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Alle verschillende 
stemmen verenigen, 
was een hele klus 
voor auteur Laura 
Koeter. Aan het 
nieuwe Beroeps-
profiel voor sociaal 

werkers werkten velen mee: lectoren, 
experts, beleidsmakers en sociaal 
werkers met verschillende achtergron-
den. Twee professionals die zich erover 
bogen, zijn Irene de Brauw-Pedroz, 
ondersteuner Jeugd & Gezin bij de 
huisarts van Stichting Jeugdformaat en 
Cheyenne Vink, coördinerend begelei-
der verstandelijke gehandicaptenzorg 
bij Ipse de Brugge. Zij namen onder 
meer deel aan de klankbordgroep. 
Mede in de gesprekken die daar plaats-
vonden, ontvouwde zich een gezamen-
lijk profiel dat hun beroepsidentiteit 

versterkt. En, zoals Irene uitlegt, een 
hulpmiddel dat ook bijdraagt aan meer 
samenwerking: ‘Het profiel maakt goed 
duidelijk waar wij allemaal voor staan, 
de gezamenlijke kern van waaruit we 
werken. Dat kun je in de dagelijkse 
praktijk zomaar vergeten; we werken 
niet op eilandjes.’

Vele takken aan één stam
Sociaal werkers zijn actief op veel 
plekken in de samenleving, ook buiten 
het sociaal domein. Zo werken Irene en 
Cheyenne elk bij verschillende takken 
van sociaal werk, maar zijn die beide 
takken wel onlosmakelijk verbonden 
met de ‘stam’ sociaal werk. De stam 
laat zien waarin sociaal werkers elkaar 
herkennen. Irene: ‘Ik hechtte erg aan 
de eigenheid van de jeugdhulp en 
jeugdzorg, en was sceptisch over een 
gezamenlijk beroepsprofiel. Maar ik 
ben tot het inzicht gekomen dat sociaal 
werkers veel delen en niet zonder elkaar 
kunnen.’
In het beroepsprofiel is de breedte en 
de kern van het vak beschreven. De 
breedte vind je terug door alle le-
vensdomeinen/leefgebieden die erin 
vertegenwoordigd zijn. De kern zie je 
onder meer terug in de presente grond-
houding en de gerichtheid op empo-

werment die sociaal werkers met elkaar 
delen. Cheyenne: ‘Het nieuwe beroeps-
profiel is daarmee niet alleen belangrijk 
voor de positionering van sociaal werk, 
maar het geeft ook aan waar je als soci-
aal werker aan moet voldoen. Je kunt je 
eraan toetsen.’

Bevorderen sociaal functioneren
In het profiel is het sociaal werk uit-
gebreid beschreven, evenals de ac-
tuele ontwikkelingen die het beroep 
sociaal werk beïnvloeden. Centraal 
staat de typering van sociaal werk als 
‘Het bevorderen van dagelijks sociaal 
functioneren van individuen, groepen 
en gemeenschappen die tijdelijk of blij-
vend kwetsbaar zijn.’ Dit betreft zowel 
het biologische, psychologische, socio-
logische, juridische en het maatschap-
pelijke functioneren als zingevings-
vraagstukken. Met deze typering wordt 
de eigenheid van het beroepsdomein 
sociaal werk uitgedrukt. De typering is 
redelijk gemeengoed geworden om ver-
schillende taken en functies te duiden 
als sociaal werk. In het beroepsprofiel 
wordt hier dieper op ingegaan. 
Vervolgens is het beroep uitgewerkt in 
vijftien bekwaamheden waarover iedere 
sociaal werker – in meer of mindere 
mate – dient te beschikken. Cheyenne: 

Een beroepsprofiel voor 
alle sociaal werkers

Door Desiree Weyburg

Primeur in de geschiedenis van het werkveld

What’s in a name? Inmiddels een belangrijke vraag voor sociaal werk. 
In de afgelopen decennia hebben talloze functienamen hun intrede 
gedaan in het werkveld. Het gevolg is dat sociaal werk als beroep niet 
meer herkend wordt. Zelfs niet binnen de eigen beroepsgroep. Met het 
beroepsprofiel van de BPSW is er voor het eerst een beschrijving van wat 
alle beroepsvarianten gemeenschappelijk hebben.

A

Binnenkort krijgt iedereen die lid is 
van de BPSW het nieuwe beroeps-
profiel opgestuurd. Houd ook onze 
nieuwsbrief in de gaten voor meer 
informatie over het profiel. Ben je 
nog niet geabonneerd? Schrijf je in 
via www.bpsw.nl
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‘Het resultaat is een overzichtelijk do-
cument, waarin duidelijk wordt welke 
taken, kennis en bekwaamheden we als 
beroepsgroep delen. Het profiel is erg 
algemeen en dat bedoel ik positief: je 
kunt het profiel op verschillende func-
ties leggen en kijken wat overeenkomt.’ 

Instrument
Het beroepsprofiel is een instrument 
dat professionals helpt om te laten 
zien wat hun beroep inhoudt en 
vergroot daarmee de zichtbaarheid 
en erkenning ervan. Daarnaast is 
het een bron voor reflectie op de 
beroepsuitoefening en legitimering 
van het professioneel handelen. Daar-
mee draagt het bij aan een herkenbare 
beroepsidentiteit. Hiermee wordt voor 
cliënten en andere betrokkenen dui-
delijk dat sociaal werkers vakmensen 
zijn. Dit versterkt de positionering van 
sociaal werk en sociaal werkers. Maar 
ook helpt het sociaal werkers om over 
‘schotten’ heen te kijken. Irene: ‘Het 
zou mooi zijn als het beroepsprofiel 

hieraan bijdraagt, dat we erover met 
elkaar in gesprek gaan, zodat er meer 
verbinding ontstaat tussen sociaal wer-
kers van divers pluimage.’

Het beroepsprofiel kan daarnaast dienen 
als basis voor de opleidingen zodat zij 
aankomend sociaal werkers adequaat 

kunnen opleiden. Cheyenne ziet het 
tevens als een instrument voor haar 
beroepspraktijk: ‘Het beroepsprofiel 
ondersteunt onze individuele beroeps-
ontwikkeling. Ook diegenen voor wie 
geen register bestaat, kunnen zichzelf 
hiermee leerdoelen stellen. Maar het 
is eveneens voor teamontwikkeling 
bruikbaar. Met mijn team kan ik kijken 
naar wat er van ons verwacht wordt en 
of we dat al voldoende in huis hebben. 
Daarnaast kan ik het profiel goed inzet-
ten bij leerlingbegeleiding.’ 

Betekenis
Door het vergroten van zichtbaarheid 
en herkenbaarheid van het beroep soci-
aal werk en het stimuleren van beroeps-
ontwikkeling en van samenwerking 
tussen sociaal werkers, is het nieuwe 
beroepsprofiel van betekenis voor dat 
waar alle sociaal werkers zich voor in-
zetten: goede zorg en hulp bieden aan 
mensen om hun sociaal functioneren 
te bevorderen. Met dit beroepsprofiel 
draagt de BPSW hieraan bij. ••

‘Het profiel 

maakt duidelijk wat 

wij als sociaal werkers 

gemeenschappelijk 

hebben’

•• Irene de Brauw-Pedroz •• Cheyenne Vink


