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INLEIDING

Het ‘Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker’ beschrijft het beroep van maatschappelijk 
werker. Taken, competenties en de vele contexten waarin maatschappelijk werkers hun vak uitoefe-
nen komen aan de orde. Het Beroepsprofiel laat zien wat maatschappelijk werkers in verschillende 
functies en werkcontexten met elkaar gemeen hebben. Dat is zinvol met het oog op de herkenbaar-
heid van het beroep. Maar ook voor maatschappelijk werkers zelf om hun beroepsidentiteit blijvend 
te ontwikkelen. 

Met dit document biedt de BPSW een samenvatting van het Beroepsprofiel van de maatschappelijk 
werker. Doel van deze samenvatting is om zowel de beroepsgroep zelf, als (in)direct betrokkenen, 
op toegankelijke wijze inzicht te geven in het beroep ‘maatschappelijk werker’ en het uitgebreide en 
complexe werkveld waarin hij of zij werkzaam is. 

Het Beroepsprofiel bestaat uit drie delen die opgesplitst zijn in acht hoofdstukken. In deze samen-
vatting komen er hiervan zeven terug:

 • Deel I - Plaatsbepaling:
  1 Waar het maatschappelijk werk voor staat
  2 Maatschappelijke veranderingen en maatschappelijk werk
  3  Professionaliteit en professionalisering

 •  Deel II - Taken en Competenties
  4  T aakgebieden, kerntaken en taken
  5  Professionele dilemma’s
  6  Competenties van de maatschappelijk werker

 •  Deel III - Werkveld
  7  Werkcontexten en de beweging naar social work.

Daar waar in deze samenvatting ‘hij’ geschreven staat, kan ook ‘zij’ gelezen worden.
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Hoofdstuk 1.  Waar het maatschappelijk werk voor staat

Hoofdstuk 2.  Maatschappelijke veranderingen en maatschappelijk werk

Hoofdstuk 3.  Professionaliteit en professionalisering

DEEL 1 - PLAATSBEPALING
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De missie van het maatschappelijk werk is kort gezegd:
bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen als mens en als burger.

In de loop van de tijd is de doelstelling van het maatschappelijk werk beschreven als ‘het bevor-
deren van participatie, autonomie en zelfredzaamheid van mensen binnen hun eigen sociale en 
maatschappelijke leefwereld’. Dit kan door directe hulp aan mensen. Maar het kan ook door invloed 
uit te oefenen op de gang van zaken in de samenleving. Komen mensen niet meer tot hun recht 
of worden hun rechten bedreigd, dan kunnen maatschappelijk werkers hulp bieden. Zij doen dat 
omdat de persoon daar zelf om vraagt, mensen uit de omgeving er om vragen of op eigen initiatief. 
Hulp bieden zij door middel van ‘handelen’; het plegen van interventies. Deze interventies richten 
zich op het aanboren van de kracht en mogelijkheden van cliënten om eigen problemen op te 
lossen of te voorkomen.

Domein
Maatschappelijk werk opereert op de raakvlakken van persoon en sociale omgeving. Die raakvlakken 
bevinden zich binnen gezin, familie of buurt (microniveau), maar ook in de relatie tot maatschappe-
lijke instituties zoals: school, bedrijf, ziekenhuis of overheidsdienst (mesoniveau). Tenslotte zijn er 
ook raakvlakken op het niveau van de samenleving (macroniveau). Maatschappelijk werk onder-
scheidt zich door het werken vanuit het perspectief ‘cliënt en diens situatie/omgeving’ (micro- en 
mesoniveau), en de combinatie van materiële en immateriële hulpverlening.

Werkwijze
De maatschappelijk werker zet zich in voor verbetering van het sociaal functioneren van personen, 
zowel door met de cliënt zelf te werken als door te werken met de omgeving van de cliënt.

Directe hulp verlenen aan een cliënt kan de maatschappelijk werker alleen als hij met die cliënt 
een samenwerkingsrelatie tot stand brengt. Waar nodig vormt de maatschappelijk werker een brug 
tussen cliënt en omgeving, maar hij is steeds uit op het zo veel mogelijk activeren van de cliënt en 
andere betrokken partijen om zélf stappen te nemen. Daarnaast werkt de maatschappelijk werker 
ook aan een versterking van de maatschappelijke positie en situatie van de cliënt. Hij doet dit door 
de cliënt zijn eigen kwaliteiten te laten ontdekken en hem te helpen om de nodige competenties te 
ontwikkelen om zijn eigen bestaan vorm te geven. Daar hoort bij dat de cliënt - weer - leert: waar 
en hoe hij zelf invloed uit kan oefenen op zijn eigen situatie, hoe hij beter gebruik kan maken van 
steunende netwerken en hoe hij deel uit kan maken van de maatschappij.

Behalve bij de cliënt kan de maatschappelijk werker ook bij de omgeving beginnen. Hij werkt dan 
aan het verbeteren van de omstandigheden van cliënten, aan het wegnemen van belemmeringen 
en aan het versterken van positieve krachten in de omgeving.

Ethiek
Maatschappelijk werk gaat niet alleen uit van kennis en kunde, maar heeft ook een ethische 
(morele) component. Het handelen van maatschappelijk werkers is altijd waardegebonden. 
Uitgangspunt voor de maatschappelijk werker is respect voor de cliënt met diens overtuigingen, 
cultuur, specifieke belangen en behoeften. Dit betekent niet dat de maatschappelijk werker 
keuzes voor handelen van de cliënt onvoorwaardelijk steunt. Keuzes van de cliënt kunnen ook ter 

WAAR HET MAATSCHAPPELIJK WERK VOOR STAAT1
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discussie gesteld worden als dat nodig is. De hulpverlening krijgt zo een ‘dialogisch’ karakter; een 
samenspraak van professional en cliënt. De basis én noodzakelijke voorwaarde is respect.

In de ‘Beroepscode voor de maatschappelijk werker’1 zijn de professionele waarden en normen voor 
de uitoefening van het beroep uitgewerkt en vastgelegd. Ook gelden voor de beroepsuitoefening 
meer algemene gedragsregels die zijn afgeleid van de sociale ethiek die voor alle burgers geldt.

Thema’s binnen het maatschappelijk werk
Verschillende klassieke en tevens actuele thema’s spelen een rol binnen het maatschappelijk
werk.

•   Aandacht voor het individuele en het maatschappelijke: Binnen het maatschappelijk werk is er 
enerzijds de benadering die gericht is op individuele problematiek en anderzijds de benadering 
die gericht is op structurele maatschappelijke problemen. Regelmatig spelen er discussies waar-
bij individueel en maatschappelijk lijnrecht tegenover elkaar worden geplaatst.

•   Paternalisme versus zelfbeschikkingsrecht van de cliënt / Outreachend werken: Outreachend 
werken en hulpverlening onder dwang en drang kunnen weer meer op erkenning en waardering 
rekenen binnen het maatschappelijk werk. Vormen van voorwaardelijke hulpverlening worden 
niet langer beschouwd als onderdrukkend. De cliënt krijgt hulp en steun, mits hij bereid is zich 
aan bepaalde voorwaarden te houden en hij negatief gedrag wil vervangen door positief gedrag.

•   Registreren, analyseren en signaleren van nieuwe typen problemen: Registratie en analyse van 
problemen die voortkomen uit maatschappelijke veranderingen zijn van belang voor het maken 
van een hulpverleningsplan met de individuele cliënt, voor collectieve belangenbehartiging, en 
voor signalering en advisering naar overheden en beleidsmakers.

•   Innovatief werken: Maatschappelijk werkers ontdekken, door het contact met cliënten, nieuwe 
typen levensvragen en problemen. Dit moet leiden tot het ontwikkelen van passende typen, 
preventieve en curatieve, interventies.

•   Kennisontwikkeling: Maatschappelijk werkers werken aan kennisontwikkeling voor het vernieu-
wen van de werkpraktijk. Dit kan door een bijdrage te leveren aan praktijktheorie en het ontwik-
kelen van nieuwe werkmodellen. Het gaat om kennis die benut kan worden voor praktijkinnovatie 
in de eigen instelling/organisatie of kennis die gedeeld kan worden met andere disciplines 
waarmee wordt samengewerkt.

2 MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN  
EN MAATSCHAPPELIJK WERK

1 De Beroepscode van de BPSW is in te zien en te bestellen via www.bpsw.nl
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•   Evidence based practice: Een praktijk die kiest voor benaderingen waarvan de effectiviteit 
wetenschappelijk bewezen is, is in de Nederlandse situatie nog maar mondjesmaat mogelijk. 
Op dit gebied is er nog veel te doen, en dat geldt ook voor het ontwikkelen van ‘practice based 
evidence’, waarbij de beroepsgroep zelf via systematisch onderzoek van de eigen praktijken en 
ervaringen ‘uitvindt wat werkt’.

•   Netwerken en (integraal) samenwerken: Netwerken voor maatschappelijk werkers is een niet 
vrijblijvende vorm van samenwerking en bestaat uit:

 • werken met cliënten,
 • werken voor cliënten,
 • integrale hulpverlening (met andere hulpverleners en betrokkenen).

•   Efficiency en kortdurendheid: De middelen die het maatschappelijk werk beschikbaar heeft zijn 
altijd beperkt. Maatschappelijk werkers moeten daarom aan opdrachtgevers en cliënten duidelijk 
maken dat zij efficiënt en resultaatgericht werken en hoe zij dat doen.

•   Standaardisering en protocollisering: In de zorg en hulpverlening wordt steeds vaker met ‘vaste’ 
standaarden en protocollen gewerkt. De professionele maatschappelijk werker maakt op een 
zinvolle manier gebruik van standaarden en protocollen, waarbij de specifieke cliëntsituatie 
centraal staat.

Professionaliseringsbenadering
Het werk van maatschappelijk werkers is dienstverlenend en complex, daarom vraagt het maat-
schappelijk werk om de brede professionaliseringsbenadering. Maatschappelijk werkers krijgen te 
maken met situaties waar onzekerheid, onvoorspelbaarheid en waardeconflicten een belangrijke rol 
spelen. Standaard antwoorden passen dan niet. Steeds weer moet er maatwerk geleverd worden. 
De maatschappelijk werker als professional blijft daarom reflecteren; stelt zichzelf steeds vragen 
over eigen vooronderstellingen, kijkt vanuit verschillende perspectieven terug op zijn handelen en 
leert daarvan. 

De brede professionaliteit van de maatschappelijk werker kent drie dimensies2:
1  normatieve professionaliteit;
2  technisch-instrumentele professionaliteit;
3  persoonlijke professionaliteit.

Normatieve professionaliteit
De opstelling van de maatschappelijk werker is nooit ‘neutraal,’ maar altijd waardegebonden. Toch 
moet hij steeds weer zonder vooroordelen de dialoog aan gaan met zijn cliënt. Normatieve profes-
sionaliteit betekent dan ook: de ander serieus nemen en respecteren.

PROFESSIONALITEIT EN PROFESSIONALISERING3

2 Van der Laan, 1990; Bootsma, 2002
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Technisch-instrumentele professionaliteit
Technisch-instrumentele professionaliteit blijkt uit theoretische en praktische kennis en kunde en 
uit methodische vaardigheden. Ook zijn het kritisch inzetten van middelen en het analyseren van 
resultaten kenmerkend voor deze vorm van professionaliteit.

Persoonlijke professionaliteit
De persoon van de maatschappelijk werker is zijn belangrijkste instrument. Binnen de persoonlijke 
professionaliteit komen ook de elementen van technisch-instrumentele en normatieve professio-
naliteit samen.

Verdere professionalisering
Professionals hebben niet alleen de taak om hun eigen professionaliteit blijvend te ontwikkelen, 
maar ook om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun beroep. De maatschappelijk 
werker geeft hier vorm aan door te reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen. Reflectie vindt 
plaats in het licht van bestaande kennis over het maatschappelijk werk. Deze kennis is een combi-
natie van praktijktheorie en wetenschappelijke kennis. De uitkomsten van de reflectie dragen weer 
bij aan de groei van kennis die hoort bij het beroep. Kennisontwikkeling is zo een cyclisch proces.

De rol van de organisatie
Elke organisatie zoekt naar een zekere mate van structurering en standaardisering. Dat betekent dat er 
altijd spanning bestaat tussen bureaucratische aansturing vanuit de organisatie en professionele zelf-
sturing van de maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker heeft behoefte aan autonomie; ruim-
te voor eigen visie en oordeelsvorming waar hij zijn handelen op baseert. Management en professionals 
stellen daarom steeds opnieuw gezamenlijk vast op welke gebieden, en in welke mate, bureaucratische 
aansturing nodig is en waar professionele autonomie kan worden gewaarborgd. De maatschappelijk 
werker komt tot zijn recht binnen een organisatie die in zijn professionaliteit wil investeren.
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Hoofdstuk 4.  Taakgebieden, kerntaken en taken

Hoofdstuk 5.  Professionele dilemma's

Hoofdstuk 6.  Competenties van de maatschappelijk werker

DEEL 2 - TAKEN EN COMPETENTIES
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In het Beroepsprofiel worden de taakgebieden, kerntaken en taken van de maatschappelijk werker 
onderscheiden en beschreven. De taakgebieden van de maatschappelijk werker zijn:
1  directe en indirecte hulp- en dienstverlening: kerntaak 1 en 2;
2  werken in en vanuit een arbeidsomgeving: kerntaak 3 en 4;
3  werken aan professionaliteit en professionalisering: kerntaak 5 en 6.

Het eerste taakgebied is van de drie taakgebieden het meest wezenlijke, het meest omvangrijke en 
het meest onderscheidend.

Taakgebied 1 Directe en indirecte hulp- en dienstverlening
Met directe hulpverlening wordt bedoeld ‘psychosociale hulpverlening’, waarbij de maatschappelijk 
werker zich onderscheidt door het werken vanuit het perspectief van de cliënt én zijn omgeving. 
Deze hulpverlening richt zich op materiële en immateriële problemen. De term psychosociale hulp-
verlening wordt hier dan ook nadrukkelijk niet gebruikt als verwijzing naar een vorm van psychothe-
rapeutische hulpverlening.
Indirecte hulpverlening richt zich op de omgeving van cliënt(en). De maatschappelijk werker zet 
zich in voor verbeteringen in de sociale situatie van mensen. Hij doet dit door collectieve belangen-
behartiging en het bundelen van krachten, zonder daarbij direct met cliënten samen te werken.

Kerntaak 1 Werken met en namens cliënten / psychosociale hulpverlening
Kerntaak 1 heeft betrekking op werk binnen de psychosociale hulpverlening. Het maatschappelijk 
werk bestaat uit verschillende werksoorten en houdt zich dus ook bezig met verschillende typen 
psychosociale problemen.

Kerntaak 1 omvat een combinatie van de volgende taken die worden omschreven in het beroeps-
profiel3:
•  verandering- en competentiegerichte begeleiding;
•  ondersteunende- en stabiliserende begeleiding;
•  outreachende benadering - bemoeizorg;
•  concrete en informatieve hulpverlening;
•  onderzoek en rapportage;
•  belangenbehartiging en conflictbemiddeling;
•  casemanagement, zorgcoördinatie, zorgbemiddeling en zorgafstemming;
•  uitbouwen en ondersteunen van sociale netwerken;
•  crisisinterventie.

Kerntaak 2 Werken voor cliënten en potentiële cliënten
Deze kerntaak heeft betrekking op de inzet van maatschappelijk werkers voor cliënten met (drei-
gende) psychosociale problemen. Bij kerntaak 2 ondernemen maatschappelijk werkers activiteiten 
waarmee zij voor groepen mensen een probleem willen verlichten, of willen voorkomen dat mensen 
in de problemen raken.

TAAKGEBIEDEN, KERNTAKEN EN TAKEN4

3 Beroepsprofiel, pag. 48
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Kerntaak 2 omvat een combinatie van de volgende taken die worden omschreven in het beroeps-
profiel4:
•  signalering;
•  collectieve belangenbehartiging;
•  preventie;
•  coachen en begeleiden van vrijwilligers en netwerkgroepen.

Taakgebied 2 Werken in en vanuit een arbeidsomgeving
Instellingen voor maatschappelijk werk hebben de volmacht om interventies te (laten) plegen door 
hun maatschappelijk werkers. Van de maatschappelijk werker binnen instellingen en andere organi-
saties wordt in principe verwacht dat hij loyaal is aan de opdracht van de instelling/organisatie waar 
hij voor werkt. Die instelling/organisatie verschaft hem de middelen, een zeker gezag en legitimiteit 
voor zijn handelen.
Tegelijkertijd moet de maatschappelijk werker ook in staat zijn om kritisch te kijken naar de profes-
sionaliteit van de eigen instelling/organisatie. Het is de plicht van de maatschappelijk werker om 
eventuele tekortkomingen of belemmeringen te signaleren en publiek te maken.
Organisatie en maatschappelijk werker dragen samen een professionele en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid in het voorkomen van misstanden binnen instellingen/
organisaties.

Kerntaak 3 Werken in de eigen instelling of organisatie
Kerntaak 3 omvat de taken van de maatschappelijk werker in relatie tot de organisatie waar hij 
werkt. Dit kan zijn: een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, maar ook de afdeling maatschappelijk 
werk binnen de ‘eigen’ organisatie.

Kerntaak 3 omvat een combinatie van de volgende taken die worden omschreven in het beroeps-
profiel5:
•  bijdragen aan beleidsuitvoering en beheer;
•  bijdragen aan beleidsontwikkeling;
•  intercollegiaal samenwerken en (laten) begeleiden van werken en leren.

Kerntaak 4 Werken in externe samenwerkingsverbanden
Maatschappelijk werkers handelen niet altijd alleen in of vanuit hun eigen organisatie. Steeds vaker 
maken ze deel uit van tijdelijke of structurele samenwerkingsverbanden van diverse professionals 
en instellingen/organisaties. Deze samenwerking versterkt deskundigheid en mogelijkheden van 
één beroepsgroep of organisatie.

Kerntaak 4 omvat een combinatie van de volgende taken die worden omschreven in het beroeps-
profiel6:
•  opzetten van en deelnemen aan samenwerkingsverbanden;
•  eigen beroep en beroepshandelen profileren en verantwoorden;
•  consulteren, adviseren en coachen van andere professionals.

4 Beroepsprofiel, pag. 48
5 Beroepsprofiel, pag. 50
6 Beroepsprofiel, pag. 52
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Taakgebied 3 Werken aan professionaliteit en professionalisering
Leren, ook leren in een beroep, kan spontaan plaatsvinden. Dat is waardevol, maar voor een profes-
sional is het daarnaast ook nodig om bewust en systematisch eigen competenties (bekwaamheid) 
te ontwikkelen.

Kerntaak 5 Zichzelf ontwikkelen in het beroep
De maatschappelijk werker verbreedt en verdiept zijn eigen professionaliteit steeds verder en 
draagt zo tevens bij aan de ontwikkeling van het beroep.

Kerntaak 5 omvat een combinatie van de volgende taken die worden omschreven in het beroepsprofiel7:
•  reflecteren op het eigen handelen;
• plannen van competentieontwikkeling.

Kerntaak 6 Bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep
Ontwikkeling van het beroep kan onder meer in: werk-, regio- en functiegroepen binnen de BPSW, 
in werkveldadviesraden of bij opleidingen, in redacties van vakbladen, in kenniskringen en op confe-
renties en symposia.

Kerntaak 6 omvat een combinatie van de volgende taken die worden omschreven in het beroepsprofiel8:
•  bijdrage leveren aan (praktijk)opleiding van toekomstige vakgenoten;
•  vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen in nieuwe beroepsopgaven;
•  meewerken aan kennisontwikkeling;
•  verspreiden van nieuwe kennis.

Maatschappelijk werkers komen professionele dilemma’s tegen die om bijna onmogelijke keuzes vragen. 
Deze keuzes berusten vaak op waardeconflicten. Soms hebben alle keuzemogelijkheden onwenselijke 
gevolgen. Dan wordt het ‘kiezen voor het minst kwade’. Soms ook sluiten keuzemogelijkheden elkaar uit, 
terwijl niet kiezen geen optie is. Met name binnen de kerntaken 1 tot en met 4 kan de maatschappelijk 
werker voor lastige afwegingen komen te staan, terwijl hij onmiddellijk moet handelen. Hiermee verant-
woord omgaan kan gezien worden als de kern van de professionele beroepsuitoefening. 

Bij de dilemma’s die hij tegenkomt vraagt hij zich steeds drie dingen af:
•  Is wat ik overweeg te doen juist? (normatieve invalshoek).
•  Is het effectief in het licht van mijn opdracht? (technisch-instrumentele invalshoek).
•  Ben ik oprecht, kan ik mij er achter stellen? (persoonlijke invalshoek).

In het Beroepsprofiel worden, ter overdenking, een aantal dilemma’s uit de praktijk
geschetst9.

7 Beroepsprofiel, pag. 54
8 Beroepsprofiel, pag. 55
9 Beroepsprofiel, pag. 62 t/m 64, Professionele dilemma’s

PROFESSIONELE DILEMMA'S5



14 BEKNOPT BEROEPSPROFIEL VAN DE MAATSCHAPPELIJK WERKER

Een competentie is de bekwaamheid om - met integratie van kennis, houding, vaardig-
heden en persoonlijke kwaliteiten - adequaat beroepsmatig te handelen in complexe, 
onvoorspelbare situaties.

Bij competenties gaat het niet om een optelsom van kennis, vaardigheden, waarden en persoonlijk-
heid, maar om de integratie van alle vier zaken.
Competenties in het maatschappelijk werk zijn dus naast technisch-instrumenteel altijd verbonden 
met beroepswaarden en persoonlijke waarden, en met een professionele hantering van persoonlij-
ke eigenschappen.
Ook zijn competenties nooit statisch; het is aan de maatschappelijk werker om deze te verbreden, 
te verdiepen en te verrijken. Reflectie speelt daarin een belangrijke rol. Zo krijgt de bestaande 
kennisbasis van de maatschappelijk werker steeds nieuwe betekenis en is de ontwikkeling van 
competenties een doorlopend proces.

In het Beroepsprofiel staat een overzicht10 van de competenties waarover een maatschappelijk 
werker dient te beschikken. De lijst van competenties is samengesteld met in gedachten een 
maatschappelijk werker die beschikt over enige jaren ervaring en die zijn vak heeft bijgehouden. Er 
is gekozen voor achttien breed geformuleerde competenties.

De maatschappelijk werker is in staat om:
1  op zo’n manier contact te leggen met de cliënt dat daarmee de basis gelegd wordt voor een 

hulpverleningscontact waarin de cliënt zich gezien en gesteund weet;
2  in dialoog met de cliënt verandermogelijkheden in beeld te brengen op basis van kansen en 

belemmeringen van zowel de cliënt, zijn omgeving en hun onderlinge wisselwerking;
3  voorwaarden te scheppen voor een samenwerkingsrelatie met de cliënt, eventueel ook vanuit 

drang of dwang;
4  in te schatten welke hulpverleningsdoelstellingen gewenst en haalbaar zijn en op welke wijze 

een hulpverleningsplan kan worden overeengekomen en uitgevoerd;
5  de cliënt zo te helpen dat deze zelf competenties kan ontwikkelen waarmee hij zijn problemen 

beter aankan en beter kan deelnemen aan het maatschappelijk leven;
6  te reflecteren op de eigen relatie met de cliënt en opgedane inzichten te gebruiken in vergelijk-

bare professionele situaties;
7  selectief te putten uit een reeks methodieken, methoden, werkmodellen en technieken, waar-

door hij maatwerk kan leveren;
8  om te gaan met conflicten binnen cliëntsystemen op een manier die ten minste leidt tot een 

uitweg uit de impasse of, bij voorkeur, tot een win-win situatie;
9  interculturele communicatie op gang te brengen en te bevorderen door communicatiebarrières 

en diversiteit tot punt van aandacht en interventie te maken;
10  met de cliënt proces en product van de samenwerkingsrelatie te evalueren;
11  te signaleren waar zich bij organisaties en in de samenleving tekorten en gebreken voordoen 

die (potentiële) cliënten schaden, dit aan te kaarten en verbetervoorstellen te doen;
12  gebreken in voorzieningen te signaleren en bij te dragen aan een preventief aanbod voor nieu-

we doelgroepen, vragen en problemen;

COMPETENTIES VAN DE MAATSCHAPPELIJK WERKER6

10  Beroepsprofiel, pag. 72 t/m 82, inhoudelijke uitwerking van de genoemde competenties



15BEKNOPT BEROEPSPROFIEL VAN DE MAATSCHAPPELIJK WERKER

13  via heldere rapportage zijn interventies zorgvuldig (met aandacht voor feiten, belevingen en 
normen) te verantwoorden aan cliënten, leidinggevenden en samenwerkingspartners;

14  een bijdrage te leveren aan beleid, beheer en kwaliteitszorg binnen zijn organisatie, en deze te 
toetsen aan de methodische en ethische maatstaven van zijn professie;

15  op productieve wijze te werken in teamverband;
16  op effectieve wijze vormen van samenwerking te organiseren en te coördineren;
17  de eigen professionaliteit te onderhouden door te leren van werkervaringen en vakliteratuur;
18  bij te dragen aan ontwikkeling en innovatie van het beroep door maatschappelijke veranderin-

gen te vertalen naar de betekenis voor de beroepspraktijk.
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Hoofdstuk 7.  Werkcontexten en de beweging naar social work

DEEL 3 - WERKVELD
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Het maatschappelijk werk kent verschillende werksoorten en functies. Het aantal functies waarin 
maatschappelijk werkers actief zijn, stijgt nog steeds. Het mooie daarvan is dat het maatschap-
pelijk werk nauw aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en dat het beroep zich telkens op 
nieuwe vindplaatsen en doelgroepen richt. Het lastige hiervan is dat het maatschappelijk werk 
dreigt te versnipperen. Dit doet de herkenbaarheid van het beroep geen goed. Voor velen is het 
werkveld onoverzichtelijk. Dit komt ook doordat de MWD-opgeleide in nogal wat gevallen niet meer 
de beroepsnaam ‘maatschappelijk werker’ draagt, maar reclasseringswerker, raadsonderzoeker, 
MEE-consulent, casemanager, schuldhulpverlener of gezinsvoogd ‘heet’.

Werkcontexten van maatschappelijk werkers
Maatschappelijk werkers zijn werkzaam in allerlei typen organisaties die hulp en steun bieden aan 
mensen met lichamelijke, (psycho)sociale, psychische en materiële problemen.

Daarbij kan allereerst onderscheid gemaakt worden tussen generiek (algemeen) en specifiek maat-
schappelijk werk. Het algemeen maatschappelijk werk is een basisvoorziening, die direct toeganke-
lijk is voor iedereen en herkenbaar aanwezig is in de eigen woonomgeving. Andere werkcontexten 
zijn specifiek en kennen een doelgroepbenadering, een sectorale benadering of een thematische 
benadering, bijvoorbeeld maatschappelijk werk in ziekenhuizen, in verslaafdenzorg of in de schuld-
hulpverlening. Onderscheid wordt ook gemaakt tussen instellingen die hulp dwingend aanbieden 
op basis van een wettelijke opdracht (zoals de Raad voor de Kinderbescherming, de reclassering en 
vormen van jeugdzorg) en instellingen die hulp aanbieden op basis van vrijwilligheid. Ten slotte kan 
ook op basis van plaats of organisatievorm onderscheid tussen werksoorten worden gemaakt.11.

De internationale context
Het Nederlandse maatschappelijk werk heeft altijd veel inspiratie gehaald uit het Amerikaanse 
social (case)work. Zeker daar waar het gaat om de ontwikkeling van methoden en de wetenschap-
pelijke onderbouwing daarvan. Deze inspiratie is er nog steeds, onder meer door studiereizen en via 
methodiek- en onderzoeksliteratuur.

Ondanks sterk uiteenlopende maatschappijvormen heeft het maatschappelijk werk in diverse 
landen toch te maken met vergelijkbare vraagstukken. Bijvoorbeeld rond discriminatie van minder-
heden, sociale uitsluiting, huiselijk geweld en arbeidsintegratie. Maar ook rond thema’s als ‘evidence 
based’ benaderingen, profilering en erkenning van het beroep.

De beweging naar social work
In veel andere landen is social work (of sociaal werk) een breder begrip dan maatschappelijk werk in 
Nederland. Het omvat daar ook vormen van samenlevingsbouw, gemeenschapswerk of wijkwerk en 
sociaalpedagogische hulpverlening. Maatschappelijk werk in onze betekenis onderscheidt zich door 
gerichtheid op de cliënt die problemen ondervindt in zijn sociaal functioneren. Toch is recent ook in 
Nederland de neiging tot ‘ontschotting’ waarneembaar tussen het maatschappelijk werk en andere 
sociaalagogische beroepen. Een beweging richting social work, richting een breed welzijnsberoep, is 
onmiskenbaar. Toch betreft het hier eerder een beroepenterrein dan een nieuw beroep. Rondom deze 
beweging is nog volop discussie gaande zowel binnen de opleidingen als binnen de beroepsvereniging.

WERKCONTEXTEN EN DE BEWEGING NAAR 
SOCIAL WORK

7

11 Beroepsprofiel, pagina 87 en 88
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De BPSW verenigt maatschappelijk werkers en anderen die bij het beroep en de beroepsuitoefe-
ning betrokken zijn en zet zich in voor beroepsprofilering, voor kwaliteitsbewaking en voor verdere 
professionalisering van het beroep. De gemeenschappelijke basis voor maatschappelijk werk is 
vastgelegd in een aantal beroepsdocumenten. De belangrijkste zijn: de Beroepscode12 voor de 
maatschappelijk werker, die kenmerkende beroepsethische principes formuleert en het Beroeps-
profiel13.

Het beroepsprofiel en de Beroepscode zijn te bestellen via www.bpsw.nl.

NAWOORD

12 Beroepscode NVMW, eerste versie 1962, herzien in 2010
13 Beroepsprofiel NVMW, eerste versie 1987, herzien in 2006
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De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) is hét platform en hét netwerk 
van ruim 4000 professionals. Zij is een representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in 
de maatschappij, en met lef de collectieve belangen van maatschappelijk werkers behartigt. De 
BPSW borgt de kwaliteit van het beroep, maakt kennisoverdracht mogelijk en biedt individuele 
dienstverlening aan leden.

Naast de Beroepscode en het Beroepsprofiel biedt het lidmaatschap van de BPSW nog veel meer:
•  Invloed op beroepsinhoudelijke ontwikkelingen (DBC’s, beroepenstructuur, beroepsprofiel) en 

politieke debatten (onder andere WMO, Jeugdzorg en wettelijke erkenning) op landelijk niveau.
• Kosteloos advies bij vragen over werk(sector) en ondersteuning.
•  Toegang tot de juiste sleutelpersonen, informatiebronnen, online sociale netwerken zoals 

LinkedIn.
• Abonnement op Maatwerk: hét vakblad voor elke maatschappelijk werker.
• Aantrekkelijke kortingen bij studiedagen en congressen.
• De BPSW-nieuwsbrief boordevol activiteiten en actueel nieuws.

De vereniging werkt voor de ontwikkeling van het beroep nauw samen met de MOgroep, hogescho-
len, opleidingsinstituten, kennisinstituten, lectoraten, hoogleraren, werkgevers, andere belangen- 
en beroepsverenigingen.

Door het bestuur en de directeur worden contacten onderhouden met de (programma-)ministeries 
van VWS, OC&W, Jeugd en Gezin, de Unie Zorg en Welzijn, AbvaKabo, CNV Publieke Zaak, Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten en de HBO-raad. Met deze inzet worden de belangen van het beroep 
van maatschappelijk werker behartigd. 

De leden zijn actief in functiegroepen die onder andere werksector specifieke functiebeschrijvingen 
en competenties ontwikkelen. Ook kunnen leden deelnemen aan regionetwerken die, in samenwer-
king met hogescholen, studiemiddagen organiseren.

Contact:
Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
Leidseweg 80
3531 BE Utrecht
T  (030) 294 86 03
E  info@bpsw.nl
I  www.bpsw.nl
S  www.twitter.com/BPSW_NL

OVER DE BEROEPSVERENIGING VAN 
PROFESSIONALS IN SOCIAAL WERK (BPSW)



‘De client heeft belang bij professionals 
van vlees en bloed die de taal van de 
leefwereld van de burger spreken.’

Geert van der Laan (2003)

‘Het gaat erom de mens maatschappelijker 
en de maatschappij menselijker te maken.’ 

Martina Tjeenk Willink (1905-1992)

‘Casework, and social work in general, deals 
with a host of complex and often overwhelming 
psychosocial problems, many of wich no other 
profession would even begin to deal with.’

Joel Fischer (1978)

‘Het maatschappelijk werk verandert steeds, het 
speelt in op veranderingen en is onderwerp van 
verandering. Dit leidt tot een veelkleurigheid en 
meervoudigheid die gemakkelijk verward kan 
worden met een gebrek aan eigenheid.’

Henk Geertsema (2004)


