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Democratische praktijk

“To teach by example, to practice cooperation, 
and to practice social democracy …”



Nabijheid in de leefwereld

• Generalistisch: werkzaam op diverse levensdomeinen

• Informaliteit: informele plekken van verbinding

• Sociaal werkers, vrijwilligers en burgers

• Kennis en inzicht 



Realiseren van rechten

Artikel 23: Ieder heeft het recht een menswaardig 
leven te leiden

• Recht op arbeid
• Recht op sociale zekerheid 

(gezondheid en geneeskundige en sociale bijstand)
• Recht op behoorlijke huisvesting
• Recht op bescherming van een gezond leefmilieu
• Recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing
• Recht op gezinsbijslagen



Dialoog met samenleving en beleid

• Inspireren en beïnvloeden van beleid

• Dialoog en overleg



Overstijgen van posities

• Gericht op samenwerking

• Gericht op belang van collectiviteit

• Het hokjesdenken voorbij: 
overstijgen van organisatie en sectorbelangen



Innovatie



Stedelijke realiteit als laboratorium voor innovatie

Innovatie van praktijk en beleid door:

• hoge densiteit van divers en kritisch 
sociaal werk

• diversiteit van basiswerkers, vrijwilligers, 
burgers, ambassadeurs,  organisaties en 
onderzoekers

• diversiteit van organisaties en sectoren



Daarom?

Staten-generaal van het 
sociaal lokaal beleid



Partnerschap

• Stad Antwerpen 

• Antwerps Platform Sociale Middenveld Organisaties

• Opleidingen sociaal werk 
(Universiteit Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool 
en AP Hogeschool)



APSMO

• Breed, gedragen platform van sociale middenveld-
organisaties

• Grote en kleine organisaties
• Met focus op het welzijn van mensen in een 

kwetsbare positie

Huidige structuur

• Stuurgroep
• Platform (50 organisaties die visietekst ondertekenen)
• Ruimere achterban 

(deelnemers netwerkmomenten, geïnteresseerden)



Vandaag

• 530 deelnemers

• 150 sociale organisaties



Werkgroepen



Natraject

• Van debat naar verslag ... 
tot aanbevelingen en innovatie

• Krachtlijnen van een sterk lokaal sociaal beleid

• Wetenschappelijke onderbouwing



Het natraject en u…

• Denk oplossingsgericht

• Leg contacten over grenzen heen

• Ga in dialoog, maar wees het oneens

• Neem contact op met APSMO: 
kom bij ons netwerk!



En de verslagnemers…

Maak een mooi, leesbaar en uitgebreid verslag



"Ik hunker regelmatig naar 
een andere stad, levend in de vele 

kamers van dit stenen hart.” 
(Maarten Inghels)



In samenwerking met


