nadat Ik dIe dokter 
eens goed gezegd Had dat HIj zIcH met zIjn eIgen zaken 
moet bemoeIen

1.3 categoriaal werken 

Om aanspraak te kunnen maken op een hulpaanbod, moet een persoon 
binnen een bepaalde (probleem)categorie vallen. Voordeel van deze 
benadering is dat men het meest geschikte aanbod voor een bepaald 
probleem kan aanbieden. Het nadeel is dan weer dat men aan de 
voorwaarden van een categorie moet voldoen om aanspraak te maken 
op een aanbod. Hoe gespecialiseerder dat aanbod, hoe verfijnder de 
categorieën van problemen en hoe meer mensen buiten deze categorieën 
vallen. Het hulpverleningsaanbod wordt op die manier voorwaardelijker. 
Gevolg is dat bepaalde cliënten zich jargon gaan eigen maken en met 
een bepaald probleem aankomen om zeker toegelaten te worden (in 
het straathoekwerk merken we vaak dat bij het eerste contact een gast 
beweert op zoek te zijn naar werk. Elke straathoekwerker gaat hier op 
in, maar na verloop van tijd blijkt die gast niet zozeer geïnteresseerd te 
zijn in werk, maar wel wil hij zich verzekeren van de ondersteuning van 
de straathoekwerker). Een ander, bekender fenomeen, is dat mensen uit 
de boot vallen omdat ze niet binnen één afgelijnde categorie vallen (het 
duidelijkste voorbeeld hiervan is dubbeldiagnose8).
Wil dit zeggen dat een categoriaal aanbod altijd slecht is? Zeker niet. 
Voor bepaalde groepen is categoriaal werken noodzakelijk, maar men 
moet er steeds voor waken zo het aanbod van de hulpverlening niet te 
koppelen aan heel wat voorwaarden.

1.4 gespecialiseerde interventie 

Binnen een onthaalmodel wordt elk verhaal van de cliënt vertaald 
in 1 of meerdere problemen waaraan gespecialiseerde interventies 
of oplossingstrajecten aan vastgehangen worden. Veel cliënten die 
echter met een kluwen van problemen te maken hebben, zijn vaak 
geen vragende partij voor een interventie, althans niet in het begin. Zij 
hebben meer nood aan iemand die erkenning geeft voor hun situatie 
en luistert naar wat zij te vertellen hebben. De doelgroep waar het 
straathoekwerk mee werkt heeft vaak het gevoel dat hun verhaal hen 
ontnomen wordt. Zij hebben de indruk dat de hulpverlening hen niet laat 
‘zijn’. Hun verhaal wordt afgenomen, vertaald en er worden trajecten 
aan vastgehangen terwijl zij in de eerste plaats op zoek waren naar 
erkenning en begrip, niet naar oplossingen.

8 De diagnose van het samengaan van een psychische problematiek met het 
afhankelijk zijn van drugs. In de psychiatrie weigert men deze personen en 
stuurt hen door naar de drughulpverlening, waar hen vaak hetzelfde overkomt. 
Zij kunnen zelden ergens terecht voor residentiële opvang.
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‘gelukkIg weet HIj nu blIjkbaar genoeg want HIj zegt 
mIj dat Ik terug naar de wacHtkamer mag. HopelIjk zIt 
er daar nIemand. rusteloos grIjp Ik telkens opnIeuw 
een ander tIjdscHrIft vast om Het dan weer dIrect 
terug te leggen omdat Het mIj tocH nIet Interesseert. 
en na 15 mInuten staat HIj er weer met de boodscHap 
dat Ik opnIeuw naar zIjn bureau mag komen. HIj Heeft 
goed nIeuws zegt HIj. mIjn zaak Is uItvoerIg besproken 
met de collega’s en Ik zal bIj Hen kunnen afkIcken. 
bInnen 2 weken mag Ik mIj aanmelden om In Het 
centrum bInnen te gaan en dan kan de beHandelIng van 
start gaan.

bInnen 2 weken!? Het Is nu dat er Iets moet gebeuren! 
Ik Heb bInnenkort geen dak meer boven mIjn Hoofd 
en dan? de dokter verontscHuldIgt zIcH en zegt dat 
HIj nIet meer kan doen dan dat. ze zItten vol en geld 
voor extra bedden Is er nu eenmaal nIet. ook HIj zou 
mIj sneller wIllen opnemen maar HIj kan nu éénmaal 
nIet toveren. bInnen 2 weken Is er plaats.Ik twIjfel 
of Ik Hem zou neerslaan, maar draaI mIj om en stap 
teneergeslagen zIjn bureau buIten. damn! weer bIj af. 
een duvel kan Ik nu wel gebruIken. of twee’.

1.5 ritme van de subsidiënt 

De subsidiënt bepaalt de manier van werken en het tempo waarop 
gewerkt wordt. De tijd die beschikbaar is voor de cliënten hangt af van 
de ter beschikking gestelde middelen. Hoe meer subsidies men krijgt, 
hoe meer personeel men kan inzetten en hoe meer tijd beschikbaar wordt 
om met cliënten om te gaan9.
Sommige cliënten vragen meer tijd dan andere, en het is voor elke 
organisatie wikken en wegen om de beschikbare tijd over alle cliënten 
te verdelen. Gevolg kan zijn dat bepaalde cliënten niet de nodige tijd 
krijgen, waardoor ze afhaken.

Het bovenstaande geeft de 5 kenmerken van het onthaalmodel.
Het straathoekwerk vertrekt dan ook niet vanuit dit model maar werkt 
volgens het actief of het presentiemodel. Hieronder schetsen we de 
kenmerken van het actief model en plaatsen ze naast die van het 
onthaalmodel.

9 Deze redenering dient wel aangevuld te worden met het feit dat niet alleen 
de voorwaarden van de subsidiënt, maar ook de keuzes van de organisatie een 
belangrijke rol spelen in het bepalen van de manier van werken.
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2. ActieF OF preSentie MODel

2.1 vindplaatsgericht werken 

Binnen het actief model ontvangen we geen cliënten, maar zoeken ze 
op. Men werkt daar waar de mensen zijn, zoals op straat, in cafeetjes, 
in bars, in de gevangenis, bij mensen thuis…Voordeel is dat er van in 
het begin voor de gast10 een gevoel van veiligheid gecreëerd wordt. Het 
kader waarbinnen gehandeld wordt, is de leefwereld van de gast en de 
straathoekwerker dient zich aan te passen aan de regels die daar gelden. 

2.2 positieve benadering 

De gast dient geen problematiek aan te bieden om aanspraak te kunnen 
maken op de aandacht van een straathoekwerker. Binnen de relatie kan 
alles aan bod komen, ook de positieve verhalen, de humor, het zwanzen, 
het samen plezier maken, het praten over koetjes en kalfjes… Positieve 
benadering houdt ook in dat de straathoekwerker het gedrag van gasten 
aanvaardt en dus niet veroordeelt. Aanvaarden wil echter niet zeggen 
automatisch goedkeuren. 
Het vertrekpunt van de straathoekwerker is steeds de manier waarop de 
gasten naar hun omgeving en de samenleving kijken.

2.3 integraal werken 

Integraal duidt hier op twee zaken. Enerzijds kan alles, zoals hierboven 
reeds vermeld, binnen de relatie aan bod komen. Niet alleen de 
problemen, maar ook alle positieve ervaringen. Anderzijds verwijst 
integraal werken naar de mogelijkheid die de werker heeft om met de 
volledige omgeving van de gast te werken (vrienden, familie, buurt, 
organisaties…). Integraal verwijst dan naar de context die binnen de 
relatie aan bod kan komen. Het wil zeggen dat er gewerkt wordt met de 
volledige mens (met al zijn mogelijkheden en beperkingen, zwaktes en 
krachten, behoeftes, verhalen, …) en niet alleen met de problemen. 
Gasten moeten niet aan bepaalde voorwaarden voldoen om met een 
straathoekwerker in contact te komen.

2.4 ritme van de gast 

De gast bepaalt het tempo. Een groot gedeelte van de mensen waarmee 
het straathoekwerk werkt, zit met een kluster van problemen. Zij 
mogen dan wel een grote draagkracht hebben, maar ook deze heeft zijn 
grenzen. Dat zorgt ervoor dat processen vaak heel traag lopen. Een vast 
oplossingstraject dat binnen bepaalde tijd resultaat moet opleveren, is 
dikwijls onrealistisch. De straathoekwerker heeft nog de mogelijkheid 
om de nodige tijd te investeren. Ook al loopt het proces traag, de 
ondersteuning van een straathoekwerker verliest men niet.

2.5  presentie 

De basisopdracht van elke straathoekwerker is mensen nabij te zijn en 
aandacht te hebben voor hun verhaal. De straathoekwerker ondersteunt 
de gast in de keuzes die hij of zij uiteindelijk maakt. Er wordt geen 
externe expertise aan de cliënt opgelegd maar wel aangereikt.Alles wat 
binnen de relatie gebeurt, wordt beslist in een overlegvorm waarbij de 
gast het laatste woord heeft. Straathoekwerk kan dan ook als nulde lijn 
beschouwd worden en vervangt in veel gevallen de ontbrekende 
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mantelzorg. Professionele nabijheid, aandacht en zorg zijn dan ook 
kenmerken van een goede actieve werking. 

3. SpAnninGSVelD
     

Onthaalmodel Actief model 

cliëntvreemde omgeving vindplaatsgericht
probleemfocus positieve benadering
categoriaal werken integraal werken
ritme van de subsidiënt ritme van de gast

gespecialiseerde interventie presentie

We hebben nu de kenmerken van het onthaalmodel en die van het actief 
model. Het besluit is niet dat het onthaalmodel slecht is en het actief 
model goed. Beide hebben hun voor- en nadelen. Wel is het zo dat de 
kenmerken van het onthaalmodel er vaak voor zorgen dat de meest 
kwetsbare mensen uitgesloten worden. 
Deze tien kenmerken vormen een spanningsveld dat organisaties en 
werkingen dwingt keuzes te maken. Deze keuze is niet voor het ene of 
het andere model, maar bij elk kenmerk dient men te kijken hoe ver men 
in de ene of in de andere richting gaat.
Men kan bijvoorbeeld kiezen om binnen een bepaalde werking aan 
de slag te gaan met een centraal onthaalpunt voor cliënten, maar twee 
dagen per week iemand in te zetten om op een outreachende manier 
cliënten te bereiken.
Straathoekwerk streeft wel de kenmerken van het actieve model na.

10 Het straathoekwerk spreekt niet over cliënten (economische relatie) of 
patiënten (medische relatie) maar over gasten.
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Een medewerker van justitieel welzijnswerk belt me op, met de vraag of ik Rachid kan 
komen bezoeken in de gevangenis. Hij is 18 jaar. Rachid is onbekend voor me, maar om 
één of andere reden heeft hij naar me gevraagd.

Bij mijn eerste bezoek in de gevangenis, zegt Rachid heel kort dat hij me kent via via. 
Ik ken hem nog steeds niet en vraag wat ik voor hem kan doen. Dat weet hij niet en hij 
vraagt of ik het weet. Het eerste gesprek is een zeer moeilijk gesprek. Hij straalt enkel 
argwaan uit, maar wil toch dat ik volgende week terug langskom. Een jaar lang lopen 
de gesprekken zeer moeilijk. Elke week ga ik langs. Mijn doelstelling is om te blijven 
langsgaan, zolang hij in voorarrest zit en dan zullen we verder zien. Maar dit is zeer 
vervelend. Zo lang hij niet veroordeeld wordt, weet ik niet hoelang dit gaat duren. We 
weten niets van elkaar en we hebben ook zeer weinig gemeenschappelijk om over te 
praten. Als je dan in een kamertje van 3 op 3 zit, kan ik je verzekeren dat het vaak is 
gebeurd dat ik mezelf de volgende keer moest overtuigen om opnieuw langs te gaan. Bijna 
elke week dezelfde vragen stellen en telkens dezelfde antwoorden krijgen, werkt niet 
motiverend. Maar we houden vol.

Op een gegeven moment vraagt hij me of ik gek ben? Wat bedoelt hij hiermee? Dat was 
ons eerste gesprek dat langer heeft geduurd dan twintig minuten. Hij had me ooit gevraagd 
om langs te komen en na al die tijd kwam ik nog steeds. Elke week kwam ik langs en met 
zijn verjaardag stuurde ik een kaartje. Dit was hij niet gewend. Iemand die er gewoon was 
en waar hij iets aan mocht vertellen, maar ook niets aan mocht vertellen. Ik zou blijven 
langskomen tot hij me zei dat hij dit niet meer wenste, dat was onze afspraak en ik hou me 
daaraan. Geen handelingsplannen, geen hulpverleningsdoelstellingen, geen ... Ik ben er 
gewoon.

Dat gesprek heeft heel wat deuren geopend. Hij heeft een aantal thema's aangehaald 
waar hij in de toekomst mee aan de slag wil gaan. Nu maar hopen dat hij niet wordt 
gereduceerd tot een dossiernummer, want dan vrees ik of hij zal volhouden.
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definitie 



22

definitie 
straathoekwerk 
en doelGroeP

Het straatHoekwerk Is een laagdrempelIge 
professIonele werkvorm van aanwezIg zIjn, gerIcHt op 
de realIsatIe van een kwalIteItsvol bestaan van socIaal 
uItgesloten mensen. 

dIt tracHten we te realIseren door emancIpatorIscH en 
dus structureel te werken. 

Het straatHoekwerk Is laagdrempelIg omdat Het 
vertrekt vanuIt drIe basIsbenaderIngen: actIeve, 
posItIeve en Integrale benaderIng en dIt op tempo van 
de doelgroep.

Wanneer we deze definitie ontleden en uitbenen komen we tot het 
volgende:

Professionele werkvorm: naast het feit dat straathoekwerk een 
contractuele en bezoldigde betrekking is, slaat dit op het methodisch 
handelen: doelstellingen worden op een systematische, doelgerichte en 
procesmatige manier nagestreefd.

Aanwezig zijn: straathoekwerk wil niet in de eerste plaats interveniëren. 
Het vertrekpunt is om aansluiting te zoeken bij het leven van mensen. 
Door dagelijks bij de mensen aanwezig te zijn, ontstaat er een 
respectvolle relatie waarbinnen alles besproken en behandeld kan 
worden. De belangrijkste werkinstrumenten die de straathoekwerker 
daarbij hanteert, zijn de eigen persoonlijkheid en de vertrouwensrelatie 
die de straathoekwerker opbouwt met de doelgroep.

Kwaliteitsvol bestaan: Dit is een samengaan van drie ethieken, 
zijnde de sociale grondrechtenethiek, de zorgethiek en de individuele 
bestaansethiek. De drie ethieken samen bepalen voor het straathoekwerk 
de invulling van een kwaliteitsvol bestaan. (zie de werkvorm 
straathoekwerk, blz 26)

Sociaal uitgeslotenen: deze benaming van de doelgroep van het 
straathoekwerk wijst op twee processen. Enerzijds benadrukt het de 
verantwoordelijkheid van de samenleving, die via uitsluitingsprocessen 
ervoor zorgt dat bepaalde groepen niet volwaardig kunnen deelnemen 
aan de samenleving. Anderzijds verwijst het naar de betekenis die 
Andries Baart aangeeft in de term sociaal overbodigen11: het zijn mensen 
die door de maatschappij uitgerangeerd worden en zich ook zo voelen. 

11 Andries baart, een Theorie Van de Presentie, LEMMA BV, Utrecht, 2001
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Zij voelen zich buitengesloten en hebben de indruk dat de samenleving 
hen liever kwijt dan rijk is.
De doelgroep van het straathoekwerk zijn die mensen of groepen die 
zich in een kwetsbare positie bevinden of er dreigen in terecht te komen. 
Kenmerkend is dat de relatie tussen deze mensen aan de ene kant en 
hun omgeving en de maatschappelijke voorzieningen aan de andere 
kant, geschaad, gebroken of onbestaand is. Zij zijn/worden/voelen zich 
sociaal uitgesloten.

Emancipatorisch werken: het straathoekwerk ondersteunt de 
doelgroep in het streven naar gelijkgerechtigheid, zelfstandigheid en 
rechtvaardigere maatschappelijke verhoudingen.

Structureel werken: de signalen van de straat worden vertaald naar het 
beïnvloeden van enerzijds het beleid van instellingen en overheden en 
anderzijds van de publieke opinie. Het straathoekwerk tracht structurele 
veranderingen te bekomen in het voordeel van de gasten. Structureel 
werken is een noodzakelijk onderdeel van straathoekwerk.

Actief: we wachten niet af maar zoeken op, we werken 
vindplaatsgericht. Bijvoorbeeld op pleintjes, op straat, in cafés, 
wassalons, op tram en bus, bij mensen thuis…

Positief: we benaderen ze op hun kwaliteiten en potenties en niet op 
hun problemen en disfuncties. We hebben respect voor hun vragen, 
behoeftes, waarden en normen, vertrekkende vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheid.

Integraal: we werken op alle leefdomeinen (zowel de problemen als 
positieve verhalen komen aan bod) en met hun volledige context. 
Tempo van de doelgroep: Het tempo dat men doorgaans binnen de 
hulpverlening oplegt, ligt vaak te hoog voor de doelgroep van het 
straathoekwerk. Dit veroorzaakt vaak het (al dan niet verplicht) afhaken 
uit het hulpverleningsproces. Straathoekwerk neemt nog de tijd die de 
doelgroep nodig heeft. 

Tempo van de doelgroep: Het tempo dat men doorgaans binnen de 
hulpverlening oplegt, ligt vaak te hoog voor de doelgroep van het 
straathoekwerk. Dit veroorzaakt vaak het (al dan niet verplicht) afhaken 
uit het hulpverleningsproces. Straathoekwerk neemt nog de tijd die de 
doelgroep nodig heeft.
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Ik leer haar kennen op straat. Ik zat vaak op de bank waar ze passeerde. Na een tijdje 
krijgen we elkaar in de gaten. We knikken voorzichtig naar elkaar. Het eerste wat ze me 
vroeg, was of ik coke verkocht. Er was op dat moment goede coke te verkrijgen, had 
ze via via gehoord. Ik was toen nieuw op straat. Ze dacht dat het misschien wel van mij 
kon komen. We zijn aan de babbel geraakt. De periode nadien kwam ik haar regelmatig 
tegen. Ik vertelde wie ik was. Haar reactie was dat ik weeral zo ene was die dacht hoe zij 
haar leven zou moeten organiseren en vooral haar zou zeggen wat ze toch wel allemaal 
niet mocht doen. Ze was 18 jaar en reeds hulpverleningsmoe. Ze had ze allemaal al 
zien passeren en vooral zeer snel terug zien vertrekken. De enige die het wat langer had 
volgehouden was de politie. Die waren na al die jaren nog steeds geïnteresseerd in haar 
doen en laten. 

Ik ken haar ondertussen bijna tien jaar. We hebben bijna alles gehad: opvangcentra, 
crisiscentra, ambulante hulpverlening, doorgangswoning, leefloon, geschrapt worden van 
het leefloon, stempelgeld, geschrapt worden van stempelgeld, opleiding volgen, mama 
worden, kind geplaatst zien worden, zeer wisselende relaties,...

Al de stappen die ze gezet heeft, zette ze omdat ze er “zelf” naar vroeg. Ze zette die op 
de momenten dat de maatschappelijk assistent van het OCMW vervelende vragen begon 
te stellen. Of op het moment dat het dossier van haar kind voor de jeugdrechtbank moest 
komen. 

Maar de keren dat ze zich rot voelde en zich schaamde dat ze niet voor haar eigen kind 
kon zorgen, was er niemand. De keren dat ze aan een antwoordapparaat haar verhaal heeft 
gedaan, werden nergens geregistreerd.

We zijn ondertussen tien jaar later. Ik heb uren met haar doorgebracht op café. We 
spraken over koetjes en kalfjes, over hoe leuk het weekend was geweest. In geuren en 
kleuren vertelde ze me hoe ze hulpverleners weeral om haar vinger had kunnen draaien. 
De keren dat ik op mezelf heb gevloekt omdat ze me weeral heeft laten staan, zijn niet 
meer te tellen. Elk jaar stond ze er op dat we samen naar de kermis gingen. We speelden 
een paar spelletjes in het lunapark en keken weer uit naar het volgende jaar. Met de 
verjaardag van haar kind, belde ze me steeds op om samen een wafel te gaan eten. 
Want aan iemand anders kon ze het niet vragen. Ze wilde toch zo graag haar kind het 
gevoel geven dat ook hij belangrijk is en daar hoorde een verjaardagsfeestje bij . Op die 
momenten werd er niet over problemen gesproken. We hadden het over de dagelijkse 
dingen. Als ze aan het vertellen was en ze merkte bij zichzelf dat ze zich weeral in een 
hachelijke situatie had gebracht, keek ze me aan en zei ze: “Ja, ik weet het wel.” 

Ik was er gewoon voor haar, zonder haar telkens te confronteren met haar problemen. 
Want die kent ze beter dan wie ook en ze wist perfect welke weg ze moest inslaan om met 
haar problemen aan de slag te gaan. Maar ze had tijd nodig, het lukte haar nog steeds niet. 
Maar ze wou het zo dolgraag. Ze wilde haar leven terug op het spoor krijgen om haar kind 
een toekomst te kunnen bieden. Door er te zijn heb ik haar dikwijls een spiegel kunnen 
voorhouden. 

Heeft mijn aanwezig zijn iets opgebracht? Ze werd in ieder geval op die momenten niet 
gereduceerd tot een handelingsplan. En ze apprecieerde dit ook. Meermaals heeft ze 
me gezegd dat ze zich als mens aanvaard voelde en mocht zijn wie ze op dat moment 
was. Momenteel verblijft ze negen maanden in een therapeutisch programma. Ze 
doet het schitterend. Is dit enkel te danken aan het present zijn? Ik denk het niet. Ook 
de andere inspanningen van de hulpverleners hebben hiertoe bijgedragen. Maar een 
straathoekwerker geeft de gast niet op. Hij blijft van kortbij of van veraf dichtbij en dat 
heeft zij nodig gehad om deze keuze te maken. 
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werkvorm 
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Het vorige hoofdstuk gaf ons een definitie van straathoekwerk. Nu 
hebben we een globaal beeld van wat straathoekwerk is. Maar om een 
werkvorm duidelijk te omschrijven, zijn vier onderdelen nodig die 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Die onderdelen zijn: 
de visie•	
de doelstellingen•	
de relatie•	
de techniek(en)•	

Vaak vereenvoudigt men de omschrijving van een werkvorm tot 
een opsomming van de gebruikte technieken. Dat is echter een 
ontoereikende voorstelling van zaken. Technieken worden namelijk 
anders toegepast naargelang de onderliggende visie, doelstellingen en 
relatie. Zo zal informatie verstrekken vanuit de doelstelling ‘mensen te 
laten afkicken’ er anders uitzien dan informatie verstrekken vanuit een 
‘harm reduction’ gedachte. De relatie die een leerkracht aangaat met zijn 
doelpubliek verschilt zo sterk van de relatie die een straathoekwerker 
aangaat met zijn gasten, dat de informatieoverdracht helemaal anders zal 
verlopen. 

We moeten de verschillende onderdelen dus duidelijk gaan invullen 
om een correct beeld te krijgen van de werkvorm. Alleen als de vier 
onderdelen duidelijk omschreven zijn, weten we wat de werkvorm 
inhoudt.

1. De ViSie 

De visie van het straathoekwerk kan bondig omschreven worden:

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan.

Daarin verschillen we waarschijnlijk niet zo veel van andere 
welzijnsorganisaties. Toch willen we hier dieper op ingaan, omdat 
de invulling en consequenties van het begrip ‘menswaardig bestaan’ 
ons tot vrij radicale standpunten leidt. We schetsen eerst de invulling 
van het begrip, in drie delen, om daarna bij elk onderdeel een aantal 
voorbeelden te geven waar volgens ons tegen de ethiek gezondigd 
wordt.

Menswaardig bestaan bestaat uit drie onlosmakelijke componenten 
waarbij de samenleving moet zoeken naar een gepast evenwicht van 
deze drie.

de werkvorm 
straathoekwerk
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Menswaardig 
Bestaan 

Sociale grondrechten 
(Gelijkheid) 
 

Zorgethiek 
(Broederlijkheid) 
 
 

Individuele bestaansethiek 
(Vrijheid) 
 

Sociale grondrechten: 
Sinds 1994 bevat de Belgische Grondwet het artikel 23 waarin 
een menswaardig leven wordt gegarandeerd via volgende sociale 
grondrechten: recht op arbeid en vrije beroepskeuze, recht op sociale 
zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige 
en juridische bijstand, het recht op een behoorlijke huisvesting, recht 
op bescherming van een gezond leefmilieu en recht op culturele en 
maatschappelijke ontplooiing.

Het straathoekwerk beschouwt deze rechten als onvoorwaardelijk en 
niet gekoppeld aan plichten. Zoals de sociale grondrechten nu in de 
grondwet staan, zijn ze echter niet afdwingbaar en dat is een groot 
probleem. Veel mensen in onze samenleving blijven verstoken van deze 
rechten, of hun rechten worden uitgehold. Enkele voorbeelden:

Het onderwijs slaagt er nauwelijks in aansluiting te vinden bij bepaalde  -
groepen van kinderen. Dit heeft tot gevolg dat nogal wat kinderen en 
jongeren vroegtijdig afhaken en/of gedemotiveerd raken. Meer dan 17% 
procent van de jongeren12 verlaat tegenwoordig het secundair onderwijs 
zonder diploma. 

Heel wat mensen hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt (werkloosheid,  -
onzeker statuut, gevaarlijk werk, lage lonen, …). De sterkst groeiende 
werkgever op de arbeidsmarkt is de interim-sector. In de jaren tachtig 
van de vorige eeuw werd er door de vakbonden nog volop actie gevoerd 
tegen deze vorm van arbeid. Men vond dat het systeem de werknemers 
een aantal elementaire verworvenheden ontnam en dat het hen in elk 
geval geen zekerheden bood. Vandaag stellen we vast dat ook de 
overheid dankbaar gebruik maakt van dit systeem. PWA-werknemers13 
en mensen die via het systeem van de dienstencheques actief zijn, 
worden in grote mate tewerkgesteld door interim-kantoren. Geen 
volwaardige tewerkstelling en absoluut geen werkzekerheid.  

12 Studiedienst van de Vlaamse overheid, cijfers 2007
13 PWA: Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap
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Een laag inkomen, het missen van een stabiel inkomen, moeten leven  -
van een vervangingsinkomen, … Vrancken14 onderzocht de armoede in 
Vlaanderen en stelt vast dat het perspectief er voor vele groepen in de 
afgelopen jaren niet op verbeterd is.

Twintig procent van de kinderen wordt geboren in een gezin dat  -
in armoede leeft, één vierde van de OCMW steuntrekkers zijn 
alleenstaande moeders jonger dan vijfentwintig, het aantal mensen 
met vast werk dat ondersteuning vraagt bij het OCMW neemt toe, het 
leefloon ligt nog steeds onder de Europese armoedegrens…
wonen in ongezonde, verkommerde, en/of te kleine woningen, …  -
Er zijn te weinig sociale woningen en aan het tempo waarop men 
nu nieuwe bouwt, zal de wachtlijst pas binnen 155 jaar weggewerkt 
zijn15. Vanuit budgetbegeleiding wordt sinds jaar en dag gesteld dat 
een gezin maximaal 30 % van zijn inkomsten aan huisvesting mag 
besteden. Mensen in armoede die op de privémarkt moeten huren, zijn 
genoodzaakt om de helft van hun inkomen en meer te spenderen aan 
huur en energievoorziening. En dan hebben we het nog niet over mensen 
die helemaal geen woning hebben.
door hun slechte financiële situatie stellen sommigen een huisartsbezoek  -
uit waardoor kleine aandoeningen verslechteren. Het niet invoeren van 
het derdebetalerssysteem weerhoudt veel mensen de gepaste medische 
hulp te zoeken. 
… -

Zorgethiek: 
Een mens leeft in interactie met anderen waardoor zijn identiteit wordt 
gevormd. Elke mens heeft behoefte aan verbinding, inclusie, erbij 
horen, van tel zijn. Met zorgethiek bedoelen we dat het vrijwaren van 
de sociale grondrechten op een menselijke manier moet gebeuren om 
zodoende verkilling, individualisme en afstandelijkheid tegen te gaan. 
Als de grondrechten de basis vormen voor een menswaardig bestaan, 
dan levert de zorgethiek ons een manier om die basis op een menselijke 
manier in te vullen.

Verbinding, erbij horen, van tel zijn, … verwijst naar het behoren tot 
een bepaalde gemeenschap. Men kan pas spreken van een menswaardig 
bestaan als mensen zich een volwaardig lid van de samenleving voelen, 
als ze solidariteit hebben met en krijgen van elkaar. Zorgethiek gaat over 
insluiting. Dit houdt ook in dat men aandacht heeft voor alle aspecten 
van het leven. Zorgethiek verwijst naar een integrale aanpak omdat 
insluiting slechts gerealiseerd kan worden als men op de volledige 
persoon focust16.

14 Vrancken, Jan, e.a.: 15de jaarboek armoede, 2006
15 Artikel in Tienstiens, februari 2007 met Anke Hintjens
16 Tronto, J. C., Moral bounderies. A Political Argument for an Ethic of Care, 
1993, London, Routledge
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Nochtans zien we in onze samenleving veel uitsluiting. Dit gaat van het 
letterlijk nergens bij mogen horen, tot wel aanvaard (geduld) worden, 
maar op een afstandelijke manier.

Enkele voorbeelden:
Veel inspraakorganen verwachten van hun deelnemers vaardigheden •	
die typisch middenklasse zijn. Zo worden heel wat mensen en 
groepen reeds van bij de aanvang uitgesloten. Als vergaderen niet 
je ding is, is de kans klein dat jouw mening gehoord zal worden. 
Op dergelijke inspraakorganen (oudercomités, buurtvergaderingen, 
ledenvergaderingen, …) zie je ook vaak mensen met hun ogen draaien 
als zo’n ‘arme’ ongezouten zijn mening verkondigt. 

In het onderwijs zien we veel jongeren slachtoffer worden van het •	
‘watervalsysteem’. Ze beginnen in de humaniora of technische afdeling 
en eindigen enkele jaren later in het deeltijds onderwijs omwille van 
hun gedrag. Veel van deze jongeren beschikken nochtans over de 
intellectuele en technische capaciteiten om de gekozen studierichting 
aan te kunnen, maar hun ‘onaangepastheid’ doet hen de das om. Wij 
komen hier nog op terug wanneer we het hebben over de theorie van de 
maatschappelijke kwetsbaarheid (punt 2, blz 53) 

Veel hulp- en dienstverlening wordt steeds ‘koeler’. Het moet altijd •	
vooruitgaan en een gesprek met iemand die louter luistert, waar 
veel mensen wel eens behoefte aan hebben, verdwijnt meer en meer 
naar de achtergrond. De verregaande professionalisering van de 
hulpverlening heeft hier geen goed aan gedaan. Men is het sociaal 
werk gaan uitschrijven in afzonderlijke technieken en protocollen, die 
gevolgd kunnen worden zodra men een probleem bij een cliënt heeft 
vastgesteld. Maar mensen zijn geen machines: je kan hen niet opdelen in 
verschillende probleemgebieden die je afzonderlijk kan behandelen om 
zo de hele mens te verbeteren. 

…•	

De inzet van de zorgethiek is om iedereen erbij te laten horen en een 
hulpverlening gebaseerd op een wederzijds contact vanuit aandacht 
voor de mens zelf, te creëren. Is dit een pleidooi voor het doodknuffelen 
van iedereen? Verre van. Het is een pleidooi tegen individualisering en 
verkilling.

Individuele Bestaansethiek:  
Hiermee willen we wijzen op het recht dat elk individu heeft om zijn 
eigen leven richting te geven, om zelf keuzes te maken… De waarden 
die hierin centraal staan, zijn vrijheid en autonomie. Individuele 
bestaansethiek gaat over het respect voor de keuzes van de mens. Hij 
of zij beslist zelf met wie hij al dan niet in contact treedt, aan wat hij al 
dan niet participeert, … Alleen als je mensen de vrijheid geeft om dit te 
doen, kan je hen aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Wanneer 
mensen geen vrijheid krijgen, zal hun motivatie beperkt blijven. 

Onze samenleving evolueert heel snel: mensen krijgen steeds meer 
keuzes voorgeschoteld. Voor veel mensen geeft dit een groter gevoel 
van vrijheid, maar voor sommigen wordt kiezen een onoverzichtelijk 
gebeuren. Mensen verliezen de weg. Daarnaast worden voor de meest 
kwetsbare groepen in de samenleving heel wat keuzes ingeperkt. Of ze 
worden aan controles of voorwaarden onderworpen. De vraag die dan 
snel naar voor komt is: ‘Mag ik er zijn?’ en ‘Mag ik zijn zoals ik ben?’ 
Dit wordt nog versterkt door het veiligheidsdenken dat geleidelijk aan 
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heel onze samenleving beheerst. Zo worden bijvoorbeeld rondhangende 
jongeren vaak onderworpen aan identiteitscontroles, gewoon omdat ze 
zich in de openbare ruimte begeven.

Er zijn nog voorbeelden van het inperken van de vrijheid van mensen:

Jongeren worden met argusogen bekeken. Waar rondhangen •	
vijfentwintig jaar geleden nog doodnormaal was, is het nu een 
veiligheidsprobleem geworden. Speelpleinen worden omheind, hagen 
worden weggehaald en opzichters worden aangesteld.  

Slachtoffers worden in dit denken daders: bedelaars en tippelprostituees •	
die dagelijks moeten werken in onveiligheid, worden niet beschermd 
maar als daders beschouwd en dus gestraft. 

De straten en openbare gebouwen zijn hotspots geworden voor (on)•	
veiligheid. Overal worden agenten neergepoot en camera’s opgehangen. 

Tegenwoordig moet elke actie verantwoord worden. Zo wordt het •	
voor hulpverleners steeds moeilijker om een band aan te gaan met hun 
cliënten want enkel praten met iemand is toch niet werken. Zo zie je dat 
registratie vaak de nadruk gaat leggen op het kwantitatieve en niet op 
het kwalitatieve. 

Mensen die onder budgetbeheer staan, worden soms gedwongen te •	
stoppen met roken. 

… •	

De visie van het straathoekwerk is dat iedereen recht heeft op een 
menswaardig bestaan. Dat bestaan wordt ingevuld door de sociale 
grondrechten, de zorgethiek en de individuele bestaansethiek. We zijn 
ervan overtuigd dat deze drie aspecten evenwaardig moeten/kunnen 
zijn. Een fundamentele verbetering van de situatie van maatschappelijk 
uitgeslotenen zal dan ook gepaard moeten gaan met het zoeken naar een 
evenwicht tussen deze drie onderdelen. En dat evenwicht dient men bij 
elke case opnieuw te zoeken.
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De technieken

De relatie

De doelstellingen

De visie
Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan:

sociale grondrechten•	
zorgdescours•	
individuele bestaansethiek•	

2. De DOelStellinGen 

Het tweede facet van een werkvorm zijn de doelstellingen. Uitgaande 
van de visie komt het straathoekwerk tot de volgende doelstellingen: 
contact krijgen met de gasten en al doende werken aan een relatie. •	

De straathoekwerker leert door dagelijks op de vindplaatsen 
aanwezig te zijn, geleidelijk de gasten kennen. Dit is een traag 
proces, maar wel heel belangrijk. Mensen die uitgesloten zijn of 
worden, zijn niet gebaat bij vluchtige contacten, met iemand die 
alleen hun praktische problemen mee oplost. Zij willen erkend 
worden als mens, niet als probleemgeval. Straathoekwerk neemt 
de tijd om hen te leren kennen en zo, geleidelijk aan, een deel te 
worden van hun leefwereld. Niet in de eerste plaats om hulp te 
bieden, maar om te luisteren, om te ondersteunen, om plezier te 
maken met hen, om er te zijn voor hen. 

op die manier zicht krijgen op de situatie van gasten en hun omgeving. •	
Door veel aanwezig te zijn bij gasten, leert men hen en hun 
leefwereld van binnenuit kennen. Het perspectief dat de 
straathoekwerker hanteert is dat van de gast en niet dat van de 
samenleving, van de hulpverlening, van de theorie,… Zo komen 
ze niet alleen te weten waarom sommige dingen niet lukken, maar 
vooral welke zaken wel lukken. Dit zijn dan vaak dingen die door 
de samenleving niet gezien worden. De (overleving)strategieën 
die gasten hanteren, zijn even waardevol als kwaliteiten die bij 
veel burgers geroemd worden. Alleen worden ze niet opgemerkt 
of snel weggeveegd. Dit perspectief van binnenuit legt ook de 
mechanismen bloot die mensen uitsluiten.

gasten ondersteunen om eigen verantwoordelijkheden op te nemen •	
waardoor ze o.a. meer en beter gebruik maken van het aanbod van 
maatschappelijke instellingen. 

De straathoekwerker gaat samen met de gast op zoek naar (nieuwe) 
mogelijkheden. Omdat de werker en de gast een sterke relatie 
hebben, is alles bespreekbaar. De straathoekwerker zal gasten 
niet dwingen iets te doen, maar zal wel altijd zijn of haar mening 
geven. De verantwoordelijkheid en de keuze blijft echter bij de 
gast liggen. Indien er gekozen wordt, moet het een keuze van de 
gast zelf zijn en niet worden opgelegd. Het is dus een gemotiveerde 
keuze. De straathoekwerker zal de gast ondersteunen in het zoeken 

1
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naar instanties die hierbij kunnen helpen. Een illegaal die beslist 
om zijn situatie te regulariseren, kan samen met de werker op 
zoek gaan naar de gepaste diensten. Belangrijk hierbij is dat de 
straathoekwerker de illegaal ook zal steunen indien hij in zijn 
situatie berust. De keuze ligt bij de gast en de straathoekwerker zal 
daarvoor respect hebben. Maar wel steeds het denkproces voeden.

het tot stand brengen van communicatie tussen de gasten en hun •	
omgeving en/of milieu, waardoor zelfredzaamheid, draagkracht en 
solidariteit opnieuw of verder geactiveerd worden. 

De netwerken rond gasten zijn vaak beschadigd of onbestaande. 
Straathoekwerkers gaan samen met de gasten op zoek naar de 
mogelijkheden in hun eigen omgeving. Gasten terug in positief 
contact brengen met hun buren, vrienden, familie, … kan een 
belangrijke stap zijn in hun emancipatie. Maar netwerken kan 
ook slaan op hulpverlening of dienstverlening. Het contact mee 
helpen herstellen tussen een jongere en zijn school is hier een 
voorbeeld van. Bedoeling is steeds de netwerken rondom mensen te 
reactiveren zodat de dialoog tussen hen en hun omgeving verbetert.

door samenwerking, signaalfunctie en belangenbehartiging de •	
maatschappelijke voorzieningen beïnvloeden, zodat er een betere en 
positievere aansluiting en betrokkenheid ontstaat tussen de doelgroepen 
en de voorzieningen. 

De straathoekwerker leert snel de uitsluitingsmechanismen kennen 
en kaart deze aan. Er zijn zeer veel verschillende manieren om dit 
te doen. Vanuit het emancipatorisch gedachtegoed is het meest 
ideale dit samen met de gast(en) te doen. Gasten ondersteunen in 
het brengen van hun verhaal naar diensten of overheden kan hiertoe 
een middel zijn. Samen met hen een actie opzetten, is een andere 
manier. Soms tracht de straathoekwerker zonder de gast een situatie 
aan te kaarten of een signaal te brengen. Er zijn zeer veel manieren 
om belangenbehartiging vorm te geven. Het doel is steeds de stem 
van de gasten luider te doen klinken binnen de samenleving.

Dit zijn de 5 doelstellingen die elke straathoekwerker nastreeft. 

Opvallend is dat deze doelstellingen weinig zeggen over het individueel 
handelen met de gasten. De doelstellingen per gast worden namelijk niet 
door de straathoekwerker alleen opgesteld. Dit gebeurt in dialoog met 
de gast. Dat wil zeggen dat de gast aangeeft wat voor hem of haar van 
belang is om aan te werken. 
Centraal staat steeds de eerste doelstelling: het aangaan van een relatie. 
Alle andere doelstellingen krijgen hierbinnen vorm. De kern van het 
straathoekwerk ligt dus in die relatie. En van daaruit wordt er samen 
met de gast gekeken wat mogelijk en wenselijk is. De vier andere 
doelstellingen staan dus niet in chronologische volgorde of in mate van 
belangrijkheid opgesomd. Het zijn doelen waarnaar gestreefd wordt in 
dialoog met de gast. Maar steeds binnen de aangegane relatie.
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De technieken

De relatie

De doelstellingen
Contact krijgen met de gasten en al doende werken aan een relatie•	
Op die manier zicht krijgen op de gasten en hun situaties•	
Gasten ondersteunen om eigen verantwoordelijkheden op te nemen •	
waardoor ze o.a. meer en beter gebruik maken van het aanbod van 
maatschappelijke instellingen.
Het tot stand brengen van communicatie tussen de gasten en hun•	
omgeving en/of milieu, waardoor zelfredzaamheid, draagkracht en
solidariteit opnieuw of verder geactiveerd worden
Door samenwerking, signaalfunctie en belangenbehartiging de•	
maatschappelijke voorzieningen beïnvloeden zodat er een betere 
en positievere aansluiting en betrokkenheid ontstaat tussen de 
doelgroepen en de voorzieningen. 

De visie
Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan:

sociale grondrechten•	
zorgdescours•	
individuele bestaansethiek•	

3. De relAtie

Een straathoekwerker heeft weinig waarop hij kan terugvallen in het 
dagelijkse werk met gasten: weinig of geen protocol om te volgen, 
geen infrastructuur, geen materiaal, geen pasklare oplossingen 
enz.. Velen zien dit als het moeilijke van het straathoekwerk, maar 
straathoekwerkers formuleren dit net als de grote sterkte.

Op die manier heeft de werker weinig te verdedigen of te verliezen. Hij 
moet bijvoorbeeld niet voorkomen dat gasten het lokaal beschadigen 
want er is geen lokaal. Hij staat niet onder druk van de gasten omdat ze 
iets van hem willen, want buiten de relatie en de ondersteuning die ze 
kunnen krijgen, heeft hij niets te bieden. ….

Zo is er weinig ballast en krijgt het belangrijkste werkinstrument van 
de straathoekwerker, nl. de relatie die tussen de straathoekwerker en de 
gasten ontstaat, alle kansen. 

Een van de modewoorden van de laatste twintig jaar is “professionele 
afstand”. Hierbij geeft men aan dat je niet “te” betrokken mag raken 
bij de situatie van mensen. Je moet voldoende afstand houden om 
professioneel te kunnen blijven werken. Zoals vaak gebeurt, zijn daarbij 
heel wat organisaties en werkers de laatste jaren te ver gegaan, met als 
gevolg dat een aantal organisaties en werkers de professionele afstand 
als een dogma zijn gaan beschouwen. Ze hanteren zoveel afstand dat er 
geen sprake meer is van betrokkenheid, empathie, solidariteit,…

1 

2
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Deze evolutie wordt nog versterkt door de maatschappelijke tendens 
waarbij de nadruk komt te liggen op controle, beheersing, begrenzing. Je 
ziet dat heel wat van die organisaties en werkers er niet meer in slagen 
een vrijwillige en positieve relatie op te bouwen met maatschappelijk 
uitgeslotenen, nochtans een essentiële voorwaarde om samen met hen 
iets te kunnen bereiken.

In plaats van de “professionele afstand” pleiten we voor “professionele 
nabijheid”. Hierbij geven we aan dat “nabijheid” een essentiële 
voorwaarde is om een positieve en werkbare relatie op te bouwen met 
maatschappelijk uitgesloten mensen. Dat houdt ook risico’s in, daarom 
moet je die nabijheid ook professioneel hanteren: voldoende nabijheid 
om een positieve en werkbare relatie op te bouwen, maar niet zo dicht 
dat je het overzicht verliest. Velen die de term “professionele afstand” 
gebruiken, bedoelen in grote lijnen hetzelfde, maar door een alternatieve 
term te gebruiken, vul je het op een andere manier in: niet afstand is de 
referentie, maar wel nabijheid.

Kenmerken
Dit lijkt in eerste instantie vanzelfsprekend, maar dat is het helemaal 
niet. Binnen het straathoekwerk vinden we dat we voor de gasten 
waarmee we werken enkel een meerwaarde kunnen bieden door een 
relatie aan te gaan die voldoet aan de volgende kenmerken:
zorgzaam en betrokken •	
evenwaardig, wederkerig en respectvol •	
onvoorwaardelijk•	

Omdat elk woord hier belangrijk is, zullen we er telkens kort op ingaan:

Zorgzaam en betrokken
In zorgzaam ontdekt men het woord zorg, dat verschillende betekenissen 
kan hebben. Denken we aan iets met zorg doen, hij werkt in de zorg, 
geen zorgen hebben, zorg dragen voor de ander. In analogie met de 
Presentietheorie kiezen wij voor zorg als kwalitatief begrip: iets met 
zorg doen. Je kan stellen dat centraal in het straathoekwerk niet de 
praktische hulp staat, maar het zorg dragen voor. De term zorg verwijst 
naar het feit dat mensen zich ontwikkelen in relatie met anderen. Zorg 
krijgen en geven is noodzakelijk in dit proces17. Straathoekwerk kiest er 
voor om een zorgzame relatie met mensen aan te gaan.

We schetsten reeds dat professionele nabijheid (betrokkenheid) de kern 
vormt van de werkvorm straathoekwerk. Alleen door een waarachtige 
betrokkenheid bij het leven van mensen, vindt men aansluiting. 
Dit is de noodzakelijke bouwsteen voor een goede werkrelatie. De 
straathoekwerker heeft dus in de eerste plaats aandacht voor het 
dagelijkse leven. Waar is de gast mee bezig, wat is van belang voor hem, 
wat speelt er in zijn hoofd, wat vindt hij leuk,… De straathoekwerker is 
niet op zoek naar wat fout gaat in het leven van gasten, maar naar wat 
van belang is.

Deze twee kenmerken vonden we al terug op pagina 26 onder punt 1 
de visie: de zorgethiek. Bij straathoekwerk staan niet de technieken 
centraal, maar eerder de relatie die aangegaan wordt met de gasten. Het 
is door mensen van tel te laten zijn, echt aandacht te hebben voor hen, 
dat er dingen opnieuw mogelijk worden.

17 Tronto, Joan C., Moral Boundaries, a Political Argument for an Ethic of Care, 
1993
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Evenwaardig, wederkerig en respectvol
Het is niet omdat je een bepaalde maatschappelijke positie hebt, dat 
je daarom deskundiger bent dan de gasten. Dit betekent dat je vertrekt 
vanuit de deskundigheid van de gasten, vanuit de sterktes die elke mens 
heeft, dat je uitgaat van hun eigen verantwoordelijkheid, … Gasten 
hebben heel veel kwaliteiten en het is de dialoog tussen de werker en de 
gast die expertise genereert. De expertise ligt dus zeker niet alleen bij de 
werker. Evenwaardig wil evenwel niet zeggen dat de gast alles beslist. 
Beide partijen doen hun inbreng en dat kan soms botsen. Door de 
evenwaardigheid binnen de relatie leveren die botsingen mogelijkheden 
op. Veel gasten laten het afweten bij andere instanties na een conflict 
met een werker. Zij hebben het gevoel dat hun mening minder waard is. 
Bij straathoekwerk is dat niet zo. Fricties voeden het verdere groeiproces 
en dat geldt zowel voor de gasten als voor de werkers.

De relatie tussen een straathoekwerker en zijn gast is geen 
éénrichtingsverkeer. Je ziet soms dat hulpverleners heel veel informatie 
vragen aan de gasten: informatie over hun leven, levensomstandigheden, 
hun gevoelens, hun zwaktes, enz.. Tegelijkertijd zie je dan diezelfde 
hulpverleners hun eigen privé-leven, hun eigen ervaringen, zwaktes, enz. 
afschermen t.o.v. de gasten. Voor de gasten is dit vaak vreemd en wijst 
het niet op een evenwichtige relatie. Zo gaan er veel kansen verloren 
want gasten en werkers kunnen heel wat leren van elkaar. Dit aspect, 
namelijk het openstaan voor gasten, het kunnen leren van de gasten, is 
een belangrijke competentie van straathoekwerkers. Wederkerigheid 
gaat dus over geven en nemen: de straathoekwerker geeft veel 
informatie, maar krijgt ook veel terug, de straathoekwerker ondersteunt 
de gast, maar krijgt zelf ook een schouderklop als hij geen goeie dag 
heeft, …

Straathoekwerkers bouwen met hun gasten aan een vertrouwensrelatie. 
En vertrouwen begint bij respect. Een relatie wordt werkbaar indien 
beide partijen respect hebben voor elkaar. Het respecteren van elkaars 
eigenheden, noden en behoeften, beperkingen en mogelijkheden … 
zorgt ervoor dat binnen de relatie alles besproken kan worden. En 
dat is de basis voor een goede werkrelatie. Als beide partijen weten 
dat hetgeen besproken wordt, onder hen blijft, spreken we over een 
vertrouwensrelatie. Dit is noodzakelijk om aan straathoekwerk te 
doen. Mocht een vertrouwensrelatie niet meer mogelijk zijn, zouden 
straathoekwerkers nauwelijks nog gesprekken kunnen aangaan met 
mensen. Respect wijst ook op datgene wat de straathoekwerker vraagt 
aan zijn gasten: straathoekwerkers zijn niet de goedzakken die ondanks 
alles hun job doen, zij stellen ook grenzen, zij laten niet met hun voeten 
spelen, … Respect moet steeds van twee kanten komen als je een goede 
relatie wil aangaan.

Onvoorwaardelijk
Met de onvoorwaardelijkheid bedoelen we dat de gasten niet moeten 
voldoen aan bepaalde criteria om met een straathoekwerker in contact 
te mogen komen en een relatie opbouwen. Men stelt geen voorwaarden 
op het niveau van het hebben of formuleren van een hulpvraag, waarden 
en normen, cultuur, omgangsvormen, … Onvoorwaardelijkheid wil ook 
zeggen dat de relatie niet afhankelijk is van het al dan niet bereiken van 
bepaalde doelstellingen. Het onvoorwaardelijke verwijst nog naar het 
feit dat je de relatie met de straathoekwerker niet verliest. Bij hem kan je 
steeds terecht. Ook al heb je jaren geen contact meer gehad, ook al heb 
je de job waar je samen naar gezocht hebt, verspeeld, ook al heb je toch 
weer gebruikt, … de straathoekwerker is en blijft er steeds.
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Natuurlijk stellen straathoekwerkers wel voorwaarden op het niveau 
van persoonlijke grenzen: lichamelijkheid, grens werk - privé, respect 
voor elkaar, agressie, enz.. Het is niet zo dat werkers alles toelaten. Een 
relatie bestaat uit geven en nemen en dat moet binnen bepaalde grenzen, 
die beide partijen aangeven, gebeuren.

Uit het bovenstaande kunnen we besluiten dat het belangrijkste wat 
een straathoekwerker een gast kan bieden, de relatie is. Op het eerste 
zicht lijkt dit niet veel, maar de praktijk en onderzoek leert ons dat dit 
nu net hetgene is waar mensen naar op zoek zijn. Een basisvoorwaarde 
om de kracht te vinden om aan problemen te werken, is het gevoel van 
aansluiting. Dat tracht de straathoekwerker via de relatie te bieden. 

De technieken

De relatie
Kenmerken:

zorgzaam en betrokken •	
evenwaardig, wederkerig en respectvol  •	
onvoorwaardelijk•	

De doelstellingen
Contact krijgen met de gasten en al doende werken aan een •	
relatie
Op die manier zicht krijgen op de gasten en hun situaties•	
Gasten ondersteunen om eigen verantwoordelijkheden op te •	
nemen waardoor ze o.a. meer en beter gebruik maken van het 
aanbod van maatschappelijke instellingen.
Het tot stand brengen van communicatie tussen de gasten •	
en hun omgeving en/of milieu, waardoor zelfredzaamheid, 
draagkracht en solidariteit opnieuw of verder geactiveerd 
worden
Door samenwerking, signaalfunctie en belangenbehartiging •	
de maatschappelijke voorzieningen beïnvloeden zodat er een 
betere en positievere aansluiting en betrokkenheid ontstaat 
tussen de doelgroepen en de voorzieningen. 

De visie
Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan:

sociale grondrechten•	
zorgdescours•	
individuele bestaansethiek•	

1 

2 

3
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4. De tecHnieken

Het vierde en laatste blok is datgene waar andere werkvormen het 
meeste aandacht aan besteden, de technieken, omdat daar voor hen vaak 
de kern van hun werking ligt. Bij het straathoekwerk is dat anders, daar 
ligt de expertise in het aangaan van een relatie en pas in tweede instantie 
in het toepassen van technieken.

Wil dat zeggen dat de technieken niet belangrijk zijn? Verre van. Maar 
ze krijgen slechts aandacht en vorm binnen de relatie en in samenspraak 
met de gast. Het belangrijkste werkinstrument blijft de relatie. Omdat 
er samen met de gast beslist wordt wat gedaan moet worden, kunnen er 
heel veel technieken aan bod komen.

Wat kan zo’n straathoekwerker dan allemaal doen? We verdelen de 
technieken (en methodes) in vier grote groepen: 

onderdompeling•	
werken met de gast zelf•	
werken met de gast en maatschappij•	
structureel werken.•	

Schematisch ziet het overzicht van de technieken er dan als volgt uit:

Schematisch ziet het overzicht van de technieken er dan als volgt uit:

 

De techniek:
Werken met Werken met gast Structureel
gasten en maatschappij werken

Positieve confrontatie
waarden en normen

Signaalfunctie
Harm Reduction

Hulp- en dienstverlening

Brugfunctie
Doorverwijzen
Toeleiden

Groepsemancipatie
Projectwerk

Perspectief bieden
Keuzemogelijkheden

aanreiken
Informeren Belangenbehartiging

Sociale actie

        Onderdompeling
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Onderdompeling
Het proces van aansluiting zoeken met de doelgroep noemen we 
onderdompeling. De eerste maanden van elke straathoekwerker zullen 
hieraan opgaan. Het is de bedoeling dat een straathoekwerker zicht krijgt 
op wat zich afspeelt in de wijk. Dit houdt in dat hij zijn referentiekader 
in die mate opent en in vraag stelt dat hij betrokken kan raken bij het 
leven en de sociale werkelijkheid van zijn gasten.

De houding is er dan een van verwondering en nieuwsgierigheid. 
Een open houding waarin de straathoekwerker alle facetten van zijn 
werkingsgebied probeert te ondergaan en beleven. Afstand nemen 
van de eigen waar- en werkelijkheden is hierbij de grootste uitdaging. 
Straathoekwerkers moeten zich blootstellen aan de werkelijkheid 
van de wijk waarin ze actief zijn, ze moeten onbevangen en 
onbevooroordeeld in relatie kunnen gaan met de bewoners. Dit vereist 
dat een straathoekwerker zich kwetsbaar opstelt. Het vertrekpunt is de 
participatieve observatie: we nemen deel, we nemen op en we doen dit 
vanuit het perspectief van de buurtbewoners.

De onderdompeling is de eerste techniek die straathoekwerkers hanteren 
en de belangrijkste. Het vertrekpunt van de straathoekwerker is steeds 
de leefwereld van de gasten. Alleen van daaruit kan gewerkt worden. 
Dat verklaart ook waarom beginnende straathoekwerkers zo veel tijd 
moeten besteden aan observeren, maar het zijn niet alleen beginnende 
straathoekwerkers die zich bezig houden met de onderdompeling. Het 
is een cyclisch proces dat steeds terugkomt. Een werker die reeds enige 
tijd bezig is, zal op zoek gaan naar nieuwe plaatsen, nieuwe mensen… 
en gaat zich dus opnieuw onderdompelen.

Onderdompeling speelt zich ook af op het individuele vlak: elke nieuwe 
gast die je tegenkomt en leert kennen is een vorm van onderdompeling. 
Centraal staat dan ook het luisteren. Dit is de techniek die elke 
straathoekwerker constant hanteert. Pas door echt te luisteren ontdek 
je wat van belang is bij de ander, waar het om draait, wat van tel is. De 
straathoekwerker kiest ervoor om tijd te maken, om naar de verhalen 
van mensen te luisteren. Dit wil niet zeggen dat de straathoekwerker op 
zoek is naar de problemen waar die persoon mee zit, het is ruimer dan 
dat. Het is mee ontdekken wat van belang is voor die persoon en dat gaat 
over veel meer dan problemen alleen. Als je wil werken aan aansluiting 
bij de samenleving, moet er eerst aansluiting zijn tussen de werker en 
de gast en dat bereik je in de eerste plaats door te luisteren. Je kan dus 
stellen dat elke nieuwe ontmoeting een onderdompeling is, waarbij de 
straathoekwerker zich open en onbevangen moet opstellen.

Onderdompeling is géén eenvoudig proces en moet goed ondersteund 
worden, anders kan onderdompeling wel eens leiden tot verdrinking. 
Geleidelijk aan moet de straathoekwerker kunnen overschouwen. 
Werkbespreking, intervisie en supervisie spelen hier een cruciale rol in.

Pas als de straathoekwerker een deel geworden is van de leefwereld 
van de gast(en), kan men overgaan tot het hanteren van de volgende 
technieken of methodes.

Werken met de gast
Hieronder vallen de technieken die dicht aanleunen bij individuele 
hulpverlening, groepswerk en vormingswerk. Het gaat om het 
individueel bezig zijn met de gast of met gasten. De relatie werker - gast 
is het centrale gegeven.
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Positieve confrontatie waarden en normen (spiegelen)
Aangezien straathoekwerkers een vertrouwensrelatie aangaan met 
hun gasten, zorgt dit ervoor dat alles bespreekbaar wordt. Keuzes, 
gevoelens, gedrag… alles passeert de revue. Zoals eerder vermeld is 
het vertrekpunt voor elke straathoekwerker de aanvaarding van de gast 
en zijn daden, maar die aanvaarding is niet hetzelfde als goedkeuring. 
Omwille van de band die de werker heeft met zijn doelgroep, bevindt 
hij zich in de perfecte positie om het denken en gedrag van zijn gasten 
in vraag te stellen en daarover in dialoog te gaan. Een groot gedeelte 
van de doelgroep van het straathoekwerk wordt vaak negatief bejegend, 
veroordeeld of als mens afgekeurd. Vaak hebben deze oordelen 
nauwelijks nog invloed op hen. Door op een positieve manier met hen 
het gesprek aan te gaan en niet vanuit een veroordelende houding, kan 
er weldegelijk gezocht worden naar de oorzaken en redenen van hun 
situatie. De straathoekwerker heeft dan de mogelijkheid om zijn eigen 
waarden- en normenkader en dat van de samenleving aan te bieden. 
Als er bij de gast dan een verandering teweeg gebracht wordt, is er 
dat één vanuit een vrijwillige keuze en niet vanuit dwang of om te 
beantwoorden aan de verwachtingen van anderen. Het op deze manier 
omgaan met waarden en normen en steeds morele keuzes (mee) nemen, 
wordt in de vakliteratuur normatieve professionaliteit18 genoemd.

Uiteraard kan je dit ook andersom bekijken: de waarden en normen van 
de gasten gaan ook die van de werker beïnvloeden.

Perspectief bieden, keuzemogelijkheden aanreiken, informeren
Met twee kan men meer dan alleen. Wanneer gasten het eens niet 
zien zitten, is er de straathoekwerker die samen met hen op zoek 
gaat naar mogelijkheden. Soms is het contact met iemand die je 
steunt al voldoende om de kracht op te doen om verder te gaan. 
Soms moet er samen gezocht worden naar alternatieven. Motiveren 
is hier een belangrijk onderdeel van. Door de ondersteuning van de 
straathoekwerker worden bepaalde mogelijkheden niet alleen zichtbaar, 
ze worden ook bereikbaar.
Belangrijk bij deze techniek is dat er niet vertrokken wordt vanuit de 
expertise van de straathoekwerker alleen, maar dat ook dit een proces is 
van geven en nemen. De gast reikt dingen aan en de straathoekwerker 
reikt dingen aan. Dit zet bij beiden een denkproces in gang. Ook werkers 
leren veel van gasten.

Harm reduction 
Is niet zozeer een techniek dan wel een attitude die afkomstig is uit de 
drughulpverlening, maar veel breder toepasbaar is. Harm reduction 
is de filosofische en praktische ontwikkeling van strategieën die erop 
gericht zijn om de negatieve gevolgen van situationeel druggebruik 
zo beperkt mogelijk te houden, zowel voor de gebruiker als voor de 
omgeving19. Het is een realistische en pragmatische benadering van 
omgaan met druggebruik die ervan uitgaat dat er steeds mensen zullen 
zijn die gebruiken. Dus moet er gezocht worden naar manieren om dat 
gebruik zo veilig mogelijk te laten gebeuren. Dit wil niet zeggen dat er 
niet gestreefd kan worden naar stoppen met gebruik, maar het is geen 
vereiste. Harm reduction is ook toepasbaar op vele andere leefdomeinen, 
zoals omgaan met seksualiteit, gezondheid, voeding, huisvesting… 

18 Kunneman, H., Voorbij het dikke-ik.Bouwstenen voor een kritisch 
humanisme, Humanistic University Press,Amsterdam, 2005
19 Watson, M., Harm reduction, Why do it? International Journal on Drug Policy, 
(5), 13-15, 1991.
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Centraal staat een realistische blik op de situatie en een zoeken naar 
mogelijkheden om die zo veilig en gezond mogelijk te houden. Als 
bijvoorbeeld een gast met jou komt praten over feit dat zij die dag seks 
zal hebben, is condoomgebruik een onderwerp dat zeker ter sprake kan 
komen.

Hulp- en dienstverlening
Deze categorie kan zeer veel omvatten, bijvoorbeeld boodschappen 
doen, administratie in orde brengen, ondersteunen bij solliciteren, 
huisvesting zoeken, inschrijven bij diensten… Steeds zaken die zich 
afspelen binnen de relatie werker – gast. Toch staat het in bovenstaand 
schema op de grens met werken met gast en maatschappij. Dit komt 
omdat het niet de bedoeling is van het straathoekwerk om al deze taken 
zomaar op zich te nemen. Straathoekwerkers zijn niet de manusjes-van-
alles die de taken van de reguliere hulp- en dienstverlening of van de 
omgeving moeten overnemen, maar soms is het nodig dat het gebeurt 
en kan het een middel zijn om een relatie aan te gaan met iemand. 
Maar elke werker moet erover waken dat deze opdrachten tot het strikte 
minimum beperkt blijven.

Werken met gast en maatschappij
Dit zijn technieken die de netwerken van gasten proberen te herstellen 
of uit te breiden. Hiermee probeert de straathoekwerker de gast opnieuw 
of meer in contact te brengen met de samenleving. Als centraal gegeven 
staat de relatie gast – (werker -) samenleving. Emancipatie is hier 
het leidend principe: enerzijds ondersteunt de werker de gast in het 
zelfstandiger worden, anderzijds gaat hij samen met de gast op zoek naar 
het verkrijgen van zijn rechten.

Brugfunctie, doorverwijzen, toeleiden
Voor praktische hulp- en dienstverlening dient een straathoekwerker het 
contact tussen de gast en de organisaties of voorzieningen te herstellen. 
Ook de doelgroep van het straathoekwerk kan terecht, of zou terecht 
moeten kunnen, in het reguliere aanbod van onze samenleving. Hier ligt 
een belangrijke opdracht van elke werker: de gasten ondersteunen zodat 
zij (meer, beter) gebruik maken van de hulp- en dienstverlening waar zij 
recht op hebben. Het straathoekwerk verwijst door of leidt toe naar deze 
diensten. Ook de netwerken binnen het eigen milieu (buren, vrienden, 
familie, …) herstellen is hier zeer belangrijk. Op die manier vormt het 
straathoekwerk een brug tussen de doelgroep en de samenleving.

Groepsemancipatie, projectwerk
Straathoekwerkers werken niet alleen met individuen, maar vaak ook 
met groepen. Straathoekwerkers krijgen dan wel eens de vraag om 
activiteiten te organiseren, wat de mogelijkheid biedt om gasten zelf 
te activeren. Opnieuw is het niet de bedoeling dat de straathoekwerker 
alles doet, maar dat gasten de kans krijgen om het heft in eigen 
handen te nemen. De taak van de straathoekwerker is dan dit proces te 
ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van een avondje 
cinema, opzetten van een voetbalcompetitie, in elkaar steken van een 
weekend kamperen tot het uitdenken, organiseren en uitvoeren van 
een project rond een bepaald thema. Alles is mogelijk, maar de werker 
moet er steeds naar streven zo weinig mogelijk verantwoordelijkheid 
over te nemen. ‘Laat de verantwoordelijkheid liggen, waar ze ligt’ . Bij 
de gasten zelf dus, of bij andere organisaties of diensten die eventueel 
betrokken worden.

20 Uitspraak van een oude wijze Limburger
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Structureel werken 
Dit zijn technieken om maatschappelijke instellingen en het beleid te 
beïnvloeden om uitsluiting te voorkomen of weg te werken.
Structureel werken zit het straathoekwerk in de genen. Toen de pioniers 
van het straathoekwerk hun eerste definitie van onze werkvorm op 
papier zetten, was structureel werk al één van de vier pijlers (naast 
actief, positief en integraal werken). Straathoekwerk en structureel 
werken gaan dus hand in hand. Bij eender welke beschrijving van 
straathoekwerk duikt signaleren of stem zijn van of voor de doelgroep 
steeds op. Straathoekwerkers moeten dan ook een ijzersterk geloof 
hebben in de democratie en weten dat verandering ten goede kan. Het 
geloof dat we in onze gasten hebben, moeten we ook t.o.v. het beleid 
hebben, anders verwordt straathoekwerk tot dweilen met de kraan open.
Structureel werk is dus het proberen veranderen van de manier waarop 
er gedacht wordt, of zaken georganiseerd of uitgevoerd worden, binnen 
organisaties of door een bestuur of overheid. Structureel werk duidt op 
twee onlosmakelijk met elkaar verbonden processen.

Enerzijds is er het maatschappelijk debat, de publieke opinie. Een 
samenleving komt niet uit de lucht vallen, maar wordt gebaseerd op wat 
er leeft onder de bevolking. Er wordt steeds gezocht naar een consensus 
waar zo veel mogelijk mensen zich in kunnen vinden. Zo’n consensus is 
altijd tijdelijk want staat steeds ter discussie. Om een zo groot mogelijke 
consensus in een samenleving te vinden, heb je de stem van alle burgers 
nodig en daar knelt het schoentje. De gasten van het straathoekwerk 
worden zelden gehoord. Het is de taak van elke straathoekwerker om 
samen met de gast(en) op zoek te gaan en om hun stem van tel te laten 
zijn.

Anderzijds is er het politieke debat dat mee beïnvloed wordt door het 
maatschappelijk debat. Ook hier heeft het straathoekwerk zijn taak te 
vervullen. Belangrijk is dat acties op micro-, meso- en macroniveau 
steeds samenhangen.

Structureel werken kan gaan van heel kleine dingen, zoals een 
condoomapparaat ophangen in een jeugdhuis, de toelatingsvoorwaarden 
veranderen in een drughulpverleningscentrum, tot het opstarten van een 
nieuw laagdrempelig daklozen opvangcentrum of het veranderen van 
de visie van de federale regering op economische activering. Je kan 
honderden voorbeelden geven van structureel werk. Maar steeds ligt er 
een signaal, geëxpliciteerd of niet, aan de basis van dit werk.

Belangenbehartiging, sociale actie
Vaak botsen gasten op hindernissen waardoor ze onterecht in een 
positie van uitsluiting gedwongen worden. De straathoekwerker kijkt 
dan samen met hen hoe hun belangen het best verdedigd worden. Ook 
hier is het betrekken van de doelgroep belangrijk, want door samen 
het proces aan te gaan, leren gasten hun rechten beter kennen en ze te 
verdedigen. Het is een groeiproces, ook voor de werker, dat niet altijd 
gemakkelijk verloopt. Je rechten verdedigen of lacunes aankaarten, 
is vaak frustrerend omdat het lang duurt en niet steeds het gewenste 
effect oplevert. Toch is het heel belangrijk omdat het straathoekwerk 
gelooft in een maakbare samenleving. We mogen niet aan de kant gaan 
zitten en de dagelijkse realiteit aanvaarden als een vaststaand gegeven. 
Veranderingen zijn altijd mogelijk, zowel bij mensen als bij structuren. 
Voorbeelden zijn: een reglement binnen een voorziening proberen 
beïnvloeden zodat het beter afgestemd is op de doelgroep, de nood 
aankaarten aan een bepaalde vorm van hulpverlening, een betoging 
organiseren, een evenement op poten zetten rond een thema…
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Signaalfunctie
Signaalfunctie is ook een vorm van belangenbehartiging waarbij de 
doelgroep kan betrokken worden. Maar soms moet de straathoekwerker 
(of de coördinator) het alleen aanpakken. Het is niet altijd mogelijk 
om de gasten uit te nodigen op bijvoorbeeld vergaderingen of 
overlegstructuren. Dan zal de straathoekwerker de noden van de 
doelgroep vertegenwoordigen en deze aankaarten. Soms gaat dat via het 
schrijven van signaalnota’s, maar het kan evengoed het verkondigen van 
de mening van gebruikers op een welzijnsoverleg zijn.
Signaalfunctie is niet alleen het aankaarten van zaken die fout lopen, 
het houdt ook in dat de straathoekwerker de leefwereld van de gasten 
kenbaar maakt. Straatverhalen21 schrijven is hier een belangrijk middel 
voor. 

Deze lijst van technieken en methodes is zeker niet volledig. 
‘Uiteindelijk doet een straathoekwerker wat er gedaan moet worden’22. 
Maar steeds met het streven om de gast zelf zo veel mogelijk te laten 
doen. Straathoekwerk neemt niets over, het ondersteunt.

We hebben nu de werkvorm uitvoerig beschreven, zodat het schema 
volledig is en een overzicht geeft van wat straathoekwerk inhoudt:

21 Naast kwantitatieve registratie, doen straathoekwerkers ook aan kwalitatieve 
registratie. Zij schrijven (korte) verhalen neer over zaken die ze meemaken met 
gasten, dingen die ze doen, situaties die hen aangrijpen, processen die ze met 
mensen doorlopen,…
22 Uitspraak uit de theorie van de presentie van Andries Baart 
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De techniek:
Werken met Werken met gast Structureel
gasten en maatschappij werken

Positieve confrontatie Signaalfunctie
waarden en normen

Harm Reduction

Hulp- en dienstverlening
Brugfunctie
Doorverwijzen
Toeleiden

Groepsemancipatie
Projectwerk

Perspectief bieden
Keuzemogelijkheden

aanreiken Belangenbehartiging
Informeren

Sociale actie

        Onderdompeling

De relatie
Kenmerken: zorgzaam, betrokken, evenwaardig, wederkerig, respectvol

en onvoorwaardelijk

Doelstellingen
Contacten krijgen en werken aan een relatie
zicht krijgen op de situatie
Gasten ondersteunen om eigen verantwoordelijkheden op te nemen
tot stand brengen van communicatie tussen de gasten en hun omgeving
signaalfunctie en belangenbehartiging

Mens- en maatschappijvisie
Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan:

sociale grondrechten

zorgethiek
individuele bestaansethiek
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Joost contacteert me, hij heeft raad nodig. Niet voor zichzelf maar voor een vrouw die hij 
heeft leren kennen. Deze vrouw, Caroline, komt regelmatig bij hem langs. Momenteel 
logeert ze bij vrienden van hem.

Joost maakt zich serieuze zorgen omtrent haar en dat is de reden waarom hij mij 
contacteert. Problematisch is dat ze geen hulp wil. Joost had haar voorgesteld om contact 
op te nemen met mij, maar dat lukte niet. Ik probeer zoveel mogelijk wegen open te laten 
maar me zelf opdringen doe ik liever niet.

Een aantal weken gaan voorbij. En dan doet er zich een ernstige crisis voor. Caroline kan 
niet meer terecht bij haar vrienden. Ook niet bij Joost. Bij hem mag ze langskomen, maar 
niet overnachten. Deze keer wil ze wel met me spreken.

We zitten bij Joost thuis. Al snel wordt me duidelijk dat Caroline een mentale achterstand 
heeft en bijzonder kwetsbaar is op straat. Joost probeert haar te overtuigen om via 
professionele hulp naar opvang te zoeken. Caroline ziet zoiets niet zitten en blokt dat 
volledig af. Later vertelt ze ook waarom. Ze had al in een opvangcentrum gezeten maar 
daar is ze na 2 dagen weggevlucht.

Na een tijdje praten blijkt ook dat Caroline eigenlijk dringend naar de dokter zou moeten. 
Maar ook dat blokt ze volledig af. Ze wil niet gaan en zegt dat alles met haar in orde is. Ze 
vreest dat we haar in een opvangcentrum willen steken. Het wantrouwen tegenover mij en 
ook Joost is enorm groot. Uiteindelijk lukt het toch om haar te overtuigen naar de dokter 
te gaan. Daar wordt ze verzorgd en de nodige medicatie voorgeschreven.

Het is ondertussen al avond en Caroline heeft nog steeds geen slaapplaats. Normaal gezien 
heb ik de houding gasten vrij te laten kiezen of ze opvang willen. Ervan uitgaande dat 
ze wel zullen overleven, hoe onmenselijk dat ook soms is. Maar bij haar vind ik dat zeer 
moeilijk, net omwille van haar kwetsbaarheid.

We overliepen samen al haar contacten. En ze vond nog iemand waar ze een nacht bij 
terecht kon. Enerzijds was ik blij, anderzijds wist ik dat dit niet lang ging duren. 

De dag daarna spraken we opnieuw af. Ze daagde niet op. Ik belde haar, maar geen 
gehoor.

Een paar uur later komt ze huilend op mijn bureau aan. De jongen die ze gisteren had 
gebeld en die haar onderdak had beloofd, had haar gewoon niet binnengelaten. Caroline 
zou stinken, had hij haar gezegd. Ze was dan terug bij haar familie gaan slapen. En dat 
was weer fout gelopen.

Ik heb haar dan eventjes op haar effen laten komen. Haar verhaal laten doen, wat gegeten 
en gedronken met haar.

Caroline begon nu toch opvang te overwegen. We zijn dan samen naar het OCMW 
gegaan. Daar kenden ze haar al van vroeger en men heeft haar daar met veel geduld 
opgevangen. Ze probeerde toen nog alles om opvang te vermijden. Ze contacteerde alle 
mogelijke kennissen maar geen van hen wou haar helpen. Pas dan was ze bereid dat er 
voor haar opvang zou gezocht worden. 

Ze zit nu terug in een opvangtehuis, een kortverblijf voor personen met een handicap. 
Maar nu laat ze me weten dat ze het daar niet meer uithoudt.
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Zoals uit de beschrijving van de werkvorm blijkt, werkt de 
straathoekwerker hoofdzakelijk alleen, tussen zijn gasten. Hij kan dus 
niet terugvallen op collega’s die in de buurt zijn, op de regels van een 
centrum of werking, zelfs amper op voorgeschreven technieken of te 
volgen procedures. Elke straathoekwerker heeft een andere achtergrond, 
opleiding, levenservaring en ook dat heeft invloed op de dagelijkse 
manier van werken.
Het is nochtans belangrijk dat de werkers (en coördinatoren) 
professioneel ondersteund worden zodat de kracht van het 
straathoekwerk behouden blijft. Daarom is er een solide 
ondersteuningsstructuur uitgebouwd.
 
De ondersteuningsstructuur bestaat uit 3 niveaus: 

Vlaams niveau: Vlastrov•	
Provinciaal niveau: de ankerpunten•	
Lokaal niveau: het project binnen de dienst of organisatie •	

1. VlAAMS niVeAu: 
kOepelOrGAniSAtie VlAStrOV

Vlastrov23 is een onderdeel van het SAW24 en heeft 3 opdrachten:
deskundigheidsbevordering•	
promotie van het straathoekwerk•	
signaalfunctie op Vlaams niveau •	

Deskundigheidsbevordering
Straathoekwerk komt in de meeste sociale opleidingen (nog) niet 
aan bod. Het is dus de taak van Vlastrov om cursussen en vormingen 
te voorzien. Zo is er voor beginnende werkers de initiatiecursus, 
later gevolgd door de opvolgingscursus. Ervaren werkers kunnen 
deelnemen aan de workshops straathoekwerk. Naast deze cursussen 
organiseert Vlastrov thematische vormingen over onder andere drugs, 
harm reduction, omgaan met psychische stoornissen, … Ook voor 
coördinatoren is er een aanbod voorzien, waaronder de jaarlijkse 
tweedaagse.

23 Afkorting voor VLAams STRaathoekwerk OVerleg, een naam overgebleven 
uit 1990 toen dit nog een vrijwillige samenkomst van alle straathoekwerkers was 
om cases en ervaringen te bespreken.
24 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, koepel van de CAW’s in Vlaanderen

structuur 
van het 
staathoekwerk
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Om dit aanbod te kunnen realiseren, ontwikkelt Vlastrov ook 
instrumenten. Voorbeelden daarvan zijn het coördinatorenhandvest, het 
startpakket voor beginnende werkers, de bundel structureel werk, het 
signaalboek ‘de Strijd aan de Onderkant’, de website, … 

Jaarlijks organiseert Vlastrov een samenkomst van heel het 
straathoekwerk, namelijk de Verenigde Straten. Deze samenkomst staat 
steeds in het teken van uitwisseling, vorming en ontmoeting.

Deskundigheidsbevordering is alleen maar mogelijk indien Vlastrov zich 
ook bezig houdt met het verfijnen en bewaken van de werkvorm. Nieuwe 
theorieën en inzichten die van belang zijn, krijgen hun plaats binnen 
de omschrijving en spanningsvelden en evoluties in de praktijk worden 
geëxpliciteerd en besproken. 

Promotie straathoekwerk
Naast deskundigheidsbevordering doet Vlastrov ook aan promotie van 
het straathoekwerk. Het is de opdracht van de koepelorganisatie om 
het straathoekwerk en de visie erop op Vlaams en federaal niveau te 
verdedigen en ervoor te zorgen dat de werkvorm ruimer bekend wordt. 
Dit gaat dus over activiteiten op beleids- en academisch niveau.

Signaalfunctie
De derde opdracht betreft het verdedigen van de belangen van de 
doelgroep op Vlaams en federaal niveau. Straathoekwerkers stoten 
via hun dagelijkse praktijk op uitsluitingsmechanismen. Deze worden 
vertaald in signalen en daarmee gaat men lokaal aan de slag. Indien deze 
signalen echter een Vlaams of federaal karakter hebben, is het de taak 
van de koepelorganisatie om hier verder aan te werken.

2. prOVinciAAl niVeAu: De 
Ankerpunten

De provinciale ankerpunten25 staan dichter bij de projecten en zijn 
daardoor beter geplaatst om ondersteuning in de praktijk te bieden. Naast 
de promotie van het straathoekwerk op lokaal vlak, ondersteunen zij de 
oprichting van nieuwe projecten. Zij helpen bij de selectieprocedures 
voor nieuwe straathoekwerkers en creëren een kader voor de coördinator 
en de werker(s). Ook zorgen zij voor kwaliteitsbewaking van de 
werkvorm door de organiserende dienst of organisatie een protocol te 
laten ondertekenen. Elk ankerpunt organiseert ook intervisie. Hierbij 
komen straathoekwerkers van verschillende projecten samen en worden 
concrete situaties besproken zodat vanuit die bespreking algemene 
werkingsprincipes getrokken kunnen worden. Intervisie is een zeer 
belangrijk leermodel voor straathoekwerkers omdat hier de ervaringen 
van verschillende werkers gedeeld worden.

Elk ankerpunt organiseert ook, in samenspraak met of op vraag van 
de straathoekwerkers vormingen. Die gaan over onderwerpen die 
binnen de provincie van belang zijn of facetten van de werkvorm die de 
ankerpuntcoördinator opnieuw wil benadrukken.

Straathoekwerkers krijgen ook de mogelijkheid om supervisie aan 
te vragen bij hun ankerpuntcoördinator. Dit is niet verplicht. In 
tegenstelling tot een werkbespreking, gaat supervisie meer over de 
impact van de job op het functioneren van het individu.

25 LiSS voor Limburg, VOS voor Oost-Vlaanderen, Westrov voor West-
Vlaanderen en Astrov voor Antwerpen en Via-B voor Brussel
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Het ankerpunt vertegenwoordigt ook het straathoekwerk op provinciaal 
en lokaal vlak en vertaalt de signalen van de werkers naar het 
provinciale niveau.

Als laatste opdracht organiseert het ankerpunt overleg tussen de 
verschillende coördinatoren. Op die manier ontstaan er linken tussen 
de verschillende projecten en kunnen bijvoorbeeld gezamenlijke acties 
opgezet worden.

3. lOkAAl niVeAu: Het prOject

Op lokaal niveau heb je de coördinator en eventueel een stuurgroep. 
Beide zorgen voor de dagelijkse ondersteuning van de werker(s).

De coördinator doet dit door het geven van werkbesprekingen. 
Werken op straat kan een chaotische bezigheid zijn en het is dan ook 
belangrijk dat er binnen een werkbespreking structuur aangebracht 
wordt zodat de doelstellingen bereikt worden. Structuur aanbrengen wil 
ook zeggen dat de coördinator sturend optreedt. Andere instrumenten 
die de coördinator ter beschikking heeft om werkers te begeleiden, zijn 
weekschema’s, teamvergaderingen, registratie en evaluatie.

De coördinator vertegenwoordigt het straathoekwerk op lokaal vlak. 
Ook de signaalfunctie op lokaal vlak is voor een groot gedeelte de 
verantwoordelijkheid van de coördinator.

We adviseren de projecten bij aanvang een stuurgroep of structurele 
verankering te voorzien. Deze bestaat uit de werker en coördinator, 
de ankerpuntcoördinator en een aantal vertegenwoordigers van lokaal 
relevante werkingen (OCMW, CAW, Vereniging waar Armen het 
Woord Nemen, Opbouwwerk, VDAB, jeugddienst…). Naast sturen 
en bijsturen van het project zorgt dergelijke groep ook voor de 
signaalfunctie. De signalen van de straat worden daar besproken en men 
kijkt of samenwerkingsverbanden tussen de verschillende organisaties of 
diensten mogelijk zijn om met de signalen aan de slag te gaan. Dit zorgt 
voor een lokale gedragenheid van het straathoekwerk en dus voor een 
verbeterde belangenbehartiging van de doelgroep.
.
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Woensdag avond 17u, ik loop wat rond in het station. Binnen is er niemand te vinden, 
vreemd want hier is het meestal zeer druk. Ik loop dan maar richting uitgang en zie, en 
hoor vooral, dat daar iets aan de hand is. Iedereen is goed gelanceerd, alcohol heeft al 
rijkelijk gevloeid en de mensen zijn klaar voor een strijd tegen de politie… Anarchie! En 
ze zullen hun familie erbij halen en die zullen dan nog vrienden meenemen, en voor de 
flikken het beseffen zullen ze in het nauw gedreven zijn! Terwijl ik de gemoederen wat 
probeer te bedaren merk ik al snel een aantal nieuwe gezichten op. Eén ervan is Aisha en 
ze is hier nog maar een week. Ze kent hier helemaal niets. Het enigste wat ze weet, is dat 
ze me nu al aardig vindt.

Ze vertelt me een bizar verhaal van een 4 jaar durende coma, ontwaken en beseffen dat 
alles wat ze had, verdwenen en haar afgenomen is. Haar kinderen, haar auto, haar woonst. 
Al na twee zinnen hoor ik dat ze het moeilijk heeft bij het ademen. De lucht giert door 
haar longen. Regelmatig pauzeert ze in haar verhaal om zuurstof bij te happen. Het is 
zomer en de lucht is zwaar van de pollen. Die vreselijke pollen die bij een aantal mensen 
voor een dichtslibbing van de longen zorgt. En zij, zij is daar één van.

Ik merk op dat ik hoor dat ze problemen heeft aan haar longen. Ja zegt ze, ze heeft daar 
heel veel last van. De laatste dagen is ze al tweemaal naar de spoed gegaan omdat ze bijna 
geen zuurstof binnen kreeg. Ze hebben haar daar steeds goed geholpen maar daar blijven 
was natuurlijk niet mogelijk. En telkens stuurde de dokter haar terug de straat op met 
een voorschrift in haar hand. Een voorschrift waar ze niets mee kon doen, want geld dat 
heeft ze niet. Een medische kaart? Waar moet ze die gaan halen? Het OCMW, waar kan 
ze dat vinden? Ik stel haar voor om morgen naar het OCMW te gaan zodat ze toch al haar 
medicijnen kan gaan halen. Wil ik dat voor haar doen? Dat is heel lief van mij…

Ze wil mij haar voorschriften laten zien, al die medicijnen die ze normaal zou moeten 
innemen. Op het voorschrift zie ik een naam staan die mij bekend voorkomt. Heb ik niet 
zo’n puffertje in mijn zak zitten dat ik gekregen had bij mijn laatste bronchitis? En ja, juist 
hetzelfde! Ik geef het haar en probeer nog wat aanwijzingen te geven om het goed toe te 
dienen. De woorden gaan verloren want gretig neemt ze het ding aan. Al na de eerste puf, 
zie ik haar gezicht opklaren en hoor ik haar longen vollopen met dat noodzakelijk goedje. 
Eindelijk is ze verlost van dat benauwend gevoel in haar borstkas en voelt ze zich niet 
meer als een vis op het droge. En dit is voor mij de essentie van het straathoekwerk: het 
geven van ademruimte, al is het maar tijdelijk.
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Het straathoekwerk heeft zich, onder andere, gebaseerd op 
wetenschappelijke theorieën en kritische invalshoeken. Dat was bij 
het ontstaan van het straathoekwerk zo en dat is nog steeds het geval. 
Hoewel straathoekwerkers en coördinatoren nog steeds dagelijks de 
samenleving kritisch bekijken, geven de volgende 4 kaders een richting 
aan het denken. Zij vormen een onderbouw van waaruit de dagelijkse 
praktijk kan ontrafeld worden om zo mechanismen te ontdekken 
die uitsluiting veroorzaken. De eerste drie zijn theorieën die ons een 
wetenschappelijke basis geven in het werken met uitgeslotenen. Het 
laatste is een kritische visie op honderd jaar (sociale) geschiedenis 
gebaseerd op boeken, theorieën, gesprekken en kritische inzichten. 
Samen vormen zij een basis waarop het straathoekwerk gebouwd is
1. Het Matteüseffect
2. Theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid
3. Theorie van de Presentie
4. Een visie op 100 jaar geschiedenis.

1. Het MAtteüSeFFect 
(prOF. Deleeck)

Herman Deleeck verwijst met het Matteüseffect naar het fenomeen 
dat in een welvaartsstaat de middenklasse meer geniet van sociale 
voordelen en services dan maatschappelijk kwetsbaren, ook als deze 
diensten net ontworpen zijn om de meer kwetsbaren te helpen. Reden 
hiervoor is dat deze geschoeid zijn op de leest van de middenklasse, 
waardoor zij gemakkelijker toegang hebben tot deze voordelen.

Enkele voorbeelden:

oorspronkelijk zijn bibliotheken ontworpen om diegenen die geen •	
boeken kunnen kopen, toch de mogelijkheid te geven om te lezen. We 
zien echter dat voornamelijk mensen uit de middenklasse naar de bib 
gaan.
Onderzoek wijst uit dat hogere sociale klassen in onze samenleving •	
meer gebruik maken van gezondheidszorg waardoor zij ook meer 
genieten van terugbetalingssystemen.
Mensen uit de middenklasse studeren doorgaans langer waardoor zij •	
langer kunnen genieten van kindergeld en onderwijs.
Premies voor renovatie van een huis worden vaak na de kosten •	
terugbetaald waardoor alleen diegenen die voldoende geld hebben ervan 
kunnen genieten om de renovatie te betalen.
…•	
 
Het Mattheüseffect toont ons dat de herverdelingsmechanismen in onze 
samenleving niet altijd naar behoren functioneren waardoor uitsluiting 
blijft bestaan en zelfs gecreëerd wordt.

de fundamenten
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2. tHeOrie VAn De MAAtScHAppelijke 
kwetSbAArHeiD (prOF. wAlGrAVe 
en prOF. VettenburG)
Deze theorie toont ons dat cultuur, naast socio-economische situatie, ook een 
mechanisme van macht is en dus een belangrijke factor in het veroorzaken en 
bestendigen van uitsluiting. Dit model schetst hoe uitsluiting op heel jonge 
leeftijd, vaak heel onbewust, vorm krijgt. Hieronder het schema26/27 dat het 
volledige proces weergeeft: 

26 Dit schema zou de indruk kunnen wekken dat het de individuele leerkracht is die 
uitsluiting veroorzaakt. Dit is niet zo. Wel is het zo dat zij deel uitmaken van een 
systeem dat hen deze manier van werken (onbewust) oplegt. 
27 Jeugd en Maatschappelijke Kwetsbaarheid, Nicole Vettenburg, 1989, Artikel 
gepubliceerd in: Hazekamp J. e.a. Jeugd in bijzondere situaties.
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Dit schema draait rond ‘cultuur’. Cultuur willen we hier in de breedste 
zin van het woord interpreteren, nl. als het geheel van waarden en 
normen, omgangsvormen, communicatiewijze, enz.

Om dit te verduidelijken willen we ingaan op de relatie tussen 
maatschappelijk kwetsbaren en maatschappelijke instellingen zoals 
onderwijs, politiediensten, werkloosheidsdiensten, enz.. Professor 
Walgrave en Professor Vettenburg die de maatschappelijke 
kwetsbaarheidstheorie ontwikkelden, gaan hier uitgebreid op in. 
Zij stellen dat maatschappelijk kwetsbaren in hun contacten met 
maatschappelijke instellingen vooral te maken hebben met de 
controlerende en sanctionerende aspecten ervan en minder genieten van 
het positieve aanbod. Kenmerkend voor maatschappelijk kwetsbaren is 
dat hen de macht ontbreekt om hun eigen cultuur te laten opnemen en 
valoriseren in de maatschappelijk erkende cultuur. Dit heeft een aantal 
belangrijke gevolgen:

hun belangen worden door maatschappelijke instellingen niet of •	
onvoldoende verdedigd
men komt niet of onvoldoende tegemoet aan hun specifieke noden en •	
behoeften
ze kunnen zich niet weren tegen negatieve stereotypen die er over hen •	
bestaan 
ze worden door maatschappelijke instellingen constant negatief •	
aangesproken, gecorrigeerd, enz. op het niveau van cultuurverschillen 

In het dagelijks werken met maatschappelijk kwetsbaren stellen we 
dit voortdurend vast. Ze beantwoorden niet aan de normen van onze 
middenklassecultuur: ze gaan anders met elkaar om, ze heten “dom”, 
“slecht opgevoed” of “onaangepast”. Maatschappelijke instellingen 
willen hen daarom aanpassen, opvoeden, manieren leren, sociale 
vaardigheden aanleren, enz. Heel wat maatschappelijk kwetsbare 
kinderen en jongeren ervaren maatschappelijke instellingen dan ook 
eerder als zeer normerend, dan als instellingen die hen iets te bieden 
hebben. Ze voelen zich steeds weer op hun plaats gezet.

Op die manier functioneert cultuur als een machtsmechanisme, 
waarbij de dominante groepen in onze samenleving hun machtspositie 
vormgeven en bestendigen: aanpassen of oprotten.

Dit merk je heel goed in het onderwijs: veel kwetsbare jongeren haken 
af, niet omdat ze niet over de intellectuele capaciteiten beschikken, maar 
omdat ze de school eerder als bestraffend en sanctionerend zien. Ze 
voelen zich daar niet erkend. Erger nog, ze worden gestraft voor wie ze 
zijn.

We verduidelijken dit proces in het onderwijs aan de hand van het 
schema: 

Elk kind probeert affectie te krijgen van zijn of haar leraar. Binnen een 
school gebeurt dit op twee maieren. Ten eerste is er het inhoudelijke, 
de leerstof (de schoolopdracht). Een kind dat goed studeert, oplet, 
huiswerk maakt… krijgt van de leerkracht positieve bekrachtiging, 
krijgt erkenning. Ten tweede is er de overdracht van cultuur, het 
betrekkingsaspect, de waarden en normen (schooldiscipline). Een 
kind dat beleefd is, luistert naar de leerkracht, zich gedraagt op de 
speelplaats… krijgt respect van de leerkracht. Twee processen waar 
op zich niets mis mee is. Het moeilijke zit hem echter in het feit dat 
deze processen en dan vooral het proces rond de discipline, sterk op 
de middenklasse gericht zijn. De waarden en normen die gehanteerd 
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worden, zijn die van de middenklasse. Hieronder een aantal voorbeelden 
zonder stigmatiserend te willen overkomen:

Eerlijkheid is een waarde die centraal staat in elk schoolgebeuren, maar •	
toch beperkt moet worden. Een kind dat tegen een leerkracht zegt dat hij 
vindt dat de les zeer slecht gegeven is, wordt hier doorgaans niet voor 
beloond. Kinderen die van thuis uit gewoon zijn ronduit hun mening te 
zeggen, zijn dus niet erg geliefd.
Conflicthantering dient ten alle tijde verbaal te gebeuren. Als je van •	
thuis uit gezien hebt dat je met een beetje agressie ook heel wat kan 
oplossen, krijg je straf op school.
Wat kledij betreft worden kinderen vaak vrij gelaten in hun keuze. •	
Wat ze dragen zal echter het oordeel van de leerkracht beïnvloeden: 
oorbellen, piercings, bomberjacks, camouflagebroeken, minirokjes…
Huiswerk is dan weer een voorbeeld van het eerste proces: scholen die •	
huiswerk meegeven gaan er van uit dat kinderen thuis gestimuleerd 
worden om schoolwerk te maken, dat kinderen thuis een plaats hebben 
om te werken, dat kinderen thuis op begeleiding kunnen rekenen bij 
moeilijke opdrachten. Bij kinderen uit maatschappelijk kwetsbare 
gezinnen is dit allemaal niet zo evident.

Deze voorbeelden tonen aan dat kinderen uit kwetsbare milieus het heel 
wat moeilijker hebben om dezelfde waardering en respect als andere 
kinderen te krijgen. Komt daar nog bij dat leerkrachten vaak als symbool 
voor alle andere maatschappelijke voorzieningen staan. Wanneer de 
binding met de leerkracht niet goed lukt, zal dat de latere contacten 
met werk, politie, justitie, hulpverlening sterk beïnvloeden. Op school 
worden jongeren dikwijls voor de eerste keer gekwetst, wat vaak nog 
maar een voorbode is van de vele andere kwetsuren die ze later zullen 
oplopen. 
De theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid toont ons aan dat 
afkomst vaak bepalend is voor de verdere manier van participeren. Het 
geloof in de samenleving wordt voor een groot stuk op school gevormd. 
Wie van thuis uit reeds de ‘juiste’ waarden en normen mee gekregen 
heeft, zal het gemakkelijker hebben om aanvaard te worden. Hij of zij 
zal meer geloof hebben in de maatschappelijke voorzieningen en hier 
dan ook sneller aan participeren, want die voorzieningen zullen zijn of 
haar rechten verdedigen. Wie echter reeds op school te horen krijgt dat 
hij of zij niet in het plaatje past, moet veranderen, slecht is… zal ook in 
andere voorzieningen niet snel vertrouwen hebben. 
Dit model toont niet aan dat het onderwijs slecht werkt. Het toont wel 
aan dat ook hier uitsluitingsmechanismen aan het werk zijn die ervoor 
zorgen dat een grote groep leerlingen meer kans maakt op een negatieve 
start.

3. tHeOrie VAn De preSentie 
(prOF. bAArt)

In 2001 schreef de Nederlandse Prof. Dr. Andries Baart zijn theorie van 
de presentie28. Voor het straathoekwerk een echte aha-erlebnis, omdat 
hierin wetenschappelijk omschreven staat wat ons buikgevoel ons reeds 
jaren duidelijk maakt. Het is praktisch onmogelijk om de diepgang van 
deze pil van meer dan 900 pagina’s samen te vatten, dus staan hieronder 
een aantal krachtlijnen en principes die een idee geven van wat de term 
presentie inhoudt.

28 Een theorie van de presentie, A. Baart, LEMMA, Utrecht (2001)
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De theorie is geschreven op basis van de dagboekverslagen van 
buurtpastores. Dit zijn een soort lekenhelpers bij de kerk die dagelijks 
tussen de mensen in hun parochie werken, met bijzondere aandacht voor 
wat wij de meest kwetsbaren noemen. Prof. Baart spreekt echter over 
sociaal overbodigen. Deze term verwijst naar twee zaken. Enerzijds 
verwijst overbodigheid naar de vaststelling dat een groot gedeelte van 
de samenleving deze mensen als overbodig beschouwt, anderzijds en 
belangrijker nog, verwijst de term naar het gevoel dat deze mensen 
hebben: ze voelen zich overbodig, ze hebben de indruk dat ze nergens 
bij horen, dat de wereld beter zou draaien zonder hen. De doelgroep van 
het presentiewerk zijn deze sociaal overbodigen. Zij worden bereikt door 
deze pastores waar ze zich bevinden: op straat, pleintjes, bij hen thuis, in 
de gevangenis… 

Prof Baart geeft zelf de volgende definitie aan presentie29: 
Een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de 
ander betrekt, zo leert zien wat er bij die ander op het spel staat – van 
verlangens tot angst – en die in aansluiting dáárbij gaat begrijpen wat 
er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie hij/
zij daarbij voor de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan 
ook gedaan. Een manier van doen, die slechts verwezenlijkt kan worden 
met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en 
liefdevolle trouw.

Dadelijk valt op dat hier een jargon gebruikt wordt dat sterk verschilt 
van het onze. Merk wel op dat ook hier, zoals bij het straathoekwerk, 
de nadruk ligt op de relatie en niet op de technieken. Centraal in de 
presentietheorie staat dan ook het zich aandachtig betrekken op het leven 
van de doelgroep. De presentiewerkers gaan een relatie aan met hun 
doelpubliek waardoor zij te weten komen wat voor hen van belang is. In 
plaats van oplossingsgericht denken, staat hier eerder zingeving centraal. 
Maar daar houdt het niet op.

Wanneer de presentiewerker weet wat er op het spel staat, wordt 
ook duidelijk wat gedaan kan worden. Men zoekt dus aansluiting 
bij het leven van mensen en gaat samen met hen op zoek naar de 
mogelijkheden. En dan doet men wat er gedaan moet worden, zoals Prof 
Baart het omschrijft. Geen vaste technieken, geen handelingsprotocol, 
geen kille hulp, geen afstandelijke interventie, maar wel aandacht voor 
het verhaal van mensen en daarmee aan de slag gaan, zonder dat dit 
verhaal vertaald wordt in afzonderlijke problemen. 

Zijn theorie is duidelijk een reactie op de verregaande 
professionalisering en protocollisering van de zorg. In plaats van 
professionele afstand introduceert hij opnieuw betrokkenheid.

Je kan het presentiemodel het beste beschrijven als je het tegenover het 
interventionistisch model plaatst. Hieronder een schema met daarin 12 
kenmerken van interventie met daarnaast wat presentie in de plaats stelt.

29 Gehaald van de website www.presentie.nl
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Interventiebenadering Presentiebenadering

de startfase van de •	
interventiebenadering 
kenmerkt zich meestal 
door een professioneel, 
gereguleerde kennismaking 
met de situatie van nieuwe 
cliënten (intakes)

bij de presentiebenadering •	
staat de exposure - het 
zich bloot stellen aan, zich 
onderdompelen in - centraal

de interventiebeoefenaar •	
vertrekt vanuit een visie op 
sociale problemen, vanuit 
een probleemoriëntatie

de presentiebeoefenaar •	
vertrekt niet vanuit een 
probleemfocus, maar vanuit 
kansen en opportuniteiten, 
vanuit een betrokkenheid, 
zowel sociale problemen als 
niet-problematische aspecten 
van het leven kunnen aan bod 
komen

problemen worden in de •	
interventiebenadering door 
een juiste herformulering 
en diagnose behandeld, 
voorkomen of genezen; 
het gaat hierbij vooral om 
vertaalslagen, waardoor 
sociale problemen 
toegankelijk worden 
gemaakt voor een 
theoriegeleide diagnostiek

de remedie is meestal een •	
combinatie van wat de 
cliënt wenst te bereiken en 
wat langs methodische weg 
haalbaar is, wat gemaakt, 
beheerst of minstens op 
goede gronden voorspeld 
kan worden

om problemen opgelost te •	
krijgen, voegt men volgens 
een tevoren opgesteld plan 
tijdelijk bepaalde expertise 
aan het cliëntsysteem toe 

om voor hulp in aanmerking •	
te komen dient men zich 
als potentiële cliënt aan 
te passen aan procedures, 
doelen, methodieken en 
bureaucratische redelijkheid

de presentiebeoefenaar werkt •	
zonder vaststaande agenda, 
de agenda wordt bepaald door 
wat de ander aan de orde stelt 
en wel zoals de andere zaken 
aan de orde stelt.  
 
de presentiebeoefenaar bouwt •	
het begrip op vanuit de termen 
en binnen het perspectief 
zoals ze worden aangereikt, 
niet vanuit een achterliggend 
(theoretisch) kader

hierdoor heeft de •	
presentiebeoefenaar geen 
geprivilegieerde positie, 
gebruikt hij/zij geen 
overmachtt

de doelen krijgen gestalte •	
in een losse overleg- en 
beraadsvorm
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Interventiebenadering Presentiebenadering

de interventiebeoefenaar •	
beschikt slechts over 
geplande, beschotte en 
berekende tijd

kenmerk van de •	
presentiebenadering is het 
weinig begrensd in tijd zijn; 
betekenissen die zingevend 
zijn, laten zich immers 
nauwelijks met gepland 
geweld tevoorschijn roepen 

is gericht op het doen •	
verdwijnen van iets, 
zoekmaken van leed en 
verdriett

is gericht op het uiteindelijk •	
laten verschijnen van iets, 
het geven van een kans aan 
leed en verdriet om in hun 
echtheid tevoorschijn te 
komen

beperkingen van tijd en •	
voortgang en gebonden 
aan methodisch strenge 
voorschriften

de presentiebeoefenaar •	
begrenst zijn aanwezigheid 
weinig in tijd, in duur en 
bindt zich nauwelijks aan 
het vervuld zijn van strikte 
voorwaarden 

onvoorwaardelijk: dat •	
betekent niet dat alles kan of 
aanvaardbaar is, maar wel 
dat de presentiebeoefenaar 
niet is gebonden aan allerlei 
regels die zijn aanwezigheid 
moeten rechtvaardigen 

de aandacht en de zorg van •	
de presentiebeoefenaar 
hoeven niet verdiend te 
worden en kunnen niet 
gemakkelijk verspeeld 
worden, hij/zij is 
betrouwbaar maar zeker niet 
onkritisch of flauw

oplossen van problemen •	
onder het gezichtspunt van 
maken en beheersen 

oplossen van problemen •	
onder het gezichtspunt van 
er-zijn-voor

aanbod van financieel en •	
instrumenteel kapitaal 

aanbod van sociaal-cultureel •	
kapitaal

4. een SOciAle GeScHieDeniS 

In wat volgt, schetsen we een beeld van de sociale geschiedenis zoals 
die binnen het straathoekwerk geïnterpreteerd wordt. Is deze weergave 
voor discussie vatbaar? Zeker wel. Maar we gaan er van uit dat er niet 
zoiets bestaat als één geschiedenis. Elk verhaal vertelt evenveel over de 
verteller als over het onderwerp. 
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We gaan ervan uit dat de wereld maakbaar is en daarom schetsen wij 
ons verhaal, zodat duidelijk wordt waar het straathoekwerk vandaan 
komt en waar het met onze samenleving naar toe wil..

Tot 1945 
Het straathoekwerk zoals we dat nu kennen, bestaat sinds 1985. Maar 
reeds in 1899 werd de basis gelegd voor enkele principes die nu de kern 
van het straathoekwerk uitmaken. Bij Mary Ellen Richmond vinden we 
in haar werk ‘Friendly visiting among the Poor’ de basis terug van de 
presentiegedachte. Volgens haar is het belangrijker een relatie aan te 
gaan met cliënten dan om hen iets te geven, zoals blijkt uit haar slogan 
‘not a gift but a giver’. 
Eind 18de en begin 19de eeuw zien we dat Daens en Cardijn de 
arbeiders gaan opzoeken aan de fabriekspoort. Vanuit de vaststelling 
van de schrijnende situatie waarin arbeiders zich bevinden, leggen zij de 
basis voor het latere vakbondswerk.

Omstreeks 1920 legt Jane Addams (‘the Mentally Subnormal: The 
Social Casework Approach’) de basis voor integraal werken. Haar 
pleidooi is er één voor aandacht voor de volledige mens en zijn 
situatie en om zich niet te beperken tot het geven van goede raad en 
morele adviezen. Een duidelijke aanklacht tegen de toen heersende 
hulpverlening van kerk en patronaat.

Het onderduiken in de leefwereld van cliënten, vinden we bij Mary 
Ellen Richmond al terug. Het professioneel in de praktijk brengen van 
dit principe, zien we heel duidelijk in de Verenigde Staten (Chicago en 
Los Angeles) tijdens het interbellum. Bendeleden die opgepakt worden, 
krijgen de mogelijkheid om ‘undercover’ te gaan naar hun ‘gang’. In ruil 
voor strafvermindering en eventuele toegevingen, moeten zij informatie 
uitwisselen en trachten hun makkers op het rechte pad te helpen. Een 
duidelijkere vorm van vindplaatsgericht werken, is moeilijk voor te 
stellen. Het is zelfs mogelijk hier een voorloper van Peer Support in te 
zien.

In al deze voorbeelden zien we voorlopers van het straathoekwerk.

De jaren 50 
Na Wereldoorlog II, waar verschillende landen de krachten gebundeld 
hebben tegen Nazi-Duitsland, gaat men over tot het sluiten van 
internationale verdragen: het Marshall-plan wordt uitgevoerd, de 
NAVO wordt opgericht en de aanzet tot de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens wordt gegeven. Dit gebeurt in een periode van 
groeiende welstand met grote financiële mogelijkheden. Men gelooft 
heel sterk in het feit dat mens en maatschappij kunnen veranderen. Het 
is op dit moment dat voor het eerst de term empowerment opduikt: het 
aanreiken van mogelijkheden waardoor de mens (en zijn context) het 
leven in eigen handen kan nemen.
Dat in deze periode ook de Rock ’n Roll ontstaat, heeft weinig uitstaans 
met het sociaal werk, maar is wel leuk om weten.

The Roaring Sixties

Wij versus zij
De ‘60-er jaren worden bij uitstek gekenmerkt door een ongebreideld 
geloof in de maakbaarheid van de maatschappij en het groeipotentieel 
van de mens. Het is de periode waar de loonsverhogingen elkaar in snel 
tempo opvolgen en er een grote tewerkstellingsgraad is. Dit is tevens 
de aanleiding tot de eerste arbeidsmigratiegolf. Men stelt de tot dan 
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heersende dogma’s in vraag en begint volop te experimenteren op alle 
mogelijke terreinen. Hierdoor zet men de democratiseringsprocessen 
in onderwijs en hulpverlening en de emancipatieprocessen zoals 
de vrouwen- en homobewegingen, in gang. Als metafoor voor de 
technische vooruitgang in de jaren zestig vermelden we de landing van 
de mens op de maan in 1969. 
In ’61 trekt de Sovjet-Unie de Berlijnse Muur op en symboliseert 
hiermee de opdeling tussen het Oosten en het Westen. Het vijandbeeld 
krijgt een gezicht en dit wij/zij – denken zou de komende 25 jaar bekend 
staan als de Koude Oorlog.

Onaangepast
Voor het sociaal werk is het boek: Lof der onaangepastheid van Dr. H. 
Milikowski30 baanbrekend. Hij stapt af van de tot dan geldende visie 
dat een mens zich moet aanpassen aan de maatschappij, maar stelt 
dat het veeleer omgekeerd zou moeten zijn. De maatschappij moet 
leren omgaan met mensen die zich niet kunnen (van niet willen is 
dan nog geen sprake) aanpassen aan haar structuren en principes. Een 
interessante gedachte binnen het integratiediscours heden ten dage. 
Milikowski werd onder kritiek bedolven en pas in de jaren negentig 
opnieuw ontdekt.

Een tweede belangrijk gegeven is het Tweede Vaticaans Concilie 
in 1965,   waar de Katholieke kerk pleit dat een aantal basisrechten 
gegarandeerd zouden moeten worden door de civiele maatschappij en 
voor een deel afstapt van de stelling dat alles is zoals God het gewild 
heeft. 

Een tweede belangrijk gegeven is het Tweede Vaticaans Concilie 
in 1965,waar de Katholieke kerk pleit dat een aantal basisrechten 
gegarandeerd zouden moeten worden door de civiele maatschappij en 
voor een deel afstapt van de stelling dat alles is zoals God het gewild 
heeft.

Straathoekwerk
In de sociale sector legde men de nadruk op ontvoogding en 
emancipatorisch werken. Er kwam meer aandacht voor structureel werk 
(versus individueel werk) waarbij structureel werk gezien werd als het 
realiseren van maatschappelijke veranderingen. Belangrijk is dat dit 
structureel werk uitging van de gedachte dat het individu het slachtoffer 
was van de samenleving. Ook werden de grondslagen van de anti-
psychiatrie gelegd. Het straathoekwerk waait over naar Europa en wordt 
via Groot-Brittanië en Duitsland het sterkst uitgebouwd in Nederland.

De jaren 70: het veelkoppig monster angst

Complexiteit
Gedurende de jaren 70 maakt het Westen de eerste oliecrisis mee en dat 
zorgt voor ongerustheid bij iedereen. Men merkt dat men afhankelijk is 
van anderen en dat de (vermeende) superioriteit van het Westen slechts 
schijn is. De wereld wordt plots complex en zoals zo vaak worden dan 
schuldigen gezocht. Het ‘blaming the poor’ principe vindt hier zijn 
ontstaan.

30 Milikowski, Herman: Lof der onaangepastheid: een studie in sociale 
aanpassing, niet-aanpassing, onmaatschappelijkheid, Meppel, Boom, 1961
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Sociale grondrechten
Daartegenover staat dat in 1974 door België het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden geratificeerd wordt. België krijgt dus sociale grondrechten. 
Op basis daarvan worden de COO’s (Commissie voor Openbare 
Onderstand) omgevormd tot de OCMW’s via de organieke wet van 
1976. De basis voor de werking van elk OCMW wordt: ‘iedereen heeft 
recht op een menswaardig bestaan’. Daarmee wordt komaf gemaakt met 
het moraliserend optreden dat de COO’s zo kenmerkte. 

Ook typerend voor de jaren 70 is dat de privacyethiek ingang vindt. 
Op zich een zeer goede evolutie, maar samen met de onzekerheid 
en angst in de samenleving zorgt deze ethiek ervoor dat de hulp- en 
dienstverlening zich meer en meer gaat opsluiten binnen de eigen 
voorzieningen. Tegelijkertijd wordt de huishuur niet langer opgehaald 
aan huis, verdwijnen de bodes van het ziekenfonds, komt het 
kinderwelzijn (nu K&G) minder over de vloer… Kortom het sociaal 
werk trekt zich terug in spreekkamers en consultatiebureaus en gaat 
zich hoe langer hoe terughoudender opstellen, niet alleen in fysieke 
aanwezigheid maar ook op professioneel vlak. De cliënt wordt meer 
gerust gelaten. Er valt over te discussiëren of dat fundamenteel een 
goede zaak is, maar het is intussen wel bewezen dat dit bijzonder nefast 
uitgedraaid is voor de meest kwetsbaren..

Sociale kloof
Het sociaal werk faalt op nog een ander vlak, ontdekte Herman Deleeck. 
In zijn theorie van het Mattheüseffect stelt hij vast dat maatregelen, die 
ontwikkeld worden om de meer kwetsbare groepen te ondersteunen, 
voornamelijk de middenklasse ten goede komen. Studiebeurzen zijn hier 
een mooi voorbeeld van: oorspronkelijk met de bedoeling de minder 
gegoeden ook toegang tot onderwijs te garanderen, zien we vaak dat 
deze toegekend worden aan gezinnen die wel over voldoende middelen 
beschikken. 
 
In 1979 verschijnt De Markt van Welzijn en Geluk van Hans 
Achterhuis31. Een zeer fundamentele kritiek op een hulpverlening 
die faalt omwille van de verzakelijking en verafstandelijking, het 
marktdenken en het instandhouden/creëren van tewerkstelling in de 
sociale sector. Het spreekt voor zich dat Achterhuis voornamelijk 
tegenstand oproept binnen de sector.

The eighties: het Post-modernisme

Verminderde houvast
De grote verhalen (geloof, ideologie, politieke keuze, …) die voorheen 
de samenleving een houvast geven, boeten aan impact in. De Koude 
Oorlog wordt beëindigd, met de val van de Berlijnse Muur als symbool 
(1989), de kerken trekken steeds minder volk en de PC doet zijn intrede. 
Het is deze PC die de samenleving in een stroomversnelling brengt. Niet 
voor niets dat Time Magazine de PC verkiest tot man van het jaar 1981. 
Informatie wordt bereikbaar voor (bijna) iedereen, maar tegelijkertijd 
wordt er van de mensen steeds meer verwacht: je moet over voldoende 
middelen beschikken om de technologie in huis te halen, je moet over 
de kennis beschikken om er gebruik van te maken en je moet bereid 
zijn om de technologische evoluties bij te houden. Gevolg is dat niet 
iedereen mee kan. Zeker niet omdat deze evolutie het begin van de 
globalisering inluidt. 

31 Achterhuis, Hans: De Markt van Welzijn en Geluk: een kritiek van de 
andragogie, Ambo, Baarn, 1979
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Globalisering staat voor een machtsbeknotting of -verlies van de aparte 
natiestaten en een versteviging van het mondiaal gebeuren. Geldstromen 
gaan in enkele seconden de wereld rond, vervuiling stopt niet aan de 
landsgrenzen, bedrijven verkassen zonder problemen naar de derde 
wereld en/of lageloonlanden, de belangrijkste politieke beslissingen 
worden in Straatsburg genomen, culturen botsen/vermengen, de 
vertrouwde structuren verdwijnen en de traditionele, morele zekerheden 
verliezen hun impact. Die tendensen zorgen ervoor dat mensen 
vervreemden van elkaar en de samenhang binnen de maatschappij niet 
meer zien, met onzekerheid tot gevolg. 

Exclusief denken
Belangrijkste trend is de individualisering. Iedereen stelt zijn eigen 
verhaal samen, waar de opkomst van nieuwe referentiekaders een 
belangrijke rol in spelen: occultisme, new age, kicks, … Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat er voor van alles en nog wat (selecte) clubjes 
opgericht worden, erbij horen wordt plots heel belangrijk. Denken we 
hier in de eerste plaats aan de spraakmakende reportage van Jambers 
over de Millet vest.

Veiligheid
Onder meer door het Heizeldrama (1985) en de ontploffing van de 
kernreactor in Tsjernobyl (1986), komt het thema van de veiligheid op 
de politieke agenda, waar het nog jaren zal blijven staan. Op sociaal vlak 
zien we in Engeland Thatcher en in de VS Reagan sociale bloedbaden 
aanrichten. Bezuinigingen gaan ten koste van de meest kwetsbaren, maar 
dat houdt deze naties niet tegen om immens te investeren in wapens en 
oorlog. Vanaf dan kent het neoliberalisme steeds meer succes..

Kwetsbaarheid 
De jaren 80 zullen ook het sociaal werk beïnvloeden. Enerzijds duikt de 
term vraaggestuurd werken op. De hulpverlening betrekt de cliënt nu in 
het vormgeven van het proces. De cliënt beslist mee wat er gedaan moet 
worden. Anderzijds volstaat dit niet voor iedereen en zien we daardoor 
het ontstaan van zelfhulpgroepen. 

Het is in deze periode dat in Vlaanderen de Theorie Van de 
maatschappelijke Kwetsbaarheid ontwikkeld wordt (Walgrave, 
Vettenburg, Van limbergen). Deze theorie stelt dat de heersende 
waarden en normen, omgangsvormen… bepaald worden door de 
middenklasse. ‘Lagere’ klassen beschikken niet over de macht en 
middelen om hun cultuur ingang te doen vinden. De samenleving wordt 
dus georganiseerd op maat van de middenklasse en iedereen die daar 
niet toe behoort zal meer in aanraking komen met negatieve aspecten 
van de samenleving dan met de voordelen die ze biedt.

Straathoekwerk
Dan vindt het straathoekwerk ingang in Vlaanderen. In 1985 ontdekt het 
CAD in Limburg dat zij niet iedereen bereikt die ze wil bereiken. Het 
aanbod lokt blijkbaar niet iedereen naar de voorzieningen. Uitgaande 
van het geloof dat iedereen recht heeft op welzijn, introduceren ze het 
straathoekwerk in 4 verschillende steden en gemeenten. En met succes. 

Ze krijgen hierbij navolging in andere provincies en bij andere diensten 
en via DAC-projecten32, het Fonds Lenssens (VFIA)33, het VFIK34 en 
later het SIF en het Stedenfonds wordt het straathoekwerk betoelaagd.

32 DAC: Derde Arbeidscircuit
33 Fonds Lenssens, VFIA, Vlaams Fonds voor Integratie van Achtergestelden
34 VFIK: Vlaams Fonds voor Integratie van Kansarmen
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Dankzij deze verschillende subsidievormen kan het straathoekwerk 
uitbreiden naar andere doelgroepen. Naast druggebruikers, gaat men 
geleidelijk aan ook werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren, 
daklozen en prostitué(e)s. Allemaal werkingen vertrekkende vanuit een 
doorgedreven welzijnsvisie.

Veiligheid-welzijn
De politiek ontdekt dat deze succesvolle werkvorm er in slaagt om die 
groepen te bereiken die door een groot gedeelte van de samenleving 
gezien worden als overlastveroorzakers. Overlastveroorzakers waar 
zelfs de politie niet goed raad mee weet. Het zal niet lang duren eer het 
straathoekwerk via de veiligheidscontracten zijn grote groei kent. Voor 
het straathoekwerk een gemakkelijke manier om aan middelen te komen, 
maar tegelijk wordt het debat veiligheid–welzijn geboren.

The nineties: angst, organisatie en beheersbaarheid

Me, Myself and I
We leggen de lat van onze verlangens steeds hoger: we willen de 
beste ouder zijn, de productiefste werknemer, het mooiste huis 
hebben, de meest fantastische minnaar zijn, de exclusiefste vakantie 
beleven en dit volledig afgesloten binnen het kerngezinnetje. Het 
liberalisme/kapitalisme viert hoogtij en Guy Verhofstadt35 schrijft 
zijn burgermanifesten. Niet voor niks duiken met de regelmaat van de 
klok berichtgevingen op over depressies, familiedrama’s, chronisch 
vermoeidheidssyndroom, onthaasting maar ook over verkleutering, 
VTM-isering en verzuring. Kenneth Galbraith besluit in Culture of 
Contentment36 dat hoe welvarender een land is, hoe minder solidair en 
hoe conservatiever het wordt.

Vlaams Blok
Bij de verkiezingen van 1991 breekt het Vlaams Blok volledig door 
en wordt een begin gemaakt van wat intussen een traditie van Zwarte 
Zondagen is. Hun verhaal en dogma is gebaseerd op angst en hun 
thema’s zijn onveiligheid en onleefbaarheid. De door hen voorgestelde 
oplossingen getuigen van een ranzigheid en ongelooflijke simplificatie 
van een aantal maatschappelijke uitdagingen. Net omwille van het 
gehanteerde taaltje zie je dat een deel van de bevolking en de door haar 
gekozen mandatarissen de grondslag van het VB-verhaal negeert en 
zelfs ontkent. Een ander deel herkent de aangekaarte problematiek en 
vindt dat er iets moet gebeuren. In ’92 sluit de federale overheid met het 
overgrote deel van de steden de Veiligheids- en Preventiecontracten af.

Jammer genoeg wordt er steeds minder geredeneerd vanuit een 
‘maatschappelijk ongevaldiscours’37 maar meer vanuit een ‘individueel 
schulddiscours’38. Er wordt telkens gezegd en geschreven dat de 
problematiek structureel is: achterstelling, discriminatie, geen kansen, 
armoede, werkloosheid, etc.. Maar de genomen maatregelen richten 
zich steeds naar de overlast veroorzakende groepen, onze klassieke 
doelgroepen. 

35 Verhofstadt Guy, Burgermanifest (SI), 1991
36 John Kenneth Galbraith: Culture of contentment, 1992
37 Dit model verklaart armoede en sociale uitsluiting door mechanismen die 
werkzaam zijn binnen de samenleving.
38 Dit model verklaart armoede en sociale uitsluiting door persoonlijke schuld.
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Straathoekwerk
Het straathoekwerk vaart hier echter goed bij want het aantal 
projecten wordt in korte tijd meer dan verdubbeld en straathoekwerk 
groeit uit tot een heuse sector met provinciale ankerpunten en een 
Vlaamse koepel. Dit wordt aangestuurd door een onderzoek van 
de Koning Boudewijnstichting, in samenwerking met de faculteit 
rechtsgeleerdheid, criminologische wetenschappen van de K.U. Leuven 
en de Parlementaire werkgroep drugs39 die de regering aanbeveelt om 
het straathoekwerk in te zetten bij het omgaan met drugsfenomenen 
in risicowijken. De groei van het straathoekwerk heeft ook te maken 
met de creatie van de preventie- en samenlevingscontracten door het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken (tegelijkertijd verdwijnen wel heel 
wat fondsen).

Het Straathoekwerk blijft op zoek naar een plaats en legitimatie voor 
zichzelf. We zien en stellen vast dat er een groeiende kloof is tussen de 
doelgroepen waarmee we werken en de maatschappelijke instellingen. 
Onmachtig en evenveel keer onbehouwen, gaan we de strijd aan met die 
instellingen vertrekkend vanuit het verhaal van onze gasten. 

Herman Wolf40 beschrijft in zijn boek wat het straathoekwerk doet, met 
wie en hoe. De veranderingsellips van Prochaska en Diclemente41 wordt 
gehanteerd, bijna als metafoor, voor het tempo en ritme van de gasten 
waarmee gewerkt wordt en de vaststelling dat ze ‘een terugval’ kunnen 
kennen. Het verantwoordt de blijvende aandacht die ze krijgen vanuit 
het straathoekwerk, wat ook hun ante- en precedenten zijn.

Preventie
We krijgen ook een explosieve groei van preventieprojecten, 
gericht naar een zeer brede groep van risicogroepen, gaande van de 
spijbelende scholier over de met drugs experimenterende jongeren tot 
de obesen. Maar de grote maatschappelijke instituten zoals onderwijs, 
tewerkstelling, hulpverlening, huurmarkt … worden ongemoeid gelaten 
of in zeer voorwaardelijke zin aangesproken. 

In ’93 wordt het Centrum voor Gelijkheid van Kansen opgericht 
met in haar zog het ontstaan van een volledige integratiesector. De 
nobele bedoelingen bij aanvang (het aanklagen van discriminatie en 
maatschappelijke ongelijkheid) verworden tot een ondersteuning van 
een aanpassingssysteem. Integratie staat synoniem met assimilatie. Pas 
tien jaar later zal men het hebben over een diversiteitbeleid. Door de 
manifest heersende angst en de paniekreacties hierop krijgen we een 
fundamentele omkering van de rollen. Waar men vroeger mensen in een 
kwetsbare situatie beschouwde als slachtoffers van de maatschappij,

Angst
Over de angst die aan dit alles ten grondslag ligt, schrijft Frank Furedi 
zijn Culture of Fear42: we leven in een maatschappij die nog nooit zo 
veilig is geweest als nu. Er is geen enkel risico dat niet verzekerd is, of 
kan worden (voor zij die het kunnen betalen). De overheid reageert op 
elke – al dan niet vermeende – ramp met richtlijnen, wetten en decreten. 

39 Parlementaire Werkgroep Drugs olv Professor Brice De Ruyver, 1997
40 Wolf, Herman: Straathoekwerk, een algemene inleiding, 1997, Standaard 
Uitgeverij
41 Prochaska, J.O., DiClemente, C.C., Norcross, J.C. (1992). In search of how 
people change. Applications to addictive behaviours. Am. Psychol. 47: 1102-14.
42 Furedi Frank, Culture of fear, 1997 



65

Van het meest absurde - verbod op Flippo’s in een zakje chips of van 
chocoladesigaretjes - tot zeer drastisch - een psychopaat ontvoert en 
vermoordt een aantal kinderen en het volledige politieapparaat wordt 
hervormd. We leren niet meer omgaan met risico’s. We kanaliseren 
ze en proberen ze te managen of uit te roeien. Elk speelpleintje moet 
voldoen aan de ISO9000 norm - en wordt daar ook op gecontroleerd 
- om te vermijden dat kinderen zich verwonden. Jonge mensen op 
gevaren wijzen en hen hiermee leren omgaan, hen weerbaar maken, 
is niet langer aan de orde. Iedereen weet nochtans dat experimenteren 
met gevaar en uitdagingen noodzakelijk is voor een groeiproces. 
De achterbank43 generatie groeit op buiten elk (oncontroleerbaar) 
sociaal verkeer en afgeschermd van elk potentieel risico, zoals bvb 
het verkeer. Dit risicomijdend denken en doen ligt ook mee aan 
de problematiek van verwenning. Iets waar agogen, pedagogen en 
psychologen moeilijk tot geen raad mee weten. Dit verklaart mee de 
verschuiving van het discours van de welzijns- en verzorgingsstaat naar 
een veiligheidsdenken binnen een veiligheidsstaat. De gevaren worden 
ingedijkt en de angsten bekampt: jeugdsanctierecht en de daaraan 
verbonden jeugdgevangenissen, uitwijzingen van asielzoekers, meer 
blauw op straat, strijd tegen drugs, enz.. De angst-cultuur regeert en 
bepaalt. 

Rationalisering
Met de intrede van managementsdenken (lees: costcutting) in het 
welzijnswerk beslist Vlaanderen om een einde te maken aan de 
wildgroei van de talloze en oncontroleerbare vzw’tjes. Daardoor 
wordt in 1991 overgegaan tot het oprichten van de Centra Algemeen 
Welzijnswerk (CAW). Waar het sociaal werk vroeger nog actief was op 
heel wat verschillende plaatsen binnen verschillende wijken, zet men nu 
alle diensten samen op één plaats, men trekt zich – andermaal - terug. 
De bereikbaarheid verkleint omdat men een grotere mobiliteit verwacht 
en waar men het welzijnswerk transparanter en toegankelijker wilde 
maken, stelt men vast dat men voor de meest kwetsbaren de drempels 
verhoogd heeft. Aan het eind van het millennium worstelen een aantal 
CAW’s dan ook heel manifest met hun onthaalbeleid.

Registratie 
Die drang naar beheersbaarheid maakt dat men op een andere manier 
aan dossiervorming en hulpverlening doet. De vraag naar meetbaarheid 
stijgt, er wordt tegen de sterren op geregistreerd. Eerst zeer algemeen, 
maar omdat dit niet volstaat of te weinig hanteerbaar is, gaat men 
dossiers en feitelijk ook de mensen, hoe langer hoe meer opdelen. Er 
ontstaat zeer gespecialiseerde en specialistische hulpverlening die zich 
in cijfers en tabellen laat gieten. Rond elk mogelijk probleem op om 
het even welk leefdomein, wordt een techniek ontwikkeld. De absolute 
emanatie hiervan is het heden sterk in zwang zijnde evidence based 
denken. Men ziet een probleem, men diagnosticeert, men voegt expertise 
toe en meet vervolgens het resultaat. Het is duidelijk dat men hiervoor 
een probleem, of een facet er van, moet isoleren uit zijn context, anders 
kunnen andere invloeden meespelen en wordt de bewijsvoering onderuit 
gehaald. Het is jammer dat men het niet heeft over practise based 
denken. Maatschappelijk kwetsbaar wordt als nomenclatuur ingeruild 
voor multi-problem. Een mens wordt niet langer aangesproken op en in 
zijn totaliteit, als persoon met talenten en gebreken en levend in relatie 
tot zijn familie, peers en wijk, maar hij wordt gereduceerd tot de som 
van zijn problemen.

43 Intussen omgedoopt naar de curling generatie naar analogie met de Britse sport 
waar men met een bezem elk oneffenheid en mogelijke belemmering wegveegt 
ten einde de curl probleemloos te laten glijden.
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Nieuwe ziektebeelden
De evolutie naar dit fragmentarisch werken uit zich ook in een aantal 
nieuwe begrippen. In die periode spreekt men ook voor het eerst over 
dubbeldiagnose en borderline-patiënten. Zijn dit ziektebeelden of 
gaat het hier over de benoeming door de hulpverlening van iets waar 
ze binnen hun aanbod geen weg mee weten? Bij dubbele diagnose 
heeft men het in de psychiatrie over iemand die ook kampt met een 
verslavingsproblematiek en bijgevolg door hen niet kan geholpen 
worden. Bij doorverwijzing naar de drughulpverleningssector stelt 
men dat diezelfde persoon een te grote psychische of psychiatrische 
problematiek heeft en dat hij bij hen ook niet terecht kan. Bij 
een borderliner, iemand die aanhoudt en zich vastklampt aan de 
hulpverlener, constateert men dat alle beschikbare en aangereikte 
hulpverlening ‘niet blijft plakken’. Op zich zijn het geen lastige 
cliënten, maar ze zijn niet behandelbaar binnen de aan- en toegemeten 
tijd. In beide gevallen stelt men niet de hulpverlening met haar eigen 
hulpplannen, doelstellingen, resultaatsverbintenissen en protocollen 
in vraag, maar heeft men een nieuwe term ontwikkeld om de 
verantwoordelijkheid te kunnen afschuiven. Vanuit zorgperspectief 
duiken ook een aantal begrippen op die enkel één kant, de aanbodszijde, 
van het spectrum belichten: problematische zorgvermijders en 
hardnekkige zorgweigeraars. 

Iedereen tevreden?
De situatie waarin het brede sociaal werk en haar cliënten zich bevinden 
heeft ook nefaste gevolgen voor de veldwerkers. Het toenemend aantal 
regelgevingen met afdwingbare voorwaarden, de outputverwachtingen, 
de resultaatsverbintenissen, de case-load, de kwaliteitshandboeken, 
het produktiviteitsdenken,… maakt dat de hulpverleners gereduceerd 
worden tot technisch professionelen. Ze worden uitvoerders van een 
beleid door het toepassen van een techniek. Dit zou een verklaring 
kunnen zijn voor het grote personeelsverloop en het burnout-syndroom.

Dynamiek
De dubbele spagaat waarin het welzijnswerk zich bevindt; tussen 
overlast en welzijn en tussen techniciteit en normativiteit, zorgt echter 
ook voor nieuwe dynamieken. Inclusie wordt opnieuw gelanceerd, net 
zoals integraal werken, zorgverbreding, outreachen, harm-reduction en 
contextuele hulpverlening. Het zal nog moeten blijken of deze aanpak 
zich niet enkel zal vertalen in structureel-organisatorische aanpassingen, 
zoals integrale jeugdhulp, maar ook in een betere – vraaggestuurde - 
zorgverstrekking.

Het nieuwe millennium

Veiligheidsdenken
Het veiligheidsdenken en de overlastbestrijding nemen nog toe door het 
verder aanscherpen van angstgevoelens en het beheersingsparadigma. 
De aanslagen op de WTC- torens in New York op 11 september 2001 
effenen het pad voor een ‘war on terror’ (de retoriek van een ‘war on 
drugs’ is uitgemolken). 

De maatschappelijke opdeling, de exclusie, zet zich verder. Men zit nu 
helemaal in het verhaal van culpabilisatie. Het rechtendiscours kan al 
helemaal niet meer gehanteerd worden. Op elk niveau, van cafétoog 
over leraarskamer naar teamvergaderingen binnen het sociaal werk via 
rechtbanken tot het parlement, word je onderbroken na het gebruik van: 
“hij heeft recht op…” met een opsomming van de plichten. 
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De Actieve Welvaartsstaat 
De sociale politiek introduceert het begrip ‘de actieve welvaartsstaat’, 
ter vervanging van de oude verzorgingsstaat. De burger wordt 
uitgenodigd om zich te engageren in de maatschappij. Op zich 
een lovenswaardige gedachte omdat ze de kiemen van participatie 
en zelfsturing in zich draagt. Voor diegenen die de grootste 
maatschappelijke slachtoffers zijn en in principe meer zouden moeten 
krijgen van, dan geven aan, de samenleving, draait dit nieuwe denken 
steevast nefast uit. Bij wijze van voorbeeld: het bestaansminimum 
– een gevolg van de implementatie van het universeel recht op een 
menswaardig bestaan – wordt omgedoopt tot leefloon. Het verschil zit 
hem niet in de boekhouding maar in het feit dat er nu aan het basisrecht 
voorwaarden gekoppeld worden. Die voorwaarden staan meestal 
in relatie tot arbeid, zoals werkwilligheid, arbeidsattitudetraining, 
werkopleiding, enz.. In de feiten zie je de omkering van het verhaal. 
Men heeft het rechtendiscours ingewisseld voor een plichtenverhaal en 
versterkt hiermee de uitsluitingmechanismen. 

Justitie
Heel wat nieuwe projecten binnen het sociaal werk worden aangestuurd 
door het justitieel denken: herstelbemiddeling, alternatieve sancties, 
daderhulp, verplichte crisisplaatsing van daklozen tijdens winterse 
vriesnachten… Het begrip dwang duikt hoe langer hoe meer op binnen 
het werkveld. 

De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) worden vanonder het 
stof gehaald om overlast te bestrijden, de sociale huizen organiseren 
een veiligheidsroute in hun gebouw, een aantal OCMW’s werken met 
agressiekamers, er worden veiligheidsconvenanten opgesteld, wacht- en 
spreekkamers krijgen (on)bemande camera’s en in Alert44 is het thema: 
Gewapende zorg. De sociale sector heeft de camera’s en het gewapend 
glas gerecupereerd die de banken verwijderd hebben bij de invoeging 
van hun open-desk systeem. Enkel de portiers ontbreken nog. 

Loic Wacquant analyseert en beschrijft het veiligheidsfenomeen op 
een beklijvende manier in zijn boek: Straf de Armen45. Hij hanteert 
een driedeling in het benaderen van zorgbehoevenden: socialiseren, 
medicaliseren en penaliseren. Eerst wordt getracht om via aangepaste 
methoden iemand terug op de rails te krijgen. Als dit niet lukt, hanteert/
benoemt men vervolgens een ziektebeeld dat met medicijnen kan 
verholpen worden. Indien dit ook faalt, gaat men het individu bestraffen. 

Het Straathoekwerk
Het straathoekwerk wordt in het najaar 2005 door politie, de Premier, 
de Koning en de pers bewierookt om haar aandeel in het niet overslaan 
van de Parijse rellen naar België en Brussel. Ze zijn gecharmeerd door 
de erkenning en de lofuitingen en krijgen uitvoerig de kans om hun 
werking toe te lichten en te beargumenteren. Hun pleidooi is er een van 
betrokkenheid, van aanwezig zijn, van aandacht en trouw. Wijzen op het 
belang van iedereen bij de samenleving betrekken, is de kern van hun 
boodschap.

44 Alert: jaargang 32, nummer 1, februari 2006
45 Wacquant Loïc, Straf de Armen, Epo, 2006
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De mosterd
Het straathoekwerk krijgt dit verhaal, volledig uitgeschreven en 
wetenschappelijk onderbouwd, aangereikt door Andries Baart met zijn: 
Een theorie van de presentie46. Ze zijn niet langer aangewezen op een 
weliswaar gedreven maar onsamenhangend verhaal. Baart beschrijft 
wat zij al jaren doen maar eigenlijk niet konden verwoorden. Hij reikt 
een compleet kader aan gebaseerd op buttom-up kwaliteitsonderzoek bij 
twee buurtpastores in Nederlandse achterstandswijken.

Zij zijn gegrepen door dit verhaal, maar het is ook de katalysator 
geweest voor een nieuwe onderstroom in het sociaal werk: de 
zorgethiek. Baart vertrekt fundamenteel en stelselmatig vanuit het 
verhaal van de sociaal overbodige en deze grondhouding spreekt zeer 
veel sociaal werkers aan. Er worden duizenden exemplaren verkocht 
van het lijvige, toegankelijke maar niet eenvoudige boek dat eerst 
geen uitgever vond. Er worden in elke sector lezingen en studiedagen 
georganiseerd rond het presentiethema en iedereen vindt er wel iets in 
om zijn eigen sector, zijn eigen werking, zijn eigen functioneren mee in 
vraag te stellen en onder druk te zetten. Omdat het straathoekwerk een 
professionele werkvorm is waar de ingezette tijd het minst beschot en 
beperkt en waar de resultaatsverbintenis minder aan de orde is, zijn zij 
dan ook bij de weinigen die zich volledig kunnen vinden in het verhaal, 
en het volgen. 

Minder welzijn
Intussen wordt vanuit verschillende wetenschappelijke onderzoeken 
bewezen dat de armoede nog toeneemt47, dat er steeds meer jongeren 
het onderwijs verlaten zonder diploma48 en dat het onderwijs de sociale 
kloof uitdiept in plaats van dicht49. We stellen op straat vast dat er hoe 
langer hoe meer mensen met een psychiatrische en drugsproblematiek 
niet opgenomen tot zelfs geweigerd en buitengezet worden door de 
hulpverlening. Tellen we daar nog de bankencrisis bij die mondiaal 
een economische en sociale schokgolf doorheen de samenlevingen 
veroorzaakt, dan kunnen we besluiten dat het einde van de stijging van 
armoede nog lang niet in zicht is.

Besluit

Door een selectie en interpretatie van feiten, gegevens en tendensen 
wordt geprobeerd te duiden dat de huidige maatschappij, met 
inbegrip van haar sociaal werk, evolueert. Een evolutie die naast 
heel wat positieve verwezenlijkingen ook aangestuurd wordt door 
discriminerende en uitsluitende mechanismen, ingegeven door angst 
en het veiligheidsdenken. Verwijzend naar het eerste uitgangspunt bij 
het begin van dit hoofdstuk willen we dan ook helemaal niet somber 
doen of defaitistisch klinken. We tonen met deze tekst aan dat sociaal 
werk verbonden is met maatschappelijke evoluties en dat beide elkaar 
beïnvloeden. 
Deze geschiedenis schetst dus geen somber verleden, integendeel, het 
bewijst ons de mogelijkheden van kritisch te zijn.

46 Baart, Andries: Een theorie van de Presentie, Lemma, 2001
47 Vranken, De Boyser, Dierckx: Armoede en sociale uitsluiting, jaarboek 2006, 
Acco, 2006
48 www.gezinsbond.be “In 2005 steeg het aantal kinderen zonder middelbaar 
diploma tot 12,2 procent, dat is één op acht”
49 Ides Nicaise in tal van publicaties uitgegeven door het HIVA, KU.Leuven
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Het is een doordeweekse dag. In de garage met openstaande poort staan Erik en ik wat 
te kletsen. Erik maakt een moeilijke tijd door, ik zie de vermoeidheid op zijn aangezicht. 
Zijn vader is na een slepende ziekte overleden. “Mijn held is uit mijn leven weggerukt.”, 
zegt Erik waarmee hij aangeeft hoe belangrijk zijn vader voor hem was.

Ik luister een beetje onwennig naar zijn verhaal, ik herken het verdriet om een geliefde, 
om een ouder. Hij vertelt over de verantwoordelijkheid die hij nu heeft als oudste van het 
gezin en over de problemen met de erfenis. Maar het meest is hij aangedaan door de ziekte 
van zijn moeder. De last lijkt als een juk op zijn schouders te liggen, zwaarmoedigheid 
kleurt zijn stem wanneer hij vertelt dat het allemaal teveel wordt. De kleine garage lijkt 
bij deze woorden nog kleiner te worden. Plots komt zijn moeder in de garage staan, ze 
spreken een paar woorden met elkaar. Ik versta hen niet maar de rust in de stem van de 
moeder is duidelijk voelbaar.

“Haar lever, het gaat niet goed met haar lever.” fluistert hij, alsof hij zijn moeder in de 
aanpalende kamer wil sparen van zijn woorden. Ik weet niet goed wat zeggen, maar vraag 
toch wat er nog gedaan kan worden.

En dan lijkt het alsof de hemel opklaart: “ ik kan haar helpen”, “ mijn lever is geschikt om 
haar te redden”. De ogen van Erik worden vochtig, hij wrijft erin net alsof er iets in zijn 
oog zit. Het constant heen en weer geschud worden tussen zijn eigen zwaarmoedigheid en 
het feit dat hij de redder van zijn moeder kan zijn, putten hem uit. Hij vertelt dit, terwijl 
hij zich tegen de muur neerploft. “Ik weet niet hoe het verder moet, alles komt op mij 
terecht”. 

We praten verder over zijn verlies, de ziekte van zijn moeder en alles waar Erik mee 
zit. Tijdens het gesprek wisselt zijn gemoed van hoopvol naar hopeloos en terug. Ikzelf 
weet af en toe niet wat zeggen en dan probeer ik met een schouderklopje mijn eigen 
machteloosheid te verdoezelen.

“Jij bent de enigste aan wie ik dit kan vertellen.” zegt hij tegen mij, terwijl zijn hand mijn 
schouder raakt. Ik vertel hem over de belangrijke taak die op hem wacht, dat hij er nu 
moet zijn voor zijn moeder. Ik weet niet of mijn woorden gepast zijn op dit moment, maar 
de gelaatsuitdrukking van Erik stelt me gerust.

Met een stoere knuffel, we zijn tenslotte allebei mannen, nemen we afscheid van elkaar.
Erik lacht naar mij als ik vanuit de garage het daglicht tegemoet wandel.
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Het straathoekwerk wordt voor het eerst gehanteerd om druggebruikers 
te bereiken. De werkvorm wordt met zijn actieve, positieve en integrale 
techniek als een meerwaarde beschouwd binnen de hulpverlening. 
Zoals geschetst in de geschiedenis Hoofdstuk 1 of 6.4???, zorgt het 
veiligheidsdiscours van de jaren 90 voor een groei van het aantal 
straathoekwerk projecten. Die projecten krijgen bijna stuk voor stuk de 
opdracht om zich tot 1 bepaalde groep te richten: rondhangjongeren, 
druggebruikers, (bedelende) daklozen, (jongens)prostitué(e)s en 
voetbalhooligans.

Straathoekwerkers kwijten zich maximaal van hun taak maar worden, in 
het kader van veiligheid en overlast, evenveel geconfronteerd met niet-
prioritaire doelgroepen: armen, thuislozen, illegalen, vereenzaamden in 
de omgeving/context van hun oorspronkelijke groep.

Zo zijn een aantal voorbeelden bekend van verschillende 
straathoekwerkers die binnen één buurt elk met een doelgroep aan de 
slag zijn: iemand met jongeren, iemand met druggebruikers en iemand 
met prostitué(e)s, maar alle drie stappen ze voorbij aan de bedelende 
dakloze.

Omdat er vanuit de overheid niet echt een volledige exclusiviteit geëist 
wordt naar doelgroepen kunnen straathoekwerkers zich zonder veel 
problemen ook inlaten met de niet-gedefinieerde groepen. Stelselmatig 
worden werkers dan ook ingezet in aandachtswijken met de bedoeling 
om contacten te leggen met iedereen die zich in een kwetsbare positie 
bevindt. De focus komt te verleggen van overlast naar maatschappelijke 
kwetsbaarheid en sociale uitsluiting.

Het voordeel van territoriaal werken is dat men als werker de volledige 
wijk als doelgroep kan zien (met bijzondere aandacht voor de meest 
kwetsbaren), zodat men niet meer expliciet op zoek gaat naar mensen 
met een bepaalde problematiek (druggebruik, dakloosheid…). Dit sluit 
beter aan bij onze positieve benadering.

Hiermee is niet gezegd dat territoriaal werken beter is dan categoriaal. 
Bij het inzetten van een nieuwe werker blijft het belangrijk te 
vertrekken vanuit een analyse van de wijk om prioriteiten aan te geven. 
Zowel territoriaal als categoriaal werken heeft zijn voor- en nadelen. 
Territoriaal werken mag voor de straathoekwerker geen vrijgeleide 
zijn om zelf die doelgroep te kiezen waar hij het liefste mee werkt, en 
categoriaal werken mag geen uitsluiting van doelgroepen of netwerken 
veroorzaken. Een grondige analyse van de wijk blijft de basis.

DiScuSSie OF een nOODzAkelijke OpDelinG?

FAQ: cAteGOriAAl – territOriAAl, een VAlSe 
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Jaren geleden was het streven van Vlastrov om straathoekwerkers vijf 
jaar in dienst te houden. Er werd zelfs gesteld dat langer dan vijf jaar 
werken zorgde voor te grote afhankelijkheid bij de gasten. Dat streven 
was geen gemakkelijke opdracht want de arbeidsvoorwaarden en de 
ondersteuning vanuit projecten en ankerpunten waren nog niet volledig 
uitgebouwd. Na verloop van tijd en dankzij inspanningen vanuit 
verschillende overheden en het straathoekwerk zelf, verbeterde dit sterk.
Door instrumenten als professionele werkbesprekingen, intervisies, 
teamvergaderingen, vormingen en evaluaties, is het nu mogelijk om 
straathoekwerk voor lange tijd te doen. En dat levert heel wat voordelen 
op.

Ten eerste wordt de relatie die werkers met gasten hebben, diepgaander 
na verloop van tijd. Ervaren werkers die langer dan vijf jaar bezig zijn, 
vinden het verschil tussen drie jaar en vijf jaar met iemand werken zeer 
groot. Veel gasten komen soms maar met hun diepste zielenroerselen 
naar buiten na vijf jaar. Dit wil niet zeggen dat men geen zinvol werk 
kan leveren indien men nog geen vijf jaar bezig is, maar het toont wel 
aan dat het werk steeds diepgaander wordt.

Ten tweede moet een straathoekwerker niet na vijf jaar van doelgroep 
veranderen, dit zou een continu proces moeten zijn waar geen 
tijdslimieten op staan. In dit boek hebben we gesproken over de 
onderdompeling. De eerste maanden dat een werker bezig is, leert hij 
de wijk van binnenuit kennen door zeer veel te observeren, op alle 
momenten van de week. Dit is echter geen proces dat stopt na zes 
maanden. Die onderdompeling is eigenlijk een cyclisch proces dat men 
steeds opnieuw dient te doorgaan. Het is de taak van de coördinator 
om de straathoekwerker erop te wijzen dat de wijk steeds verandert 
en dat de werker daar oog voor moet hebben. Een werker die dus 
een tijdje bezig is, moet opnieuw op andere momenten en andere 
plaatsen gaan observeren om te kijken of er geen nieuwe groepen zijn. 
De straathoekwerker ontdekt dus elk jaar nieuwe mogelijkheden en 
uitdagingen.

Ten derde zou stoppen na vijf jaar ook willen zeggen dat er niets zinnigs 
meer te doen valt indien men iemand reeds vijf jaar ondersteunt. Dit 
klopt helemaal niet. Het is wel zo dat men de gast niet te afhankelijk 
mag maken, maar ook na vijf jaar zijn er processen die nog niet 
afgerond zijn. Het straathoekwerk is jammer genoeg één van de weinige 
werkvormen die nog echt tijd heeft voor mensen. Zeker voor mensen die 
veel tijd nodig hebben. En die tijd willen we blijven besteden aan hen.
En ten laatste willen we ook wijzen op het belang van de expertise die 
een werker heeft indien die langer dan vijf jaar bezig is. Dergelijke 
straathoekwerkers worden dan ook vaak gevraagd om mee vorming te 
geven aan beginnende werkers en hun inbreng op een intervisie is steeds 
van een ander niveau dan dat van minder ervaren werkers.

Mits de juiste ondersteuning en sturing (werkbespreking, intervisie, 
vorming, evaluatie) is straathoekwerk een job die je voor het leven kan 
doen. 

FAQ: HOe lAnG kAn je StrAAtHOekwerk DOen?
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FAQ: iS StrAAtHOekwerk een GeVAArlijke jOb? 

Nogal wat familieleden, vrienden en buitenstaanders die horen 
dat je straathoekwerk doet, reageren in de trant van: “Jezus, ga je 
straathoekwerk doen? Is dat geen gevaarlijke job?” 

De macho in ons heeft dan telkens zin om dit te gaan bevestigen, want 
een gevaarlijke job spreekt tot de verbeelding. Soms vinden we het dan 
ook jammer dat we deze uitspraak telkens sterk moeten relativeren. 
Relativeren op een aantal niveaus:

mensen die de leefwereld in de betreffende wijken niet kennen, maken •	
zich de vreemdste voorstellingen hierover. Als je de wijken dan beter 
leert kennen, merk je automatisch dat die voorstellingen gebaseerd 
zijn op vooroordelen, stigma’s, enz.. Het spreekt voor zich dat je je 
natuurlijk niet arrogant moet gedragen, of overdreven angstig… Dat 
apprecieert niemand.
deze uitspraak zegt ook veel over de manier waarop mensen denken •	
over doelgroepsleden van het straathoekwerk. Het getuigt van stereotiep 
denken, van verregaande vooroordelen. Het straathoekwerk bestaat in 
Vlaanderen een vijfentwintigtal jaren. We kunnen ondertussen getuigen 
dat deze stigma’s en vooroordelen niet kloppen. Als je deze mensen 
respectvol benadert (niet te verwarren met betuttelen) dan krijg je ook 
zeer veel respect terug. Het kan wel een tijdje duren voor het zover is, 
want heel wat mensen waar we mee werken zijn vanuit hun perspectief 
met recht en reden nogal wantrouwend t.o.v. vertegenwoordigers van 
maatschappelijke instellingen.
eens je als straathoekwerker het respect van de doelgroep krijgt, bieden •	
ze je ook een stuk bescherming als er dan toch eens iets verkeerd loopt.

Maar wat nu volgt is een nuancering van de nuancering. 
Straathoekwerkers moeten natuurlijk ook niet naïef en overmoedig zijn 
en/of worden:

zoals we hiervoor aangaven, het duurt een tijdje voor je als werker het •	
respect van de gasten krijgt, dus moet je vooral in het begin voorzichtig 
te werk gaan,
je werkt uiteindelijk met mensen en mensen kunnen soms vreemd en/of •	
onverwacht (over)reageren. Zeker als je werkt met gekwetste mensen, 
met mensen die soms ook niet goed meer weten wat ze doen, enz.. 
als je het respect krijgt van het milieu en ook hun bescherming, dan kan •	
dat soms een vals gevoel van veiligheid geven. Reken er dan ook nooit 
volledig op.

Een belangrijke regel binnen het straathoekwerk is dan ook dat je 
als straathoekwerker ten allen tijde sterk rekening moet houden met 
je intuïtie. Heb je het gevoel dat je niet welkom bent of voel je je 
ongemakkelijk, dan is het tijd om te vertrekken. Op een later tijdstip ben 
je misschien wel welkom.
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Straathoekwerkers zoeken de doelgroepsleden op en hebben hun 1. 
eigen bagage mee. Hierin zit hun persoonlijkheid, observatie- en 
luisterbereidheid en info over voorzieningen en hun aanbod.
Door de onderdompeling weten werkers steeds meer over de 2. 
situatie van doelgroepsleden maar ook over de effecten van 
maatschappelijke voorzieningen.
Deze informatie wordt via samenwerking, signalen en 3. 
belangenbehartiging doorgegeven aan de voorzieningen.
Aanpassingen of nieuwigheden in het aanbod van voorzieningen 4. 
worden doorgegeven aan de straathoekwerker.
Brugfunctie: doorverwijzingen naar maatschappelijke 5. 
voorzieningen.
De voorzieningen kunnen door 3) meer rechtstreekse contacten 6. 
opbouwen met de doelgroepsleden en meer rekening houden 
met de doelgroepencultuur (drempelverlaging). Essentieel is 
dat het straathoekwerk het werk van andere maatschappelijke 
voorzieningen niet overneemt. Het hulpverlenings- of 
activiteitenaanbod van straathoekwerkers is steeds gericht op de 
brugfunctie.

Als we bovenstaand schema over de positie van de straathoekwerker 
t.o.v. de gasten en maatschappelijke instellingen bekijken, dan zijn de 
doelstellingen van de netwerkvorming:

de link tussen gasten en maatschappelijke instellingen verbeteren•	
de signaalfunctie van het straathoekwerk versterken•	
de invloed en/of het draagvlak van het straathoekwerk vergroten•	

 

 
Doelgroepen 

Maatschappelijke 
voorzieningen 

 
Straathoekwerk 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

FAQ: netwerkVOrMinG: wAArOM en HOe?

Het straathoekwerk neemt t.a.v. doelgroepen en maatschappelijke 
voorzieningen een specifieke positie in. Dit wordt duidelijk aan de hand 
van het onderstaand schema.
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Er valt over dit thema nog veel meer te vertellen, we beperken ons in dit 
kader echter tot het kort vermelden van een aantal aspecten::

Netwerkvorming pak je best proactief aan. Bijvoorbeeld door een •	
stuurgroep samen te stellen of je Raad Van Bestuur te bemannen met 
mensen die een goed zicht hebben op de werkvorm, doelgroep, beleid en 
maatschappelijke instellingen, …
Er zijn verschillende soorten van netwerken die allen even relevant zijn::•	
- netwerk van mensen die maatschappelijk instellingen   
 of overheden vertegenwoordigen, relevant voor de doelgroep in  
 het algemeen
- netwerk van mensen die dagelijks werken met de doelgroep
- netwerk van mensen die deel uitmaken van (het dagelijkse  
 leven van) de doelgroep 
een netwerk bestaat uit mensen en deze mensen moet je op dezelfde •	
manier benaderen als de gasten waar je mee werkt:
- je doorloopt eigenlijk net hetzelfde proces: contact nemen  
 en een positieve relatie opbouwen. Het is deze relatie die de   
 positieve confrontatie mogelijk maakt.
- je houdt daarbij ook rekening met hun realiteit, hun  
 mogelijkheden en beperkingen
- je wijst hen echter ook voortdurend op een positieve manier op  
 hun verantwoordelijkheid
Dat betekent dan ook dat je er tijd in moet investeren.

Netwerkvorming gebeurt formeel (vergaderingen, overleg, deelname in •	
stuurgroepen, …) en informeel (samen koffie drinken, eens samen iets 
gaan eten, receptie, een babbel na de vergadering, …).
Netwerkvorming is niet alleen een taak voor de coördinator, maar voor •	
iedereen binnen het straathoekwerk: coördinatoren, straathoekwerkers, 
stuurgroepleden, Vlastrov en de ankerpunten, …
Maar het is niet de bedoeling dat netwerken uitgroeit tot een te groot •	
deel van je job . Anders wordt netwerken niet werken.
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Wanneer we een vorming over straathoekwerk geven, is de meest 
gehoorde vraag: hoe scheiden jullie eigenlijk werk en privé? Zeker 
wanneer een straathoekwerker actief is in de stad waar hij of zij woont, 
is dit inderdaad een aandachtspunt. Maar is het problematisch, daar 
draait het rond.

Het spreekt voor zich dat de eigenheid van de werkvorm ervoor zorgt 
dat men zeer nauw betrokken raakt bij het leven van mensen. Meer 
nog, het straathoekwerk heeft dit zelfs als voornaamste doelstelling. 
Als straathoekwerker ben je aanwezig in de leefwereld van mensen: 
dit gaat van aanwezig zijn op een pleintje en daar gesprekken voeren 
tot het, ik neem een willekeurig voorbeeld, mee helpen voorbereiden 
van een begrafenis. Voor straathoekwerkers is het dagelijkse kost om 
bij mensen te zijn wanneer ze iets leuk meemaken, bijvoorbeeld een 
verjaardagsfeestje of een voetbalmatch, maar ook wanneer ze door 
diepe dalen gaan zoals een veroordeling, een overlijden, een depressie… 
Alleen door echte betrokkenheid kan je een relatie met mensen 
aangaan, en dat vormt de basis voor een klimaat waarbinnen alles 
besproken en eventueel behandeld kan worden. Komt daar nog bij dat de 
straathoekwerker als voornaamste werkinstrument zichzelf heeft. Hij of 
zij biedt geen hulpverleningsprogramma’s of uitkeringen aan. De werker 
geeft zichzelf: een luisterend oor, begrip, een uitgestoken hand, een 
mening, informatie en waarom niet, af en toe een schop onder hun kont.

Dit alles zorgt ervoor dat een werker die woont en werkt in dezelfde 
wijk, zijn gasten ook buiten de werktijd zal tegenkomen. Gasten, 
waarmee hij vaak een zeer hechte band heeft. De scheiding werk privé 
wordt op dat moment een zeer belangrijk aandachtspunt. Binnen het 
straathoekwerk is het dan ook de taak van de coördinator om dit mee in 
de gaten te houden.

Er zijn echter geen pasklare oplossingen om de mogelijke valkuilen (te 
betrokken worden, niet meer buiten durven komen uit vrees te moeten 
werken, geen rust meer vinden,…) te ontwijken. Het gaat hier namelijk 
om het leren omgaan met de eigen grenzen. En die liggen voor iedereen 
anders. De werker dient dus zijn eigen grenzen te leren aanvoelen en 
die te bewaken. Geen eenvoudig proces, maar wel één waar we in het 
straathoekwerk reeds jaren ervaring mee hebben. Via werkbespreking en 
intervisie geven we dit proces dan ook vorm.

Wij zien dat het bij werkers fout loopt wanneer zij hun grenzen laten 
overschrijden omdat ze bang zijn de relatie met hun gasten te verliezen. 
Het tegendeel is nochtans waar: wie eerlijk communiceert en nee durft 
zeggen, krijgt op termijn meer respect. Iemand die zich laat doen, krijgt 
minder respect en raakt in de knoop met het aangeven van de eigen 
grenzen.

Men moet dus op zoek gaan naar waar die liggen en deze streng 
bewaken. Niet alleen uit respect voor jezelf en je gezin, maar ook ten 
opzichte van je gasten. Dit neemt niet weg, dat een project zelf bepaalde 
grenzen in zich kan dragen. Hier is niets tegen, zo lang er maar eerlijk 
over gecommuniceerd wordt naar de doelgroep.

FAQ: HOe werk en priVé GeScHeiDen HOuDen?
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Het is niet alleen om aan de verwachtingen en vereisten van de 
subsidieverstrekkers te voldoen, dat we er binnen het straathoekwerk een 
uitgebreide registratie op na houden. De registratie is ook een instrument 
dat ons moet toelaten om te reflecteren over onze professionele inzet. 
Onder professionele inzet dient verstaan te worden: de manier waarop 
we onze werkvorm vorm geven en uitvoeren. Hoe actief zijn we, 
hoe vullen we het positieve in, hoe integraal gaan we te werk, welke 
doelgroep(en) bereiken we, welke veranderingen zien we in ons werk, 
hoe bouwen we een onvoorwaardelijke relatie op, hoe verhalen en 
vertalen we hetgeen we te horen en te zien krijgen tot signalen?
Naast ons traditioneel registratiesysteem, waar we het leven van gasten 
proberen kwantitatief in te passen, hebben we ook ruimte voorzien om 
hun verhalen kwalitatief te brengen. Het neerschrijven en verspreiden 
van (straat)verhalen, geeft ons de mogelijkheid om de context en de 
verschillende actoren aan bod te laten komen. Dit moet ons toelaten om 
hetgeen we doen ten volle onder de aandacht te brengen en dit op een 
wijze die iedereen laat zien wat het straathoekwerk behelst en wat haar 
meerwaarde is.

FAQ: StrAAtHOekwerk en reGiStrAtie.
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StrAAtHOekwerker te wOrDen?

FAQ: welke OpleiDinG iS VereiSt OM een 

Omdat het straathoekwerk veelal ingebed is binnen steden en 
gemeenten, zijn de diplomavoorwaarden dikwijls verbonden aan een 
lokaal personeelsbehoeftenplan. Dit geldt trouwens ook voor andere 
werkgevers (OCMW, CAW, drughulpverleningsorganisatie, …) Dit 
heeft als gevolg dat er bij aanwervingen nogal vaak gerekruteerd wordt 
uit de vijver van mensen met een sociaal-pedagogisch diploma (bachelor 
en master). De ervaring heeft geleerd en aangetoond dat het belangrijker 
is om te beschikken over een aantal vaardigheden en attitudes, dan over 
een theoretische opleiding en (gerichte) kennis.

Hierbij een niet-limitatieve opsomming van die vaardigheden:

over een ‘open geest’ beschikken, gebaseerd op verwondering•	
je niet beter voelen dan de ander, het verschil kennen tussen nederigheid •	
en neerbuigendheid
niet bang zijn om jezelf te laten zien en te balanceren op je eigen •	
grenzen
beschikken over een gezonde en niet-agressieve portie humor•	
bevlogen en gedreven zijn omdat je werkt waar anderen niet komen•	
communicatief vaardig zijn om contacten te leggen met ‘lastige’ klanten •	
en met ‘moeilijke’ diensten, hulpverleners en instanties
creatief zijn om met die oplossingen voor de dag te komen waar anderen •	
nog niet aan gedacht hebben
over het vermogen beschikken om te zoeken en zin te geven•	
kunnen relativeren •	
zelfstandig kunnen werken op basis van intuïtie, Fingerspitzengefühl •	
en professionele systematiek maar toch je functioneren in vraag kunnen 
(laten) stellen
willen leren van anderen en werken aan jezelf•	
(al de rest is meegenomen)•	

De vaardigheden en kenmerken die nodig zijn, zijn duidelijk niet 
gering, maar in ruil krijg je ‘de leukste job die er is’ dixit de (ex-)
straathoekwerkers.

In de praktijk wordt dus vaak een diploma in de menswetenschappen 
gevraagd, niettegenstaande een stevige portie levenservaring nuttiger is. 
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Gezien het feit dat bijna zestig procent van de straathoekwerkers 
betaald wordt via de veiligheidscontracten en daarbij nog het feit dat 
zij voornamelijk werken met die groepen die als ‘overlastveroorzakers’ 
beschouwd worden, is het straathoekwerk groot geworden in een klimaat 
waar de spanning tussen welzijn en veiligheid voortdurend aanwezig is.

Niettegenstaande de primaire doelstelling van het straathoekwerk wel 
degelijk welzijn is, werkt het straathoekwerk ook aan veiligheid. In 
onze samenleving wordt veiligheid steeds eenzijdig bekeken als een 
na te streven goed voor de middenklasse. De groepen waarmee het 
straathoekwerk werkt, zijn evenzeer, zoniet zelfs meer, slachtoffer van 
onveiligheidsituaties. Als bijvoorbeeld gesteld wordt dat woonzones 
waar (illegaal) getippeld wordt, gebukt gaan onder verkeersoverlast en 
agressieve klanten, dan zijn de prostitué(e)s zelf daar in de eerste plaats 
het slachtoffer van. Een werkvorm die deze mensen een luisterend oor 
biedt en hun belangen behartigt, is op die manier een werkvorm die ook 
aan veiligheid werkt.

Tevens wil het straathoekwerk zijn stem laten horen in het 
veiligheidsdebat omdat zij -naast repressieve maatregelen- pleit voor een 
welzijnsgerichte aanpak. Veel mensen voelen zich niet meer betrokken 
bij de samenleving. Het geloof in zichzelf en de positieve kanten van 
de samenleving is weg en dat is een voedingsbodem voor gevoelens 
van overbodigheid, depressie en wraak. Het gevolg hiervan is dubbel: 
deze bevolkingsgroepen zijn zowel ‘dader’ als ‘slachtoffer’ van overlast 
en onveiligheid. Jongeren die door de samenleving niet meer aanvaard 
worden, zetten niet alleen makkelijker de stap in de richting van overlast 
en onveiligheid, maar worden ook gedwongen te overleven op plaatsen 
waar zij makkelijker slachtoffer worden van onveiligheid.

Straathoekwerkers trekken de straat op om met deze mensen contact te 
zoeken. Niet op de eerste plaats om hun problemen te gaan oplossen, 
wel om hen nabij te zijn. Mensen krijgen de mogelijkheid om hun 
verhaal te doen, om hun pijn en verdriet te tonen, om op te scheppen 
over hun daden, … Zo toont de straathoekwerker dat ook zij van tel 
zijn, dat ook zij erbij horen. Dat contact kan leiden tot een aanpak van 
bepaalde problemen, indien die persoon er op dat moment klaar voor 
is. Maar de kerndoelstelling van het straathoekwerk blijft aanwezig zijn 
voor die mensen die de aansluiting met de maatschappij niet (meer) 
vinden. Door hen opnieuw te betrekken bij de samenleving, kunnen 
zij weer op hun verantwoordelijkheden aangesproken worden. Op die 
manier verhoogt het werken aan welzijn meteen ook de veiligheid.

Het straathoekwerk heeft dus haar plaats binnen het veiligheidsdebat 
en zal deze ook niet uit de weg gaan. Het zou van naïviteit getuigen om 
blind te blijven voor de risico’s die daaraan verbonden zijn. Want de 
finaliteit van straathoekwerk is en blijft ‘welzijn’. We verduidelijken het 
belang van die stelling aan de hand van de recente opstoot van rellen bij 
onze zuiderburen. Toen bleek dat de rellen niet overwaaiden richting 
België, werd het straathoekwerk uitgenodigd bij -jawel- de Premier. 
Want het straathoekwerk had rellen in België voorkomen en dat 
verdiende een pluim. Vanuit het perspectief van het straathoekwerk was 
het echter cruciaal de aandacht toe te spitsen op de kwetsbare positie van 

eVenwicHt tuSSen VeiliGHeiD en welzijn?

 FAQ: HOe VinDt StrAAtHOekwerk Het 
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haar gasten. Naast overlast en onveiligheid, komt in de schijnwerpers 
dat het straathoekwerk meegewerkt heeft aan een voor bepaalde groepen 
positiever klimaat. De pluim mag dus op de hoed van de werkers 
gestoken worden, die constant aanwezig zijn gebleven bij die groepen 
die niemand anders meer bereikte. Het stemt ons dan ook uiterst hoopvol 
dat de Premier het straathoekwerk erkend heeft als welzijnsmethodiek 
met positieve neveneffecten op het gebied van veiligheid.

Ondanks dit gunstige gesternte, weet het straathoekwerk, als geoefend 
koorddanser, dat voorzichtigheid geboden blijft. Hoe doorslaggevend 
zijn bijvoorbeeld het behalen van ‘neveneffecten’ bij het toekennen van 
bestaansrecht en middelen? Indien op het einde van de rit de prijzen 
uitgedeeld worden, zal het straathoekwerk dan (ook) moeten aantonen 
dat ze rellen of ergernissen van hardwerkende burgers voorkomen 
hebben? Het straathoekwerk moet alleszins op haar hoede blijven 
voor een dominant veiligheidsdenken. Ze moet er zich voor behoeden 
de tak waarop ze zelf zit, af te zagen. Duidelijkheid is cruciaal. Het 
straathoekwerk kan (en wil) niet bewijzen dat het overlast heeft 
voorkomen. Indien het straathoekwerk zich te sterk laat inkapselen 
in het veiligheidsdenken, kan bovendien haar bestaansrecht in twijfel 
getrokken worden vanaf het moment er een betere techniek of methodiek 
ontwikkelt wordt om overlast te bestrijden. Ten slotte zou men middelen 
aan het straathoekwerk kunnen onttrekken indien overlastproblemen 
zich niet meer voordoen. Nochtans heeft straathoekwerk op zich geen 
uitstaans met overlastproblemen (tenzij onze doelgroep slachtoffer 
is). Overlast wijst niet per se op de aanwezigheid van restgroepen of 
omgekeerd. Het niet aanwezig zijn van overlast wil daarom niet zeggen 
dat er geen restgroepen kunnen zijn.
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berOepSGeHeiM?

FAQ: HeeFt een StrAAtHOekwerker 

Het zich kunnen beroepen op het beroepsgeheim, is cruciaal voor 
het straathoekwerk. Als straathoekwerker werk je in het milieu van 
de gasten, je bouwt daar een relatie met hen op. Om dit mogelijk te 
maken moeten gasten je kunnen vertrouwen, anders krijg je gewoon 
niet de kans om die relatie met het milieu, de wijk, de buurt op te 
bouwen. De straathoekwerker moet de gasten dus ongenuanceerd en 
onvoorwaardelijk kunnen aangeven dat hij/zij zich beschermd weet door 
het beroepsgeheim.

Het beroepsgeheim is geen geschenk, eerder een last 
Niettegenstaande het feit dat het beroepsgeheim een belangrijk 
werkinstrument is, wil dit niet zeggen dat het daarom het straathoekwerk 
gemakkelijker maakt. Je hebt beroepsgeheim of je hebt het niet, je 
kan het niet een klein beetje hebben. Je kan het ook niet soms hebben 
en soms niet. Het beroepsgeheim is niet iets dat je “à la carte” kan 
gebruiken, naar eigen inzicht.
Het beroepgeheim is bijna absoluut en de omstandigheden waarin je dit 
kan verbreken zijn zeer gelimiteerd. Dit botst soms met je eigen waarden 
en normen en kan morele problemen en spanningen veroorzaken. 

De gasten kunnen je hierbij helpen
Tegelijkertijd met de boodschap dat je beroepsgeheim hebt, breng 
je gasten ook op de hoogte van de omstandigheden waarin je als 
straathoekwerker het beroepsgeheim wel kan/moet opgeven maar ook 
van de hierboven beschreven eigen mogelijke morele dilemma’s. 
Enerzijds geef je op die manier heel goed aan waar de grenzen liggen, 
anderzijds vraag je begrip en respect voor je positie als mens, als werker 
en als moreel wezen. Er zijn dus dingen die gasten je beter niet vertellen 
en als ze het toch doen, dan moet het relevant en dus verantwoord zijn. 
Op dit gebied moeten straathoekwerkers gasten heel strikt begrenzen en 
trainen.

Is het verbreken van het beroepsgeheim een individuele of een 
organisatiebeslissing?
Niettegenstaande de wetsartikels voortdurend spreken over de 
individuele werker en zijn/haar aansprakelijkheid, vinden we binnen 
Vlastrov en de ankerpunten dat dit binnen het straathoekwerk niet louter 
een beslissing kan zijn van de individuele werker.

We vinden het belangrijk de volgende bemerkingen aan te geven:

een werker die op eigen houtje, zonder overleg met zijn coördinator, het •	
beroepsgeheim verbreekt, maakt o.i. een zware beroepsfout
na overleg met de coördinator kan de werker individueel beslissen of hij/•	
zij het advies van de coördinator volgt of niet
bij het niet volgen van dit advies is het aan de coördinator en de •	
organisatie om te beslissen of de betrokken werker verder kan blijven 
functioneren in het milieu van de gasten en binnen de organisatie

Wij wikken en wegen, de rechter beslist
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Er bestaan zeer veel teksten rond het thema van beroepsgeheim en heel 
veel professoren en deskundigen nemen diverse standpunten in en doen 
uitspraken die niet altijd met elkaar overeenkomen. Dit komt doordat 
de artikels die relevant zijn voor het beroepsgeheim, zodanig vaag zijn 
en de verhouding tussen de verschillende wetsartikels zo onduidelijk is, 
dat er heel wat interpretatie mogelijk is (heel dikwijls is die interpretatie 
afhankelijk van de positie die men inneemt en dus van het belang dat men 
verdedigt). Het enige dat zeker is, is dat, als het ooit tot een procedure 
komt, de rechter uiteindelijk de eindbeslissing neemt: 
beroep je je als straathoekwerker terecht op het beroepsgeheim?•	
mag je het beroepsgeheim in die omstandigheden verbreken of niet? •	

Vlastrov en de ankerpunten kunnen hierbij een aantal dingen doen:

straathoekwerkers en hun organisaties zo goed mogelijk informeren over •	
het beroepsgeheim
zich bij het formuleren van standpunten zo grondig mogelijk baseren op •	
relevante bronnen, jurisprudentie, enz.
de straathoekwerkers en hun organisaties een procedure aanbieden voor •	
het al dan niet verbreken van het beroepsgeheim. Op die manier kan je als 
straathoekwerker voor een rechter aangeven dat je beslissing gebeurde na 
een professionele procedure waarbij intern en extern overlegd werd. Op 
die manier geef je aan dat de beslissing niet zomaar en zonder diepgaand 
onderzoek genomen werd. 

Redenen om het beroepsgeheim te schenden

De wetsartikels geven de krijtlijnen aan waarbinnen het schenden van 
het beroepsgeheim kan, al gaven we hierboven al aan dat vragen en 
antwoorden zich vaak in een schemerzone bevinden.
Over het algemeen kunnen we stellen dat het schenden van het 
beroepsgeheim alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan. Hierbij 
geven we drie belangrijke kanttekeningen aan:
hierbij moeten straathoekwerkers eerst een•	  interne procedure doorlopen 
(op voorhand overleg met team en/of coördinator, inroepen van externe 
deskundigheid, duidelijke communicatie met de betrokken gast(en)
dit kan alleen binnen het wettelijke kader. Hierbinnen is een belangrijke •	
vaststelling dat alleen de onderzoeksrechter, de vonnisrechter of een 
parlementaire onderzoekscommissie je kan vragen je beroepsgeheim te 
overtreden. Een politieagent kan dat nooit! (zelfs niet als hij beweert 
te handelen in opdracht van een onderzoeksrechter). Maar ook bij een 
onderzoeksrechter en dergelijke blijf je steeds het recht te zwijgen, 
hebben. Je mag dus je beroepsgeheim schenden, maar het kan je niet 
verplicht worden!
dit kan alleen vanuit een overweging dat één of meerdere personen ernstig •	
gevaar lopen als je dit niet zou doen. Het schenden van het beroepsgeheim 
kan nooit vanuit een morele overweging.

Samengevat:
elke straathoekwerker heeft beroepsgeheim•	
alleen als één of meerdere personen ernstig en acuut gevaar lopen, kan je •	
overwegen het beroepsgeheim te doorbreken (niet op basis van morele 
overwegingen)
bij deze overweging overleg je met je coördinator en team. De beslissing •	
neem je samen.
het ankerpunt en/of Vlastrov worden gecontacteerd voor extra overleg.•	
het project, het ankerpunt en/of Vlastrov vragen raad aan experts•	
dit proces wordt neergeschreven met daarin de verschillende genomen •	
stappen en argumenten.
de gast wordt op de hoogte gesteld van de genomen beslissing.•	


