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Vooraf 
Met trots presenteert de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) 
het Beroepsprofiel van de Sociaal Werker. Dit is het eerste beroepsprofiel dat de 
gemeenschappelijke kern van de professie sociaal werk beschrijft. Het sociaal werk 
kent veel beroepsvarianten met soms eigen expertise- of competentieprofielen, maar 
een beroepsprofiel dat beschrijft wat alle beroepsvarianten van het sociaal werk 
gemeenschappelijk hebben, was er nog niet. De verhouding tussen het beroep sociaal 
werk en de vele beroepsvarianten wordt goed weergegeven door de metafoor ‘vele 
takken en één stam’. Met dit beroepsprofiel beschrijft de BPSW de brede stam; de kern 
van de professie sociaal werk. Of je nu werkt in de jeugdzorg, een wijkteam, de ggz, het 
bedrijfsmaatschappelijk werk, in een ziekenhuis of verpleeghuis, in de gehandicaptenzorg, 
het opbouwwerk of de reclassering, de ambitie van dit profiel is dat het gemeenschappelijke 
van alle varianten adequaat wordt beschreven in 15 bekwaamheden.

Sinds jaar en dag dragen beroepsverenigingen zorg voor de kwaliteit van het beroep. Een 
goede beschrijving van de bekwaamheden van de professie hoort daarbij. Juist nu het 
aantal beroepsvarianten en functienamen van de sociaal werker sterk toenemen, is een 
beschrijving van wat alle varianten gemeenschappelijk hebben, van groot belang.1 Een 
beroepsprofiel draagt bij aan de profilering en positionering van het beroep en is een 
ankerpunt voor de beroepsontwikkeling, zowel in de opleiding als in de praktijk. 

Professionals uit alle beroepsvarianten hebben actief meegewerkt aan dit profiel. Zonder 
hun inzet en meedenken was dit profiel niet van en voor professionals geworden. Daarvoor 
is de BPSW hen zeer erkentelijk. Maar bovenal is de BPSW veel dank verschuldigd aan Laura 
Koeter, de auteur van het beroepsprofiel. Haar grote kennis van het sociaal werk, zowel 
van de praktijk als de theorie, is van onschatbare waarde geweest. Zij schreef eerst een 
basistekst. Die tekst is meerdere keren besproken met veel professionals en andere kenners 
van het vak. Dit leidde tot verrijkte nieuwe versies en uiteindelijk tot deze definitieve tekst die 
door de leden van BPSW is geautoriseerd.

Veel mensen hebben een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van dit beroepsprofiel. 
We willen iedereen daarvoor hartelijk bedanken. Verschillende professionals hebben zich 
ingezet door onder andere; deel te nemen aan de klankbordgroep, bijeenkomsten bij te 
wonen of schriftelijk te reageren. We kunnen hier niet iedereen met name noemen die heeft 
meegewerkt aan dit beroepsprofiel, maar enkele namen wil ik toch graag noemen: emeritus 
hoogleraar sociaal werk Hans van Ewijk en de lectoren Lilian Linders, Judith Metz en Leonie 
le Sage. Zij vormden de ‘denk & leescommissie’ die actief meedacht over de tekstversies die 
Laura Koeter schreef. 
Ook een woord van dank voor de bijdragen vanuit de wetenschappelijke adviesraad van de 
BPSW onder voorzitterschap van hoogleraar sociaal werk Margo Trappenburg. En als er na dit 
deskundig meedenken nog dilemma’s overbleven, hebben we dankbaar gebruikt gemaakt 
van Henk Geertsema, een andere grote kenner van het sociaal werk. Tot slot, dank aan 
projectleider Gea Kosters die het hele ontwikkelproces vakkundig begeleidde. 

1  Over deze sterke groei van het aantal functienamen zie het onderzoek van Movisie (2021): De stand van het sociaal 
werk in Nederland

https://www.movisie.nl/publicatie/stand-sociaal-werk-nederland
https://www.movisie.nl/publicatie/stand-sociaal-werk-nederland
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Dit beroepsprofiel geeft taal aan wat zo’n 150.000 sociaal werkers dagelijks doen om van 
betekenis te zijn voor mensen en gemeenschappen die, tijdelijk of blijvend, ondersteuning 
en begeleiding nodig hebben. Zodat iedereen in Nederland mee kan doen en niemand aan 
zijn lot wordt overgelaten!

Jan Willem Bruins (directeur BPSW)
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Leeswijzer 
In dit beroepsprofiel beschrijven we in hoofdstuk 1 Bevorderen sociaal functioneren de 
variaties in sociaal werk en dat wat de kern van sociaal werk is. De diversiteit binnen sociaal 
werk is zichtbaar, maar sociaal werk is het kernberoep. Dit beroepsprofiel laat zien wat alle 
sociaal werkers gemeen hebben. 

In hoofdstuk 2 Sociaal werk in de maatschappelijke praktijk belichten we de 
gezichtsbepalende kenmerken van hedendaags en toekomstig sociaal werk in Nederland. Het 
is een verkenning van de huidige maatschappelijke context waarin sociaal werk vorm krijgt. 

De standaard vereiste vakbekwaamheden van sociaal werkers hebben we uitgewerkt 
in hoofdstuk 3 Bekwaamheden van professionals in sociaal werk. Het betreft de 
bekwaamheden waarover sociaal werkers dienen te beschikken om sociaal functioneren 
van (kwetsbare) mensen adequaat te kunnen bevorderen. In de eerste paragrafen van dit 
hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de bekwaamheden. 

Meer informatie over het ontstaansproces van het beroepsprofiel is opgenomen in bijlage 3. 
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1 Sociaal werkers bevorderen sociaal functioneren

1.1  Verkenning van variaties in sociaal werk

Allereerst kijken we naar het hedendaagse gebruik van de term sociaal werk zelf. Tot voor enige 
jaren werd de term sociaal werk in Nederland namelijk hoogstens als een overkoepelende term 
gebruikt voor de verschillende beroepsvarianten in zorg en welzijn2. Sociaal werkers zijn van 
oudsher actief in de domeinen zorg en welzijn, waaronder: zelfstandig wonen en leefomgeving, 
werk en inkomen, onderwijs, veiligheid, recht en rechtsbescherming. Waarbij de kern van 
het werk steeds is het begeleiden van mensen, groepen en gemeenschappen in sociaal 
functioneren, en aandacht voor maatschappelijke structuren die dat mogelijk of onmogelijk 
maken. Het onderscheid in werkzaamheden van de verschillende beroepsvarianten was 
helder voor de beroepsbeoefenaren, de gebruikers en de samenwerkingspartners. Enkele 
van deze beroepsvarianten ontwikkelden een eigen beroepsprofiel, aanvullende scholing 
werd daarvoor vereist. Dit neigde naar verzelfstandiging van de betreffende beroepsvariant. 
Concreet betekent dit dat ze ook nu nog een toenemende claim op de inhoud van bestaande 
beroepsopleidingen leggen en/of registratie eisen. We kunnen ook zeggen dat het werkveld 
van sociaal werkers in Nederland ernaar neigt om te versnipperen en te verzuilen.  

De ingrijpende ontwikkelingen in zorg en welzijn, vereisen een herbezinning op de 
beroepsbeoefening. Er groeide in het werkveld behoefte aan en vraag naar professionals 
die enerzijds: een breder spectrum aan verschillende vragen kunnen overzien, 
professionals die meer preventief kunnen werken, en professionals die nadrukkelijk(er) 
recht doen aan ‘meedoen’ en empowerment van mensen. Anderzijds vroeg het werkveld 
naar specialismen, met of zonder registratie. Bijvoorbeeld de GGZ-agoog, jeugd- en 
gezinsprofessional, schuldhulpverlener, schoolmaatschappelijk werker, agogisch begeleider 
in de gehandicaptenzorg, casemanager dementie en reclasseringswerker. Ook veranderde 
de werksituatie: gemeenten werden vaker opdrachtgever voor sociaal werk. In al die 
veranderingen kregen de beroepsvarianten van sociaal werk met nieuwe opdrachtgevers 
en nieuwe verwachtingen te maken. Vrijwel iedere (lokale) opdrachtgever bedacht nieuwe 
functienamen voor de professionals in sociaal werk. Mede daardoor raakte uit zicht wat al 
deze beroepsvarianten met elkaar verbindt. 

Tegelijkertijd zagen we een tegenovergestelde beweging: het beroepsonderwijs en de 
beroepsvereniging gingen het gemeenschappelijke van alle beroepsvarianten meer 
benadrukken. We concludeerden dat het hoog tijd was om in te zetten op het beroep sociaal 
werk. Niet langer als een generaliserende term die alle aparte beroepsvarianten omvat, maar 
als het eigenlijke authentieke kernberoep zelf. Een nieuw (breed) beroepsprofiel en een 
nieuwe brede beroepscode voor professionals in sociaal werk zullen een belangrijke bijdrage 
gaan leveren aan het zichtbaar maken van deze kern van de professie. De BPSW zet daarom 
in op de ontwikkeling hiervan. Niet de oorspronkelijke afzonderlijke beroepsvarianten 
vormen nog langer het referentiepunt, maar het sociaal werk als beroep is de eenheid. 

2  De domeinen zorg en welzijn kennen een overlappend gebied (dat is het gedeelde domein zorg en welzijn), zie 

bijvoorbeeld vele takken een stam, pagina’s 16 en 17 (Sectorraad Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs, 2008).
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Wat betekent deze verschuiving naar sociaal werk voor de beroepsvarianten in het 
sociaal domein? Deze varianten zijn niet weg en gaan evenmin verdwijnen. Maar wat wij 
betogen is dat wij de specialistische expertise of de beroepsvariant niet langer als leidende 
standaarden voor beroepsbeoefening sociaal werk willen beschouwen. Het beroepsprofiel 
sociaal werk vormt de standaard en het referentiepunt voor alle varianten. Al deze varianten 
zijn sociaal werk vanwege een set authentieke, overeenstemmende kenmerken van dat werk. 
In dit beroepsprofiel zetten we die authentieke kenmerken in 15 vakbekwaamheden uiteen. 
Als extra ervaring en aanvullende domein specifieke scholing boven op de basisexpertise 
sociaal werk nodig zijn, hebben we van doen met een specialisatie of variant van sociaal 
werk. Bijvoorbeeld sociaal werk in de jeugdzorg, in de GGZ of in de gehandicaptenzorg. Er 
zijn grotere en kleinere delen in de domeinen zorg en welzijn, waarin sociaal werkers om hun 
taken uit te kunnen oefenen verplicht aanvullende expertise moeten ontwikkelen. 

In de volgende paragraaf verkennen we het brede spectrum aan sociale vragen en 
vraagstukken die in het sociaal werk spelen. Ook bieden we een overzicht van de brede 
organisatorische verbanden van sociaal werk. Ons doel is de rijke schakering en de 
breedheid van sociaal werk te benadrukken. We gebruiken in dit beroepsprofiel de woorden 
vragen en vraagstukken als de koepelterm voor problemen, noden en behoeften op het 
gebied van zorg en welzijn. We vermijden (zoveel mogelijk) het gebruik van het woord 
problemen of problematiek omdat die woorden, gebruikt in het domein van zorg en welzijn, 
ook moraliserende en stigmatiserende betekenis kunnen hebben. Denk aan probleemwijk, 
een problematische jeugd, een probleemgeval, enzovoorts. 

1.1.1  Verkenning 1: sociaal werk en het brede spectrum aan sociale vragen
Mensen in alle leeftijdsfasen, die functioneren in allerlei verbanden (huishoudens, (leef)
groepen, gemeenschappen) en die verkeren in allerlei omstandigheden (thuis, school, 
(vrijwilligers)werk, verenigingsleven), kunnen sociale vragen hebben. Vragen die gaan over 
het dagelijks sociaal functioneren. De vragen kunnen worden gesteld door mensen zelf en/of 
door hun sociale omgeving of door de maatschappij. Het kunnen enkelvoudige vragen zijn of 
complexe samengestelde sociale vragen,  die met elkaar verweven zijn en die zich tegelijk in 
verschillende situaties voordoen. 
•  De vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op individuele alledaagse leefsituaties 

van mensen, zoals: hun dagelijkse zorg, de dagelijkse verzorging van anderen, de 

Jason Lusia, maatschappelijk werker en  
teamcoach forensische psychiatrie

“Bij sociaal werkers ligt de focus vaak op hun functie, terwijl 
sociaal werk veel breder is; je hebt een functie, een professie 

en je menselijke waarden. Als we daarop focussen dan 
versterken we onze professionele identiteit in de organisaties 

waarin en waarmee we werken.”
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ondersteuning die nodig is om hun dagelijks leven (weer) vorm en structuur te geven, 
de primaire levensbehoeften (inkomen, voedsel, wonen, mobiliteit, veiligheid, et cetera) 
of het - ondanks slechte mobiliteit -  liever zelfstandig (blijven) wonen en (blijven) 
functioneren in hun huis en wijk dan in een intramurale setting. Mensen kunnen vragen 
hebben over de opvoeding van hun kinderen, ze kunnen zelf ontwikkelingsvragen 
hebben of vragen over betekenisgeving in hun leven. Ook kunnen zij vragen hebben over 
omgaan met sociale contacten, omdat ze eenzaam zijn en erbij willen horen.

•  Individuele vragen kunnen ook betrekking hebben op bedreigende leefsituaties (zoals 
ervaringen van seksueel geweld, huiselijk geweld, misdrijven), of onveilige leef- of 
werksituaties. Mensen kunnen met vragen zitten die te maken hebben met intense rouw 
bij verlies en gevolgen van angst en (be)dreiging. Er zijn mensen met psychiatrische, 
intrapsychische en interpersoonlijke vraagstukken, mensen met problematische 
verslavingen (zoals alcohol, drugs, gokken, telefoon)3 of een ongezonde leefwijze. 
Daarnaast zijn er mensen die - tijdelijk of langdurig - ontlast moeten worden van alle zorg 
die zij als mantelzorger verlenen. 

•  Vragen van mensen kunnen betrekking hebben op hun (verhouding tot hun) sociale 
omgevingen en omgekeerd, zoals verhoudingen tot hun familie, vrienden, de buurt, het 
dorp, de stad, vrijwilligers, open en gesloten groepen, scholen, bedrijven, organisaties, en 
hun werkomgeving. 

•  Mensen hebben vragen als zij in verschillende verbanden iets met elkaar willen 
realiseren of iets voor en met elkaar willen betekenen. Groepen die gezamenlijk sociale 
doelen willen bereiken of die gehoord willen worden. Omgevingsvragen kunnen ook de 
leefomgeving betreffen waarin mensen overlast, hinder, onveiligheid of onvoldoende 
woonkwaliteit ervaren. 

•  Er zijn mensen die niet zelf de vragen aan het sociaal werk stellen maar die sociaal werk 
opgelegd krijgen, zoals mensen met maatschappelijke rehabilitatie-opdrachten vanwege 
juridisch vastgesteld normoverschrijdend of crimineel gedrag. Daarnaast zijn er ook 
kinderen en volwassenen voor wie vormen van maatschappelijke bescherming gelden, 
of mensen voor wie de maatschappij tijdelijk de zorg (verplicht) overneemt (bijvoorbeeld 
mensen die een gevaar voor zichzelf en/of de omgeving betekenen). Niet de mensen die 
het betreft, maar de samenleving als geheel is bij wijze van spreken de opdrachtgever 
hiervan aan sociaal werk. Sociaal werk ondersteunt dus niet alleen de eigen sociale 
vragen van mensen, groepen en gemeenschappen en hun omgevingen, maar ook de 
opdrachten die de samenleving geeft voor mensen, voor zover deze passen bij de 
beroepsstandaarden van sociaal werk. 

•  Behalve directe vragen van mensen of opdrachten ontvangt het sociaal werk ook breder 
gerichte vragen en opdrachten. Bijvoorbeeld vanuit geledingen van organisaties of vanuit 
politieke beleidsontwikkeling. Dit kunnen vragen zijn over wat er aan de hand is in een 
buurt of wijk. Sociaal werk kan, doordat ze dicht bij de leefwereld van mensen opereert, 
een cruciale rol spelen in het vertellen hierover en het (breder) vertalen van wat er aan 
de hand is. Denk aan beleidsmakers iets verduidelijken over zwaarte en overvraging 
van mensen wanneer deze zowel (mantel)zorg aan zieken verlenen, betaalde arbeid 
verrichten en zorg hebben voor het eigen huishouden met kinderen. Sociaal werk kan 

3 Niet alle verslavingen zijn per definitie problematisch.
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bijdragen aan verheldering van individuele of collectieve vragen aan instanties. Of kan 
stigmatisering van wijken als ‘probleemwijken’ ontkrachten. 

•  Als er vragen of opdrachten worden gegeven gaat sociaal werk aan de slag, maar 
sociaal werk is niet alleen reactief. Sociaal werkers werken ook outreachend in buurten 
en wijken, voorbeelden daarvan zijn daklozenopvang en jongerenwerk. Sociaal werk 
signaleert en gaat erop af, maakt contact en schat in wat er te doen is nadat er goed 
contact is gemaakt. Sociaal werk signaleert ook maatschappelijke misstanden die sociaal 
functioneren beïnvloeden en stelt deze misstanden aan de orde waar dat mogelijk is 
(Scholte, e.a., 2013).

Sociaal werk heeft van doen met een breed scala aan vragen en vraagstukken die betrekking 
hebben op de domeinen zorg en welzijn en die ook betekenis hebben voor bijvoorbeeld de 
domeinen onderwijs, veiligheid, openbaar bestuur en dergelijke. 

1.1.2  Verkenning 2: sociaal werk in een breed spectrum aan organisatorische verbanden
We geven hieronder een globaal overzicht van de verbanden waarbinnen het hedendaagse 
sociaal werk in Nederland is georganiseerd. Dit zijn verbanden die overigens volop in 
beweging zijn.
•  Sociaal werkers werken in een breed scala aan vormen van ambulante ondersteuning, 

denk aan: woonbegeleiding, slachtofferhulp, vormen van telefonische hulp- en 
dienstverlening, gezinszorg, jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugd- en jongerenwerk, 
ouderenzorg. En in: huisartsenpraktijken, organisaties die gespecialiseerd zijn in 
psychosociale zorg en materiële- en schuldhulpverlening, woningbouwverenigingen, 
(brede) scholengemeenschappen, non– profit organisaties, het bedrijfsleven, 
de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de verslavingszorg en 
lokale wijk- of buurtteams. Dit laatste afhankelijk van hoe een gemeente dat graag 
ingericht ziet: in organisaties voor algemeen sociaal werk, in wijken en buurten in 
vormen van wijkopbouwwerk en sociaal cultureel buurtwerk, in huizen in de wijk, 
bij ontmoetingsactiviteiten en gemeenschapsvorming, en in organisaties voor 
vrijwilligerswerk, lotgenotencontactgroepen en het verenigingswezen. 

•  Sociaal werkers werken in de intramurale zorg of geven die zorg ambulant. Het betreft 
zorg die 24 uur per dag gegeven moet kunnen worden en daarom ook eist dat die zorg 
24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is. Ook werken zij in ziekenhuizen en 
revalidatiecentra, in de maatschappelijke opvang (vluchtelingen, dak- en thuislozen en 
slachtoffers van huiselijk geweld), in het reclasseringswezen (voor volwassenen, jeugd en 
bureau HALT) en in gevangenissen en residentiële jeugdopvang. 

•  Sociaal werkers werken verder bij uitvoeringsinstanties voor sociaal beleid, zoals het UWV en  
het Wmo-loket, bij organisaties voor sociaal werk, bij gemeenten (uitvoerend of voor beleids-
ontwikkeling) of bij een beroepsvereniging. Zij kunnen ook terecht komen in beroeps-
ontwikkelende– of kennisinstituten, in onderzoek, onderwijs en de academische wereld. 

Sociaal werk wordt uitgeoefend in een breed spectrum aan organisatorische verbanden. 
Deze verschillen van elkaar door hun doelgroepen, hun taken, hun contextuele inbedding, 
hun wettelijke taken of verleend mandaat, hun financieringswijze of anderszins. 
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Dit beroepsprofiel beschrijft wat alle beroepsvarianten gemeenschappelijk hebben. Dat 
betekent niet dat er niet veel diversiteit in het werk blijft bestaan. Op alle niveaus van de 
samenleving, collectieven, groepen, en individuen kunnen sociale vraagstukken of sociale 
vragen leven, die een eigen wijze van aanpak vereisen. Waar het ons in dit beroepsprofiel om 
gaat, is om het verwoorden van wat de varianten tot sociaal werk maakt.

1.2  De internationale definitie Sociaal Werk

Het beroep sociaal werk in Nederland valt ook onder de internationale definitie van Sociaal 
Werk. Deze definitie beschrijft de internationaal erkende missie ervan. Deze missie is van 
toepassing voor alle sociaal werkers. De internationale definitie is tot stand gekomen 
op basis van samenwerking tussen de International Federation of Social Workers en de 
International Association of the Schools of Social Work (IFSW & IASSW). 

We geven hier de Nederlandse vertaling van de definitie4: 
Sociaal werk is een op de praktijk gebaseerd beroep dat sociale verandering en 
ontwikkeling, sociale cohesie, empowerment en bevrijding van mensen bevordert. 
Daarnaast is sociaal werk een academische discipline die sociaal werk onderzoekt en 
bijdraagt aan inzichten in en wijzen van werken voor sociaal werk. Principes van sociale 
rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor 
diversiteit staan centraal in sociaal werk. Ondersteund door theorieën over sociaal 
werk, sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en plaatselijke - en culturele 
ervaringskennis, betrekt sociaal werk mensen en structuren bij het aanpakken van 
uitdagingen in het leven en het bevorderen van het welzijn5. 

De voornaamste conclusies voor sociaal werk die wij uit deze definitie trekken, zijn:  
•  De definitie impliceert dat individuele vraagstukken maatschappelijke oorzaken 

kunnen hebben. Sociaal werkers zijn zich bewust van de verhouding tussen 
maatschappelijke oorzaken en individuele problemen, en zij moeten op verschillende 
niveaus kunnen handelen en  interveniëren. Wij onderscheiden daarbij bijvoorbeeld het 
maatschappelijke en organisatieniveau, zoals politiek, beleid en regelgeving. Daarnaast 
onderscheiden wij niveaus van collectieven, zoals wijken, groepen en individuen 
(bijvoorbeeld inwoners en gezinnen). Waar de start van het handelen ook ligt, het gaat 
erom dat sociaal werkers in hun overwegingen steeds op die verhouding tussen mensen 
en hun contexten reflecteren. 

•  De richtinggevende en overkoepelende principes van sociaal werk zijn: sociale 
cohesie, empowerment, bevrijding van mensen, respect voor diversiteit, eerbiediging 
van mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en het bevorderen van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van mensen. Het gaat hier om overkoepelende waarden; 
professioneel handelen is dus normatief handelen. Hoe deze waarden in het specifieke 
geval worden vertolkt, is mede aan de mensen om wie het gaat, hun omgevingen en de 

4  https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work
5  Er is een licht andere vertaling opgenomen in de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk (Hooghiemstra & Van 

Pelt, 2020), paragraaf 3.1.

https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work
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professional. Deze waarden worden concreet gemaakt in het sociaal werk van alledag 
en zijn ook de basis van de beroepscode voor professionals in sociaal werk (Steenmeijer, 
2021).

•  In Nederland wordt minder uitgegaan van de bevrijding van mensen, terwijl vrijheid van 
mensen om te kiezen en te worden wie zij zijn, expliciet wordt erkend. Universele principes 
zoals sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en 
respect voor diversiteit moeten in de dagelijkse realiteit vorm krijgen. Daarbij wordt 
dagelijkse taal gebruikt die gangbaar is in de leefwereld van mensen. 

•  Er bestaat in Nederland geen traditie van sociaal werk als academische discipline, 
internationaal is dat wel het geval. Enkele (bijzonder) hoogleraren, academische 
werkplaatsen, promovendi, lectoren op hogescholen (Ganzevles, e.a., 2020), practoren, 
werkplaatsen sociaal domein, professionele masters, kennisinstituten, branches en 
beroepsverenigingen trachten gezamenlijk in deze leemte te voorzien. Een en ander 
betekent dat sociaal werk vaak steun moet zoeken voor wetenschappelijke onderbouwing 
bij andere academische disciplines dan een discipline sociaal werk (Koenis, 1993). 

1.3  Sociaal werk bevordert sociaal functioneren

Het kernperspectief van sociaal werk is het bevorderen van dagelijks sociaal functioneren 
van individuen, groepen en gemeenschappen die tijdelijk of blijvend kwetsbaar zijn. Dit 
doet sociaal werk door hen en hun sociale netwerken, zoals vrijwilligers en actieve burgers 
om hen heen, te ondersteunen. Daarbij worden mensen zelf, sociale omgevingen, wettelijke 
mogelijkheden en andere professionals - voor zover als mogelijk - mede geactiveerd. Of 
wordt gesignaleerd waar beleid sociaal functioneren belemmert. Dit alles met het doel om 
met mensen en hun sociale omgevingen kwaliteit van leven, samenleven en de samenleving 
te realiseren in een dynamische en complexe maatschappij.  Daarom draagt sociaal werk bij 
aan het realiseren van grondrechten van mensen, waarbij menselijke waardigheid, sociale 
rechtvaardigheid en een leven van waarde kunnen leven centraal staan. 

We kiezen in dit beroepsprofiel voor de kernachtige en korte typering: 

Sociaal werk bevordert het sociaal functioneren van (kwetsbare6) mensen, groepen en 
gemeenschappen in complexe omgevingen en in wisselwerking met die omgevingen. 

Sociaal functioneren van mensen omvat zowel het biologische, psychologische, 
sociologische, juridische en het maatschappelijke functioneren, als zingevingsvraagstukken. 
De waarneming is vooral gericht op problemen en vragen waar mensen mee kampen, en 
op de mogelijkheden die ze hebben om te participeren. Sociaal werk bekijkt dit sociaal 
functioneren vanuit drie perspectieven: dat van de persoon, groepen, gemeenschappen 
en in wisselwerking met omgevingen en dat van de samenleving (naar aanleiding van Ewijk, 
2015, blz. 88).

6  Het begrip kwetsbaarheid toedichten aan mensen is hier niet stigmatiserend bedoeld. Sociaal werkers spreken ook 

over mensen in kwetsbare situaties, om te benadrukken dat iedereen in principe kwetsbaar is.
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Deze typering heeft de kracht van onderscheiding en duidelijkheid. We kunnen aan de 
hand van de uitwerking van deze typering, de eigenheid van het beroepsdomein sociaal 
werk tot uitdrukking brengen. De typering is wetenschappelijk beargumenteerd en 
internationaal erkend. Zij is in gebruik genomen door diverse kennisinstellingen, door de 
verschillende stakeholders (werkgevers, opdrachtgevers), door professionals en door 
het beroepsonderwijs. Kortom, de term bevorderen van sociaal functioneren is redelijk 
gemeengoed geworden om verschillende taken en functies te identificeren als sociaal werk. 

1.3.1  Een conceptuele benadering van bevorderen van sociaal functioneren
In dit beroepsprofiel spreken we steeds over sociaal functioneren van mensen, groepen en 
gemeenschappen. Via deze driedeling sluiten we aan bij een indeling in sociale contexten in 
het Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk van het hoger beroepsonderwijs: primaire 
leefomgeving, netwerken en gemeenschappen7. Met het begrip mensen verwijzen we 
naar afzonderlijke mensen in en met hun primaire leefomgevingen. Zoals bijvoorbeeld 
huishoudens met hun vraagstukken rondom sociaal functioneren. Het woord groepen 
verwijst naar vraagstukken van mensen in hun netwerken en ook gerichtheid op die 
netwerken. Het woord gemeenschap verwijst naar omvattende verbanden met een veelheid 
aan groepen. Dit betreft een grove driedeling van sociale systemen waarin mensen dagelijks 
verkeren en waarin zij sociaal functioneren.

Sociaal functioneren van mensen, groepen en gemeenschappen betreft én het adequaat8 
deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven én het maatschappelijk leven zo 
inrichten dat dat adequaat deelnemen mogelijk wordt gemaakt. Sociaal functioneren 
betreft dus nadrukkelijk de beide invalshoeken: het perspectief van mensen, groepen en 
gemeenschappen én het perspectief van de maatschappelijke context. Adequaat sociaal 
functioneren hangt samen met de wederkerigheid van beide perspectieven. Aan de ene kant 
gaat het om de capaciteiten, afhankelijkheden en mogelijkheden van mensen, groepen en 
gemeenschappen om zelf te realiseren wat ze sociaal nodig hebben en wat ze sociaal van 
waarde vinden. Aan de andere kant gaat het om de vraag wat (de) maatschappelijke context 
aan voorwaarden, mogelijkheden en kansen biedt voor hun adequaat sociaal functioneren. 
Het gaat om sociaal functioneren en wederzijdse opvattingen over de kwaliteit van leven, 
samenleven en de samenleving. In het landelijk opleidingsdocument en de landelijke Kennis- 
en Onderzoeksagenda Sociaal Werk (Hooghiemsta & Van Pelt,2020) wordt daarom van 
sociaal functioneren en sociale kwaliteit gesproken. 

De continue wisselwerking met de omgeving betreft het dagelijks interacteren met die 
omgevingen. Hierdoor kunnen mensen zelf en die omgevingen continu veranderen en 
beter of minder goed op elkaar afstemmen. Om het bevorderen van sociaal functioneren 
in wisselwerking met omgevingen concreter te maken, benoemen we eerst beïnvloedende 
factoren die ook de wijze waarop sociaal werk plaatsvindt mede vormgeven.  
1.  De mate van veranderbaarheid van de mensen, groepen, gemeenschappen en van 

7 Loo SW, e.a., 2017, Landelijk Opleidingsdocument Sociaal werk, pagina 13; zie ook Koersnotitie (2020), pagina 11. 

8  Adequaat in plaats van optimaal. De wijze van functioneren (adequaat of optimaal) is bijna altijd een 

overeenstemming bereiken over ‘willen, kunnen en moeten’ van mensen, groepen en gemeenschappen in relatie tot 

mogelijkheden en onmogelijkheden in situaties waar het om gaat. 
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de situaties waarin sociale vraagstukken optreden. Wat te doen als er factoren van 
mensen en omgevingen zijn die beide niet veranderd kunnen worden, terwijl er toch 
verbeteringen gewenst zijn? Het sociaal werk zal hier overwegend het karakter hebben 
van overnemen omdat de betrokkenen zelf gehinderd zijn om deze factoren te 
beïnvloeden. Het karakter van sociaal werk is hier vooral compenseren en zorg.

2.  Bij mensen, groepen, gemeenschappen en hun situaties kunnen beperkingen optreden 
die het hen onmogelijk maken (volledig) zelf sociaal te functioneren. De beperkingen 
zijn zodanig dat ze het sociaal functioneren belemmeren, maar ze maken sociaal 
functioneren niet onveranderlijk, ze kunnen (mogelijk deels) weggenomen worden. Het 
karakter van sociaal werk is hier vooral (bijdragen aan) belemmeringen wegnemen of het 
leren daarmee om te gaan. De begrippen hulpverlening en dienstverlening dringen zich 
aan ons op. De betrokkenen functioneren zelf en worden daarbij begeleid of ondersteund, 
onder andere doordat sociaal werk zich inspant belemmeringen weg te nemen.

3.  Mensen, groepen, gemeenschappen en hun contexten zijn in principe in staat om hun 
eigen sociaal functioneren vorm te geven en te creëren. Daarmee is niet gezegd dat ze 
meteen in staat zijn hun vraagstukken, uitdagingen en mogelijkheden te zien en vorm te 
geven. De interventie die hierbij centraal staat is ontwikkelen. Het karakter van sociaal 
werk is vooral: ontwikkelen, activeren en verbinden. 

4.  Mensen, groepen en gemeenschappen kunnen hun boontjes doppen maar stuiten op 
onwrikbare, ontregelende maatschappelijke contexten. Het karakter van sociaal werk 
is het beïnvloeden van de maatschappelijke context. De termen die zich opdringen als 
karakterisering van sociaal werk zijn belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding. Hier 
gaat het om de ontwikkeling van de maatschappelijke context.

Deze voorgaande indeling in vier karakteriseringen levert een aanknopingspunt voor 
concretisering van bevorderen van sociaal functioneren, en resulteert in de volgende 
conceptuele bepaling van sociaal werk: 

Sociaal werk bevordert het sociaal functioneren van (kwetsbare) mensen, groepen en 
gemeenschappen in complexe omgevingen en in wisselwerking met die omgevingen. 

Sociaal werk bevordert sociaal functioneren door bij te dragen aan:
• het compenseren van onveranderbare factoren in sociaal functioneren; 
•  het wegnemen van belemmeringen in sociaal functioneren en/of het leren daarmee om 

te gaan; 
• het ontwikkelen, activeren en verbinden van mensen, groepen en gemeenschappen; 
•  het scheppen van voorwaarden op organisatorisch en maatschappelijk niveau9 door 

belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding.
Met de typering wordt niet bedoeld dat het een wordt gedaan en daarom het ander wordt 
nagelaten. Bijvoorbeeld ‘leren omgaan met situaties’ kan aan de orde zijn, en is tegelijkertijd 
soms niet de eerste intentie, taak of opdracht bij het bevorderen van sociaal functioneren. 

9 institutioneel niveau
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In het maatschappelijk debat over sociaal werk worden ook andere typeringen genoemd 
dan bevorderen van sociaal functioneren, zoals bovenstaand uiteengezet. Typeringen die 
regelmatig worden genoemd zijn: bevorderen van zelfregie, bevorderen van autonomie, 
bevorderen van menselijke waardigheid of het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. 
Onze visie is dat bevorderen van sociaal functioneren meer concreet houvast biedt voor de 
typering van sociaal werk dan deze andere termen.  De typering is abstract, conceptueel 
en biedt tegelijk aanknopingspunten voor concretisering. Vooral drukt ze met de woorden 
sociaal functioneren en de wisselwerking met de omgevingen de eigenheid van het werk uit 
ten opzichte van andere beroepen. 



19

1.3.2  Een conceptuele benadering van (kwetsbare) mensen en (kwetsbare) situaties
Wij hebben in de definitie van sociaal werk het woord kwetsbaar opgenomen. De term 
kwetsbaar is conceptueel en feitelijk bedoeld, ze is niet gebruikt als waardeoordeel (Klaase, 
2017). In deze paragraaf werken we verder uit wat we kunnen verstaan onder kwetsbaarheid. 
Voor het woorden geven aan kwetsbaarheid maken we gebruik van twee modellen. De ICF en 
het sociale model van sociaal functioneren.

De ICF
ICF (the International Classification of Functionings) lichten we kort toe (zie ook 
Boumans, 2012, deel 1, blz. 40). De ICF geeft een classificatie voor het beschrijven van het 
functioneren van mensen en van de factoren die op dat functioneren van invloed zijn. Het 
menselijk functioneren wordt beschreven op: 
1. het persoonlijk niveau,
2. het niveau van handelen,
3. het maatschappelijk participeren.
Kwetsbaarheid wordt gedefinieerd als een verstoring of belemmering in deze niveaus. 
Daarop zijn volgens het ICF zowel persoonlijke als externe factoren van invloed. 
Op het persoonlijke niveau kan er bijvoorbeeld een beperking bestaan in mentale of 
lichamelijke functies. Op het niveau van het handelen en participeren kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan beperkingen in het leren en toepassen van kennis, communicatie, 
mobiliteit, zelfverzorging, tussenmenselijke interacties en relaties, opleiding, werk en het 
vervullen van maatschappelijke, sociale en burgerrollen. 
De ICF is dus een model dat voornamelijk inzoomt op factoren die de gezondheid en het 
sociaal functioneren vanuit individuen benadrukt. Het is minder gericht op de vele sociale 
rollen in de sociaal maatschappelijke omgeving waar sociaal functioneren centraal staat. Het 
model is ook minder gericht op het ontwikkelen van reële mogelijkheden in de maatschappij 
om sociale rollen adequaat te vervullen. Dit zien we ook terug in een begrip als positieve 
gezondheid (Huber, 2014;Huber, e.a., 2016), en het bio-psychosociaal model10 (Lehman, 
e.a., 2017; De Wit, e.a., 2018). 
  
Het sociale model van sociaal functioneren
Het sociale in sociaal functioneren betreft capaciteiten en mogelijkheden om het omgaan 
met - of het zich verhouden tot - fysieke omgevingen en sociale systemen op allerlei niveaus 
te realiseren. 
Dit is wezenlijk aan het mens-zijn en wezenlijk aan maatschappelijk participeren. De eigen 
plaats en rol zoeken en nemen, en een eigen positie innemen in fysieke omgevingen en 
sociale verhoudingen is wezenlijk. Het gaat uitdrukkelijk om tastbare fysieke omgevingen, 
daarin wezenlijke noden en behoeften (bijvoorbeeld voedsel, warmte), en om sociale 
omgevingen en de daarin wezenlijke noden en behoeften (contact, waardering). 
Sociaal gezien gaat het om personen, huishoudens, groepen, netwerken en collectieven die 
in diverse interactieve sociale verbanden en in bestaande en nieuwe sociale verhoudingen 
in een maatschappij met elkaar het leven vormgeven. De wisselwerking wordt telkens 
benadrukt. 

10  Beide modellen zijn van waarde, zeker als gezondheid in al haar aspecten wordt bestudeerd. Het voert hier te ver 

beide modellen te bespreken. 
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Het leven en samenleven vindt plaats in een complexe maatschappij met een veelheid 
aan eisen, claims, (on)mogelijkheden, regels en idealen. En in een maatschappij waar 
mogelijkheden niet gelijk zijn verdeeld. We zien een toenemende sociale ongelijkheid in de 
samenleving en spreken over kansenongelijkheid. De maatschappij kent ook voortdurend 
conflicten, zoals racisme, criminaliteit en onderling wantrouwen tussen mensen. En 
wordt soms zelfs gekenmerkt door wantrouwen en agressie ten opzichte van hulp- en 
dienstverleners. 

Het sociaal functioneren is daarbij een continu proces, waarbij er voortdurend 
wisselwerking plaatsvindt tussen fysieke omgevingen en sociale systemen (mensen, 
groepen, gemeenschappen) op allerlei niveaus. Die wisselwerking kan heel positief zijn en 
bijdragen aan levenskwaliteit. De wisselwerking kan er echter ook toe leiden dat het sociaal 
functioneren wordt belemmerd, of maar deels tot ontwikkeling komt. Denk aan een kind dat 
opgroeit in armoede en minder mogelijkheden in toekomstig sociaal functioneren heeft dan 
een kind dat opgroeit met veel vermogens om zich heen.

Het sociale model van sociaal functioneren betekent dat sociaal werk kan ondersteunen 
in alle levensfasen met alle zaken die het sociaal functioneren betreffen. Het sociale 
model is daarmee een eigenstandig model. Het biedt een eigen perspectief op het sociaal 
functioneren van mensen, groepen en gemeenschappen in een samenleving. 

1.3.2.1  Wat betekenen deze modellen voor kwetsbaarheid?
Vanuit bovenbeschreven modellen kunnen we de te onderscheiden kwetsbaarheden 
begrijpen:
a.  Kwetsbaarheden van een persoon, zoals verminderde gezondheid (zie ICF), 

verstandelijke en lichamelijke beperking, verhoogde stress of (tijdelijk) verminderde 
veerkracht.

b.  Kwetsbaarheden die de kwaliteit van de primaire leefomgeving kunnen betreffen: 
opgroeien in onveilige contexten, kinderen die leven met ouders die tegenover 
elkaar komen te staan, armoede, eenzijdige niet wederkerige situaties, gebrek aan 
ondersteuning bij zelfstandig en begeleid wonen in een buurt, sociale veiligheid, 
socialisatie, opvoedvragen, toegang tot voorzieningen, dak- en thuisloosheid, slechte 
woonkwaliteit en infrastructuur en woonomgevingen.

c.  Kwetsbaarheden kunnen optreden in een veelheid van dagelijkse sociale omgevingen, 
zoals peergroepen (die leden dwingen tot wat ze eigenlijk niet willen, bijvoorbeeld 
pesten), schoolomgevingen (pesten, uitsluiting, discriminatie, slechte voorzieningen), 
verenigingsleven, vrijwilligerswerk, arbeidsorganisaties (slechte omstandigheden, 
schenden arbeidswetgeving, geen opvang bieden) of netwerken via sociale media 
(roddelcampagnes, leugens). Het bieden van kansengelijkheid speelt hierbij een rol: 
staan netwerken open voor deelnemers, sluiten netwerken deelnemers uit en wat is de 
aard van het netwerk?

d.  Kwetsbaarheid als lid van een groep of gemeenschap, zoals: geen toegang tot 
netwerken, verenigingen, culturele activiteiten, betaald werk. Of: discriminatie op grond 
van etniciteit, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid. Dan wel kwetsbaarheid in het naar 
eigen vermogen vervullen van een rol in een gemeenschap daar waar dat niet of niet 
voldoende wordt gewaardeerd.
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e.  Kwetsbaarheid van het algemeen maatschappelijk en democratisch functioneren 
van gemeenschappen en de samenleving als geheel. Sociaal werk ondersteunt 
burgerinitiatieven zodat deze tot ontplooiing kunnen komen en gehoord worden, en 
bevordert meedoen aan het democratiseringsdebat, heeft een directe visie op en levert 
bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. Daarnaast staat sociaal werk open voor 
en actief signaleren van overheidsfalen. 

1.4  Bevorderen van sociaal functioneren is normatief werken.

We starten nog even met de typering van sociaal werk. 

Sociaal werk bevordert het sociaal functioneren van (kwetsbare) mensen, groepen en 
gemeenschappen in complexe omgevingen en in wisselwerking met die omgevingen. 

Streven naar adequaat sociaal functioneren gaat om kwaliteit van leven en samenleven van 
mensen, groepen en gemeenschappen in wisselwerking met hun omgevingen. Dat wat een 
samenleving als geheel beoogt en realiseert aan adequaat sociaal functioneren hangt af van 
een grote hoeveelheid aan factoren. Hieronder vallen ook maatschappelijke verwachtingen, 
maatschappelijke mogelijkheden en in de samenleving (subcultuur) geldende waarden en 
normen. De maatschappelijke visie op (minimale) sociale kwaliteit is vastgelegd in een groot 
en uiteenlopend pakket van regels, wetten en uitvoeringsorganen met als doel het borgen 
en bevorderen van minimale (sociale) kwaliteit voor alle leden van de samenleving (Van der 
Maesen & Walker, 2005). Dit gehele institutionele pakket is uiteindelijk gebaseerd op een 
visie en waarden met betrekking tot de rol van de samenleving in het bevorderen van sociaal 
functioneren. 

Tegelijk geldt dat adequaat sociaal functioneren samenhangt met persoonlijke visies van 
mensen, groepen en gemeenschappen. Wat voor de een kwaliteit van leven en samenleven 
betekent en wat daarin adequaat sociaal functioneren is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. 
Dialogisch worden betekenissen van kwaliteit van leven en samenleven, en wijzen van 
adequaat sociaal functioneren daarin, verkend. Waar mogelijk worden die betekenissen ook 
zoveel mogelijk vormgegeven in doelen die mensen willen bereiken. Sociaal werkers denken 
hierover mee.

Al met al stellen we vast dat wat als adequaat sociaal functioneren wordt beschouwd, 
samenhangt met persoonlijke en collectieve waarden, mogelijkheden en behoeften, Er 
bestaat geen absolute norm voor adequaat of optimaal sociaal functioneren. 
Sociaal werkers begrijpen dat er met betrekking tot het bevorderen van sociaal functioneren 
waarden in het geding zijn. Zij geven deze waarden betekenis in concrete vraagstukken in 
dialoog met mensen en gemeenschappen, en in de verantwoording van keuzes die ze maken 
(Banks, 2004). 
Sociaal werkers maken dus steeds ethische en morele afwegingen bij concrete vraagstukken 
rondom sociaal functioneren. Zij baseren hun morele afwegingen in ieder geval mede op de 
beroepscode en de rechten van de mens. Dankzij hun betrokkenheid, verantwoordelijkheid 
en deskundigheid (Van den Bersselaar, 2009) zijn zij in staat om maatwerk te leveren 
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in unieke situationele vraagstukken van mensen, groepen en gemeenschappen. 
Vanzelfsprekend doen zij dit in relatie tot geldende kaders11. Normativiteit speelt dus een 
rol in het handelen van sociaal werkers. Belangrijke waarden en beroepsprincipes worden 
uiteengezet in onderstaande paragrafen. Het betreft drie funderende beroepswaarden 
(mensenrechten & sociale rechtvaardigheid en diversiteit), een paradigma die het kijken 
en handelen in het beroep bepaalt (empowerment) en  een gedeelde beroepsopvatting 
over de grondhouding waar vanuit sociaal werk plaatsvindt (presente grondhouding). De 
waarden komen uit verschillende perspectieven en beïnvloeden normen waarmee wordt 
gewerkt. Is er bijvoorbeeld gewerkt vanuit het principe van empowerment? Samen vormen 
zij normatieve uitgangspunten voor het sociaal werk, die ook terug te vinden zijn in de 
internationale definitie.  

1.4.1  Mensenrechten en sociale rechtvaardigheid
Overkoepelende principes in het sociaal werk betreffen eerbiediging van mensenrechten 
en sociale rechtvaardigheid, zoals we al zagen in de internationale definitie. Mensenrechten 
betreffen de menselijke waardigheid van iedereen, en sociale rechtvaardigheid betreft 
humaniteit en billijkheid. Met billijkheid wordt ook bedoeld: niet gelijk behandelen in ongelijke 
situaties. Diverse internationale verdragen en sociale grondrechten zijn door sociaal werk 
gebruikt als uitgangspunten die funderende waarden in zich dragen. Daarbij houdt sociaal 
werk voor ogen dat het recht van de een het recht van de ander niet mag beperken.
Het bevorderen van mensenrechten is tevens een collectieve verantwoordelijkheid en 
onderdeel van het werk van sociaal werkers. Het gaat om zorg voor elkaar, wederzijdse 
relaties en aandacht voor maatschappelijke leefomgevingen die dat mogelijk maken. 
In de dagelijkse realiteit, dus in hele concrete situaties, moeten universele principes zoals 
sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect  
voor diversiteit hun beslag krijgen. Dit betekent dat per hele concrete situatie daaraan 
betekenis wordt geven met mensen om wie het gaat en hun sociale omgevingen, dus 
ook groepen en collectieven. Daarbij wordt alledaagse taal gebruikt die gangbaar is in de 
leefwereld van mensen. 

1.4.2  Respect voor diversiteit
Onder respect voor diversiteit verstaan we: waardevolle uitgangspunten die de 
beroepshouding en het beroepshandelen direct beïnvloeden. Respect voor diversiteit 
betreft: uitgaan van menselijke waardigheid van iedereen, de gelijkwaardigheid van iedereen 
en acceptatie van dat wat er is. Of actief geformuleerd: het tegengaan van uitsluiting op 
grond van etniciteit, geslacht, leeftijd, gender, religie, afkomst, verleden, gezondheid, ziekte, 
handicap, sociaaleconomische status, huishoudens, buurten, wijken en andere factoren 
die groepen mensen in negatieve zin zouden kunnen onderscheiden (of stigmatiseren) en 
uitsluiten. 
Het omgaan met diversiteit laat sociaal werk bijvoorbeeld zien door mensen in hun waarde te 
laten en  verschillen in achtergronden en opvattingen te erkennen. Sociaal werkers doen dit 
zonder verschillen uit te vergroten en daarmee mensen uit te sluiten. Ieder mens is in die zin 
een samenstel van diversiteiten (Van Robayes, e.a., 2018; Vandekinderen, e.a., 2018) ofwel 

11 Zoals individuele capaciteiten, individuele beperkingen, sociale wetgeving, bekostiging, dwang en drang etc. 
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pluriformiteit, zoals sociaal werkers dat zelf noemen. Het maatwerk dat nodig is, betreft 
het overwegen van wat in een specifieke situatie noodzakelijk is voor de kwaliteit van leven, 
samenleven en de samenleving. En wat specifiek en uniek is, gegeven de verschillen tussen 
mensen en hun situatie. 
Sociaal werk kan daarnaast mensen, groepen en gemeenschappen attenderen op respect 
voor diversiteit, bijvoorbeeld door zaken bespreekbaar te maken die onbespreekbaar leken. 
Het kan ook maatschappelijk aandacht vragen voor mensen of groepen die uitgesloten 
dreigen te worden. 
Sociaal werk komt dilemma’s tegen op het gebied van diversiteit en gaat daarmee om. 
Voorbeelden van dilemma’s zijn: kiezen wiens belangen worden behartigd, en soms zich 
terugtrekken uit een concrete situatie als eigen en/of professionele waarden en normen te 
zeer worden geschaad. 

1.4.3  Empowerment
De term empowerment lichten we hier eerst toe. De Engelse term empowerment wijst op 
het omgaan met kracht én macht (Van Regenmortel, 2009; Van Regenmortel, 2011; Linders, 
2019; Wolf & Jonker, 2020; Boumans, 2012). Sociaal werk ziet een mens niet alleen in de 
rol van zieke of cliënt, het ziet juist de vermogens die mensen hebben en het ziet mensen 
als sociale omgevingen van anderen. Het gaat er bij empowerment niet om mensen ‘in 
hun kracht te zetten’ en diversiteit en kwetsbaarheden van mensen en situaties uit het 
oog te verliezen. Het gaat erom bij mensen en hun vragen aan te sluiten en mensen en hun 
omgevingen zodanig (mede) te beïnvloeden dat zij hun eigen vermogens en veerkracht 
kunnen aanspreken (power within). En dat mensen met anderen in hun omgeving hun 
leven vorm kunnen geven (power with), invloed ontwikkelen en regie nemen over het eigen 
bestaan en eigen streven (power to) en daartoe gehoord worden, ook door beleidsmakers en 
de relevante omgeving. 
Empowerment sluit naadloos aan op het begrip sociaal functioneren. Het wordt gebruikt 
in elke vorm van professionele ondersteuning aan mensen, netwerken en collectieven ten 
behoeve van dat sociaal functioneren. 
 
Zoals Linders (2019, blz. 10) stelt: “Empowerment is gericht op de toename van het 
vermogen van mensen om hun eigen leven en de gewenste veranderingen daarin vorm 
te geven. Het is een breed en kritisch begrip dat ook aandacht vraagt voor de rol van de 
omgeving en de samenleving bij het verbeteren van kwaliteit van leven. Empowerment 
accentueert de kracht van mensen zelf om invloed te hebben op hun leven, maar vraagt 
ook aandacht voor ongelijke kansen en uitsluitingsmechanismen (Boumans, 2012).” In de 
gezondheidszorg spreekt men dan over het benadrukken van herstelmogelijkheden. 

In het gedachtegoed van empowerment is ‘veerkracht’ een kernbegrip. Het betreft het 
vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen om te gaan, en het 
vermogen om daarbij gebruik te maken van externe psychologische, sociale, culturele en 
fysieke hulpbronnen (Ungar & Liebenberg, 2011). Veerkracht is een concept dat toepasbaar 
is op bredere ‘ecologische systemen’ zoals gezinnen, groepen, gemeenschappen, 
organisaties, gemeenten of de landelijke overheid (Collins, 2017). Mensen worden in het 
sociaal werk met het gebruik van deze inzichten, niet en nooit gereduceerd tot wat zij niet 
kunnen. Er wordt juist aangehaakt op hun mogelijkheden, zoals zich ontwikkelen, zich 
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aanpassen, veerkracht, eigen regie en het bevorderen van relationele autonomie (autonomie 
in relatie tot anderen en omgevingen).

Natuurlijk werkt sociaal werk ook in situaties waarin het overnemen van taken noodzakelijk 
is, bijvoorbeeld in de langdurige - eventueel intensieve - zorg voor mensen (zoals bij 
mensen met meervoudige beperkingen, bij ouderen met zorgbehoeften, of in complexe 
situaties waar een veelheid aan vragen aan de orde zijn). Ook bij deze mensen, hun vragen 
en hun situaties, is gerichtheid op empowerment als uitgangspunt aanwezig. Hierbij wordt 
nadrukkelijk rekening gehouden met vermogens en mogelijkheden van mensen in allerlei 
sociale systemen, hun hoedanigheden en hun contexten met eigen waarden, mogelijkheden, 
doelen en ambities.  

Empowerment wordt in het sociaal werk gebruikt als overkoepelend uitgangspunt (Van 
Regenmortel, 2011). Het getuigt van respect voor mogelijkheden die mensen zelf hebben. 
Het getuigt vervolgens van zorg om mensen niet afhankelijk te maken van professioneel 
sociaal werk, hetgeen in het verleden kon gebeuren. Het benadrukt versterking van mensen, 
versterking van de omgeving en versterking van de kwaliteit van de samenleving.
 
1.4.4  Presente grondhouding
Sociaal werkers werken in het belang van en vanuit de leefwereld van mensen, groepen 
en gemeenschappen. De essentiële beroepshouding is een presente grondhouding 
(afgeleid van Baart, 2011). Onder dit begrip verstaan we professionele eigenschappen, 
zoals oprechtheid, integriteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Daarnaast verstaan 
we onder het begrip de manieren waarop professionele processen en werkwijzen worden 
vormgegeven. Het gaat over manieren waarop het ‘er zijn’ en de relatie met de ander 
aangaan, en het inleven in de leefwereld van de ander worden vormgegeven. Sociaal 
werkers zijn aandachtig aanwezig in relaties met mensen. Ze interesseren zich oprecht in de 
leefwereld van mensen om wie het gaat en in de betekenissen die mensen hechten aan de 
wijze waarop zij hun leven vormgeven en de wijze waarop er met hen wordt omgegaan door 
professionals in zorg en welzijn. Het gaat in de woorden van sociaal werkers zelf om echtheid 
en authenticiteit vanuit de funderende beroepswaarden als mensenrechten en sociale 
rechtvaardigheid. Het procesmatig handelen vanuit deze grondhouding is ook zorgvuldig 
handelen aangaande waarden, feiten en belevingen (Jagt, 2006).

Sylvia de Goede, opbouwwerker

“Als opbouwwerker is het ook mijn taak om andere 
professionals, bijvoorbeeld ambtenaren van de gemeente, te 
coachen op samensturing. Als professionals moeten we niet 
eerst zelf een aanpak uitdenken, maar dit juist vanaf de start 

samen met bewoners doen.”
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Via hun betrokken aanwezigheid kunnen sociaal werkers ook ervaren wat vragen zijn 
(bijvoorbeeld ‘vragen achter de vragen’). Zij bespreken deze met betrokkenen en/of hun 
omgevingen. Deze aanpak is onder andere verwoord in de presentietheorie en -benadering 
(Baart, 2011:Beurskens, e.a., 2019) en is verwerkt in vele algemene en specifieke 
methodieken van het sociaal werk die relationeel en dialogisch handelen onderbouwen. 

Sociaal werkers baseren hun handelen in principe op wat mensen zelf bij hun sociaal 
functioneren voor ogen staat. Ze stellen dus de waarden, wensen en ervaringen van mensen 
en hun omgeving centraal. Ze gaan niet uit van hun norm of eis wat optimaal sociaal 
functioneren moet zijn. Mensen zijn ten slotte zelf de dragers van hun normen en waarden. 
Zij kunnen in de taal van de eigen leefwereld, impliciet of expliciet, aangeven of tonen wat zij 
beschouwen als optimaal sociaal functioneren.

Een presente grondhouding is een houding die onderhoud en soms lange adem vraagt. Het 
houdt ook in: zich blijven verdiepen in de leefwereld van mensen om wie het gaat. 
Handelen vanuit deze grondhouding leidt tot op elkaar afgestemde keuzes en besluiten. 
Het vereist het vermogen tot moreel redeneren en het aanleren van praktische wijsheid 
(door theorie en ervaring). Om zo in dialoog of samenwerking goede besluiten te nemen, die 
moreel te verantwoorden zijn, en die passen bij de leefwereld van mensen en vragen die zij 
hebben, én die passen bij het beroep. 

Principes van een presente grondhouding en werkwijzen vinden ook plaats in contexten 
van controle, toezicht, zorg en bescherming maar dan op een andere wijze. Juist hier 
treden spanningen en dilemma’s op voor sociaal werk. Als het ware wordt gelaveerd tussen 
een presente grondhouding en opgaven van controle, toezicht, zorg, bescherming en het 
gebruiken van macht en extern opgelegde normen. Er wordt dan als de situatie het toelaat, 
aangesloten bij mensen en hun contexten, ook als er sprake is van aanvankelijke demotivatie, 
onmacht, angst, onveiligheid, wantrouwen, weerstand, agressie of onmogelijkheden om aan 
te duiden wat hun waarden, wensen en ervaringen zijn. 

1.5  Bevorderen van sociaal functioneren is kennisgeïnformeerd werken

Sociaal werkers bevorderen sociaal functioneren op een aantoonbare wijze. Zij hebben 
kennis van zaken en zetten deze kennis in om met vraagstukken om te gaan. Wij gebruiken 
voor het beschrijven van het kennisgeïnformeerd werken inzichten uit evidence based 
werken. Dit wordt gezien als ideale methode om kennis te gebruiken, en per situatie bronnen 
van kennis en waarden te integreren in een specifieke praktijkcontext. 

Sociaal werkers integreren kennis uit de volgende kennisbronnen: 
1.  De wetenschap met wetenschappelijke kennis, normatief ethische en filosofische 

kennis. Resultaten van (sociaal) wetenschappelijk onderzoek dragen bij aan begrip 
van de situatie (verklarende kennis) en aan handelingskennis (aanknopingspunten 
voor professioneel handelen). Er bestaat in Nederland geen specifieke academische 
wetenschap van het sociaal werk waaruit sociaal werkers kunnen putten, daarvoor 
wordt verwezen naar de internationale gemeenschap of academische werkplaatsen en 
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dergelijke. Wetenschapsgebieden waaruit sociaal werkers putten, zijn met name mens- 
en maatschappijwetenschappen, in het bijzonder: andragogiek, sociologie, psychologie, 
pedagogiek, politicologie, cultuurwetenschappen, filosofie en ethiek. Meer aspectmatige 
wetenschappelijke kennisbronnen zijn uiteenlopend: medisch, economisch en 
communicatie. Het gaat bij sociaal werk om toepassingsmogelijkheden. Het gebruik 
van wetenschappelijk onderbouwde kennis en werkende principes (Boendermaker, 
2011) in het methodisch handelen en interventies draagt bij aan het evidence based 
of kennisgeïnformeerd werken. State of the art kennis, of wel de laatste inzichten, 
worden hierbij gebruikt (Van der Zwet, 2018; McNeece & Thyer, 2004). Sociaal werkers 
gebruiken professionele richtlijnen of methodieken als geïntegreerde kennisbronnen 
voor specifieke onderwerpen.

2.  Een tweede kennisbron betreft de beroepsinzichten, waaronder tradities en cultuur, 
praktijktheorieën, professionele ervaringen en morele overtuigingen van sociaal werkers. 
De inzichten ervaringen en overtuigingen kunnen leiden tot professionele reflectie die 
zich uit in praktijktheorieën. De professionele ervaring en intuïtie met behulp waarvan een 
situatie wordt ‘gelezen’ of ingeschat/beoordeeld (bijvoorbeeld een gevoel dat er iets niet 
in de haak is), is een aanknopingspunt om nader te onderzoeken. In deze kennisbron zijn 
eveneens de  beroepsstandaarden, beroepsovertuigingen en beroepscodes opgenomen. 
De kennis kan worden verworven uit allerhande bronnen (boeken, tijdschriften, 
websites, cursussen, workshops, intervisie, gesprekken, verhalen en ervaringen). Putten 
uit beroepsinzichten en professionele ervaringen betreft veelal voorbeeldgerelateerd 
handelen: wat zich in een bepaalde, andere situatie of situaties effectief heeft bewezen, 
kan ook hier effectief zijn. Effectiviteit betreft dan het tot uitdrukking kunnen brengen of 
realiseren van waarden die in een situatie in het geding zijn. 

3.  Een derde kennisbron betreft het cliëntperspectief van mensen (en groepen en 
collectieven) om wie het gaat met eigen levenservaringen en eigen wensen, waarden 
en (culturele) normen. Hier vormen (de duiding van) de zelfkennis en de waarden en 
ervaringen van betrokkenen het aanknopingspunt voor het handelen. Mensen kunnen 
aangeven wat wel of niet werkt of tot uitdrukking brengen, op wat voor manier dan ook, 
wat er aan de hand is en waarover het gaat.

4.  Een vierde kennisbron betreft kennis, waarden en ervaringen ingebracht door 
ervaringsdeskundigen, over situaties die zich voor kunnen doen en belevingen en 
ervaringen daarvan. Deze kennisbron neemt toe in betekenis, er zijn steeds meer 
ervaringsdeskundigen en er wordt steeds meer waarde gehecht aan hun inbreng. 

Susanne Bidlot, jeugdbeschermer

“Ervaringskennis is de belangrijkste kennis in ons werk. Maar 
daarnaast hebben we kennis nodig over diverse thema’s, zoals 
gedragsproblematiek, psychische stoornissen en de juridische 

kant van het werk.”
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De kennis wordt geïntegreerd in een situatie waarin wetgeving, beleid en de gehele lokale 
situatie van belang is. Dit betreft vaak specifieke landelijke en lokale wet- en regelgeving 
en beleid of beleid van de eigen organisatie. Een lokale situatie waarin ook mensen en 
netwerken en andere professionele organisaties in de omgeving mede het werk beïnvloeden. 
In de realiteit baseren sociaal werkers hun handelen op een combinatie van deze vier 
bronnen van kennis in een lokale en concrete situatie.

Kennisgeïnformeerd werken op basis van evidence based werken (in de brede betekenis) 
houdt hier in dat de kennisbronnen bijdragen aan het opstellen van realistische en betrokken 
doelen en wijzen van handelen. Het zoeken naar een juiste balans daarin is een kenmerk van 
de expertise van de sociaal werker (De Jonge, 2011, blz. 60). In de afsluitende fase kan de 
balans worden opgemaakt van wat er van die doelen is gerealiseerd, en wat er van de casus 
te leren valt, bijvoorbeeld door nader onderzoek. Evidence based sociaal werk betekent 
dat sociaal werkers in staat zijn om in hun praktijksituaties de kennis uit de verschillende 
kennisbronnen expliciet in te zetten en te integreren (McNeede & Thyer, 2004)12. 
Een aantal misvattingen willen we wegnemen:
1.  De eerste drie kennisbronnen (wetenschappelijke kennis, collectieve en individuele 

beroepservaringen én cliëntperspectieven) worden genoemd in ‘evidence based 
werken als proces’ (Van der Zwet, 2018). Evidence based werken als proces betekent 
het integreren van kennis en waarden uit genoemde eerste drie kennisbronnen voor 
het besluiten wat te doen en hoe te handelen in een specifieke situatie. Evidence 
based werken betekent niet het geprotocolleerd handelen alleen op basis van 
wetenschappelijke kennis (de smalle betekenis).

2.  Werken vanuit wetenschappelijke inzichten en werken op basis van praktijkervaringen 
vindt tegelijkertijd plaats, waarbij al naar gelang de situatie de ene meer op de voorgrond 
of achtergrond speelt. Praktijkervaringen bieden veelal ook een realiteitstoetsing (Van 
der Laan, 2003). Daarmee is bedoeld dat sociaal werkers al op grond van hun ervaringen 
weten of een bepaalde interventie daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort, 
haalbaar is en tot gewenste situaties leidt. Wetenschappelijke kennis staat daarmee niet 
tegenover praktijkkennis.

3.  Als een sociaal werker iets niet zeker weet, dan lijkt het misschien dat hij niet 
kennisgeïnformeerd werkt. Echter in complexe situaties is niet alles kenbaar en 
voorspelbaar, zeker weten is vaak niet aan de orde. De sociaal werker baseert zijn 
handelen dan niet alleen, maar mede op kennis, bijvoorbeeld van de doelgroep, 
leefsituaties, werkwijzen of methoden van handelen. 

12 Gebaseerd op evidence-based medicine (Sackett, e.a., 2000). 
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1.6  Bevorderen van sociaal functioneren is methodisch handelen

We ronden het hoofdstuk af met een uiteenzetting over het eigene van de wijze waarop 
professionals in sociaal werk sociaal functioneren bevorderen: hun professioneel handelen 
is methodisch handelen.

Het op professionele wijze bevorderen van adequaat sociaal functioneren, betekent dat 
sociaal werkers methodisch handelen, gericht op het bereiken van de in samenspraak 
gestelde doelen wensen en behoefte, of de in situaties opgelegde doelen. Methodisch 
handelen is gebaseerd op kennis van en gefundeerd in beroepswaarden en uitgangspunten. 
Bij vraagstukken rondom sociaal functioneren gebruiken professioneel sociaal werkers 
theorieën en methoden om perspectieven op die situatie te ontwikkelen, een situatie te 
analyseren, doelen te ontwikkelen, handelend op te treden en resultaten te evalueren. 

Er zijn en worden vele methoden en instrumenten ontwikkeld voor sociaal werk. De keuze 
voor een methode en het specifieke methodische gebruik in een concrete situatie worden 
bepaald door: de doelen, door afwegingen over mogelijkheden en bedreigingen, door vragen 
en beoordelingen over de kwaliteit van het sociaal functioneren, en door de best haalbare 
kwaliteit van de oplossing. Een professional gebruikt voor elke situatie een professioneel 
raamwerk of perspectief op de situatie (Schön, 1983; Schön, 1987). Vanaf de analyse tot en 
met het realiseren van doelen, wordt cyclisch gedacht, geredeneerd en geïnteracteerd met 
betrokkenen en omgevingen (formeel en informeel) die relevant zijn.

We onderscheiden in het methodische handelen de volgende overkoepelende stappen (we 
volstaan hier met een indicatie) (Metz & Verharen, 2021). 
1.  Een goede situatieschets13 is de basis voor methodisch handelen. De eerste cruciale stap 

in de richting van het omgaan met de situatie en het bereiken van doelen is het betekenis 
geven aan en analyseren van wat er aan de hand is. Sociaal werkers zijn zich ervan bewust 
dat een definitie van de situatie een stap is in de richting van de oplossing. Een adequate 
situatieschets, gebaseerd op een adequate analyse, is een absolute voorwaarde voor 
alle professioneel handelen. Als professionals niet weten wat er aan de hand is of kan 

13 Problem setting, Schön, 1983

Daniël Pit, opbouwwerker

“Een goede sociaal werker kun je vragen naar zijn 
professionele afwegingen. De kern daarvan is methodisch 
handelen, dat biedt samenhang en maakt je bewust van de 

gevolgen van je acties.”
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zijn, is hun handelen blind en ad hoc. In deze situatieschets spelen vanzelfsprekend 
wetenschappelijke kennis en verschillende vormen van ervaring, dus ook professionele 
intuïtie, een grote rol. Ook zijn professionals zich ervan bewust dat de situatieschets 
slechts een beginbeeld is en dat de realiteit al werkende nog geheel andere gezichten zal 
tonen; de situatieschets is geen handelingsblauwdruk of handelingsdogma. In principe is 
de eerste situatieschets ook zo compleet (holistisch, integraal) mogelijk. Dit betekent dat 
in eerste instantie zo min mogelijk gefragmenteerd kan worden gewerkt. 

2.  Kenmerken van het methodisch werken in sociaal werk zijn:
 2.1  Doelgericht. Het handelen van sociaal werkers is gericht op in wederzijdsheid met 

vragers gestelde doelen. Het handelen moet iets opleveren voor het optimaliseren 
van het sociaal functioneren. In de doelgerichtheid is een tijdsfasering te maken 
en zijn tussendoelen mogelijk. Bijvoorbeeld: antwoord geven op de vragen wat 
nu direct moet worden gedaan (denk aan crisisinterventie of het overnemen van 
verantwoordelijkheden), of welke doelen op termijn zouden kunnen worden bereikt 
(bijvoorbeeld korte termijn en kleine stapjes, of doelen voor middellange en lange 
termijn). 

 2.2  Systematisch. Sociaal werkers zorgen er op gestructureerde wijze voor dat doelen, 
gesteld door mensen zelf, of opgelegde doelen, aansluiten bij de behoeften en 
ideeën van de mensen, groepen of gemeenschappen. En dat de aanpak is gericht 
op het realiseren van die doelen. De structuur kan een methodische werkwijze 
betreffen vanaf een intake of assessment tot en met afsluiting en verwijzing. 
Systematisch werken is echter niet hetzelfde als zuiver lineair werken. Regelmatig 
moet er een stap terug worden gedaan naar de vraagverkenning. Regelmatig komt 
er een ander thema aan de orde waarbij op dat moment moet worden stilgestaan 
omdat de situatie dat vereist. In eerste instantie gaat het vaker om het samen 
doorgronden van de vraag van mensen en het oplossingsgericht hanteren van 
alle mogelijkheden die mensen hebben. Het betreft dan mogelijkheden die zich 
voordoen in institutionele kaders, beleidskaders en formele en informele sociale 
netwerken. Systematisch werken betekent ook reflectief werken en bijstellen van 
doelen en werkwijzen wanneer de realiteit dat vereist.

 2.3  Situationeel. Dit wijst op het aanpassen van principes (bijvoorbeeld wat werkt) 
en procedures (hoe je moet werken) van bestaande methodieken, interventies, 
methoden en instrumenten aan de specifieke situatie in tijd en plaats. We 
kennen dit begrip ook onder contextueel werken (Raad voor volksgezondheid en 
Samenleving, 2017).

 2.4  Relationeel. Door een werkrelatie op te bouwen met de doelgroep en hun omgeving 
en via die relatie continu – dagelijks – af te stemmen op de doelgroep en de 
omgeving, beïnvloedt de sociaal werker het sociaal functioneren. Als waarden en 
normen min of meer moeten worden opgelegd past hierbij ook het hanteren van de 
meervoudige partijdigheid in het kader van drang en dwang. Presentie(benadering) 
en algemeen werkzame factoren zijn daarin begrippen die veel worden gebruikt. 

 2.5  Versterkend. De sociaal werker handelt zodanig dat de ander (individu, groep, 
gemeenschap) zich bewust wordt van zijn mogelijkheden, zich kan versterken 
en mogelijkheden kan benutten, terwijl binnen het systeem macht en 
verantwoordelijkheden worden herverdeeld. Dit betekent dat empowerment als 
uitgangspunt wordt gehanteerd.



30

 2.6  Moreel. Dit verwijst naar de verantwoordelijkheid van sociaal werkers om waarden 
- zoals sociale rechtvaardigheid - te bevorderen, mensenrechten te handhaven 
en collectieve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit te versterken. Dit 
staat ook in de beroepscode. Deze waarden worden vertaald door betekenissen 
die mensen geven aan het sociaal functioneren in de eigen taal van hun eigen 
dagelijkse leefwereld. 

 2.7  Tastend. Dit gaat over het uitgangspunt dat sociaal werkers niet vooraf en tijdens 
het handelen zeker weten welke effecten dat handelen heeft, en voortdurend 
en interactief blijven afstemmen op wat in die situatie de uitwerking is van het 
handelen. Daarnaast verwijst dit kenmerk naar drie niveaus van tasten: met 
betrokkenen (partnerschap), met andere professionals (samenwerking) en op het 
activeren of beïnvloeden van beleid (macroniveau).

 

1.7  Bevorderen van sociaal functioneren vereist professionele ruimte 

We beschouwen professionele ruimte als een noodzakelijke voorwaarde voor 
beroepsbeoefening. In een maatschappelijke context waarin aan rationele redeneringen 
besluitkracht wordt toegekend, waarin handelen op basis van protocollen van betekenis 
wordt geacht, waarin rigide controles op kwetsbare mensen een vernietigende uitwerking 
op hun leven kunnen hebben en waar verantwoording van handelen tot in minuten wordt 
vereist, is professionele ruimte echter geen vanzelfsprekendheid. 

Het rationeel, op grond van wetenschappelijke inzichten redeneren, zal de komende 
jaren in betekenis toenemen, ook voor sociaal werk. Voor professionele besluitvorming 
zijn en worden door professionals zelf routines (scripts) ontwikkeld (Spierts, e.a., 2017). 
De uiteenzettingen rondom sociaal functioneren in de voorafgaande paragrafen maken 
duidelijk dat het bij sociaal werk om vaak unieke en complexe situaties gaat. Hierin spelen 
verschillende factoren, die sociaal werkers in hun overwegingen moeten betrekken, tegelijk: 
de capaciteiten en mogelijkheden van de mensen zelf; van hun informele en formele sociale 
omgevingen; van de institutionele omgeving qua wetten, regelgeving en sociaal beleid; en 
van waarden en normen over de kwaliteit van leven. Doelen moeten ook nog realiseerbaar 
zijn en daartoe moeten de situatie, mogelijkheden en beperkingen worden ingeschat. Deze 

Carla Massop en Caroline van Lier,  
wijkfunctionarissen team toegang 

“Er zijn soms strakke kaders die haaks staan op wat wij als 
professionals nodig vinden. Terwijl wij als autonome professionals 

zelf een goede inschatting kunnen maken van wat er nodig is, 
bijvoorbeeld als het gaat om de duur van een traject.”
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factoren samen maken ook duidelijk dat sociaal werkers niet alleen protocollair redenerend 
en regeluitvoerend kunnen opereren. Net als in alle andere beroepen is - een zekere mate 
van - professionele autonomie in besluitvorming en discretionaire bevoegdheden inherent 
aan beroepsbeoefening in sociaal werk (Steenmeijer, 2022). 

Doorgaans is maatwerk vereist om de unieke en vaak complexe vraagstukken van mensen, 
groepen en gemeenschappen in wisselwerking met hun omgevingen aan te kunnen pakken. 
Ruimte voor professionele besluitvorming om maatwerk daadwerkelijk te kunnen overwegen 
en in gang te zetten, is dan ook noodzakelijk (Instituut voor Publieke waarden, 2020). 
Maatwerk mag echter niet leiden tot sociale onrechtvaardigheid, zoals de Beer duidelijk 
maakt14. 
Er zijn in de regel geen standaardoplossingen als het om interactieve én complexe 
omgevingssituaties gaat. Alleen het uitvoeren van regels en procedures kan zelden volstaan. 
We onderscheiden drie met elkaar samenhangende vormen van professionele ruimte die 
belangrijk zijn in het sociaal werk: 
•  Een belangrijke ruimte is de discretionaire ruimte. De standaardsituatie is dat 

voorschriften voor het werk, bijvoorbeeld kennis, methodieken en beleid, op diverse 
niveaus geconcretiseerd moeten worden. Discretionaire ruimte vatten we op als 
een positief concept. Het is de ruimte waar professionals het geldende beleid en 
kennis concretiseren (Lipsky, 2010). Voor sociaal werkers staan de te realiseren 
kwaliteiten voorop. Ze laten zich daarbij leiden door het geheel aan factoren, in lijn met 
mensenrechten en waarden van het beroep, afstemming met mensen om wie het gaat, 
beroepskennis, beroepsmethoden en wettelijke kaders. Ze gaan vanuit te stellen doelen 
om met overig beleid dat het beroepsmatig handelen juist ondersteunt of beperkt (en 
niet omgekeerd). 

•  Ruimte en tijd voor de professional om met betrokkenen (en ook zelf) te overwegen hoe 
in een concrete situatie dát kan worden gedaan wat past bij de mensen om wie het gaat 
en vooral ook, wat past in hun omgevingen, waarden en ervaringen. 

•  Ruimte voor intercollegiaal en interdisciplinair overleg over de passende wijze van 
handelen in die concrete situaties waar dilemma’s spelen en waar iets mogelijk gemaakt 
moet worden dat noodzakelijk is, maar dat niet binnen de kaders past. 

Professionele ruimte is gekaderd door alle kennisbronnen, waaronder beroepsstandaarden 
en -codes. Sociaal werkers moeten en kunnen te allen tijde hun besluiten verantwoorden, 
ook als daarvoor relatief veel professionele ruimte noodzakelijk is. Deze vorm van 
verantwoording wordt ook legitimeren genoemd. Niet alleen sociaal werkers zelf moeten 
dagelijks het werk dat beroepsmatig wordt uitgeoefend legitimeren, maar ook de politiek, 
beleid en wetgeving. 

14 https://wbs.nl/publicaties/maatwerk-geen-oplossing
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2  SOCIAAL WERK IN DE MAATSCHAPPELIJKE 
PRAKTIJK15

In dit hoofdstuk beschrijven we de gezichtsbepalende kenmerken van hedendaags 
en toekomstgericht sociaal werk in Nederland. Waar mogelijk en nodig leggen we 
verbindingen met de internationale context. In het vorige hoofdstuk beschreven we de 
kern en het bestendige in sociaal werk. In dit hoofdstuk verkennen we de hedendaagse 
maatschappelijke context waarin sociaal werk gestalte krijgt en moet krijgen. Een context 
die van betekenis is voor het concrete sociaal werk. Het beroep sociaal werk ontwikkelt zich 
in samenhang met ontwikkelingen en vragen in de samenleving en is daarbij steeds zoekend 
naar nieuwe kennis en naar nieuwe wijzen van organiseren (Tonkens, 2009; Banks, 2012), en 
naar professionele logica’s (Freidson, 2001). Met de beschrijving van de maatschappelijke 
context geven we een indicatie van het eigene van het Nederlandse sociaal werk. De 
beschrijving volgt de dertien in Amerika geformuleerde Grand Challenges for Social Work 
(grote uitdagingen voor sociaal werk, zoals het beëindigen van dakloosheid) niet op de voet, 
en ook niet de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) (waaronder het beëindigen 
van armoede). De Grand Challenges (GG’s) en SDG’s zijn bij elkaar dertig uitdagingen 
en doelen die samenlevingen in internationaal verband met elkaar willen bereiken. De 
uitdagingen en doelen overlappen elkaar deels. In Nederland is dit onderwerp van gesprek, 
maar het voert te ver om hier in dit profiel nader op in te gaan.

2.1  Sociale complexiteit

We beschouwen sociale complexiteit (Cath, 2018), zoals deze over het voetlicht is gebracht 
door Van Ewijk als een thema dat betekenis heeft voor hedendaagse vraagstukken rondom 
sociaal functioneren van mensen (Van Ewijk, 2015). Hier volstaan we met enkele indicaties 
van wat kan worden verstaan onder de sociaal complexe samenleving en verkennen de 
betekenis ervan voor het hedendaagse sociaal werk. 

De hedendaagse samenleving is complex voor mensen, groepen, gemeenschappen en 
hun contexten waarmee zij in wisselwerking staan. Mensen, groepen, gemeenschappen 
en hun contexten zijn voortdurend bezig met het managen van deze complexiteit. De 
veelheid aan wetten, verwachtingen en informatie maakt het moeilijk voor mensen, groepen 
en gemeenschappen om hun weg te vinden. De ingewikkeldheid dringt door tot in alle 
geledingen van de samenleving, en heeft betekenis voor het sociaal functioneren van alle 
geledingen ervan. Omgaan met sociale complexiteit voegt een dimensie toe aan het sociaal 
werk, zowel voor de afnemers als voor sociaal werkers zelf. Hun omgaan hiermee bepaalt 
mede hun werk en vereist diverse bekwaamheden. 

15 een momentopname
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2.1.1  Complexiteit in wetten en regels
Er is sprake van een steeds toenemende veelheid aan wetten en regelgeving, en een steeds 
toenemende veelheid aan instituties, organisaties en formele verbanden. Gebreken in 
sociaal beleid worden aangevuld met nieuwe wetten, regelingen, maatregelen en meer 
gedetailleerde beleidsuitwerkingen. Tegelijk is het uitgangspunt dat mensen er zelf voor 
(moeten) zorgen dat zij gebruik kunnen maken van voorzieningen en regelingen waarop 
zij recht hebben. Bijvoorbeeld door aanvragen in te dienen voor zorgbudgetten, toeslagen, 
zorgverzekeringen of kinderopvang. Van mensen wordt verwacht dat zij de wettelijke 
normen en plichten die verbonden zijn aan die toekgekende voorzieningen en regelingen 
kennen en begrijpen, én dat zij eraan voldoen. Doen zij dat niet, dan worden deze normen en 
plichten opgelegd, eventueel met sancties als boetes, maatregelen en straffen. We kunnen 
niet uitsluiten dat de hoeveelheid wetten en regels - voor van alles en nog wat - het voor veel 
mensen, groepen en gemeenschappen onmogelijk maakt om  gebruik te maken van zorg en 
regelingen. Zij zien door de bomen het bos niet meer. Deze complexiteit vraagt van sociaal 
werk om bekend te zijn met wetten en regelgeving, deze zelf te activeren of te verwijzen waar 
het te ingewikkeld wordt.

2.1.2  Complexiteit in zelfregulering
De hedendaagse samenleving biedt een veelheid aan mogelijkheden, die in een veelheid 
van sociale verbanden kunnen worden gerealiseerd. Uitgangspunt is de culturele norm dat 
mensen zelf hun boontjes kunnen doppen, dat wil zeggen: zelf in staat zijn hun contexten 
te activeren en zelf de voorwaarden en mogelijkheden van hun bestaan realiseren16. En 
dat zij dus dankzij hun eigen vermogens (gezondheid, intelligentie, sociale en emotionele 
handigheid) zelf om kunnen gaan met vraagstukken rondom sociaal functioneren, en zelf 
hun leven vorm kunnen geven. En ook in en met hun sociale netwerken verschillende vormen 
van steun, zingeving en mogelijkheden kunnen mobiliseren. 

Realiteit is dat niet iedereen optimaal of adequaat sociaal kan functioneren. Ondanks 
ondersteuning door netwerken, het kunnen aanspreken van maatschappelijke rechten 
en het voldoen aan aanwezige maatschappelijke plichten, zien we sociale vragen en 

16 Dit mensbeeld behoort tot de maatschappelijke cultuur en is expliciet en impliciet als norm (eis) aanwezig.

Gezondheidszorg maatschappelijk werker,  
functiegroep GZMW BPSW 

“We zien een verbreding van doelgroepen zoals anderstaligen 
en ongedocumenteerden. Daarmee krijgen we ook te maken 

met specifieke problematiek, bijvoorbeeld financiering van de 
zorg en waar mensen terecht kunnen.”
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vraagstukken ontstaan, aanwezig blijven, veranderen en verergeren. Armoede, ziekte, 
echtscheiding, werkloosheid, dakloosheid, onveiligheid, rouw, verlies en trauma blijken 
grote bestaansrisico’s omdat ze mensen hard kunnen treffen. Ook de versobering van de 
verzorgingsstaat, decentralisaties en het beëindigen van het wijkenbeleid dragen bij aan 
bestaansonzekerheid (Uyterlinde & Van der Velden, 2017) . 
Opeens moet het leven fundamenteel anders worden ingericht en opgebouwd. Mensen 
moeten de hen tot dan toe onbekende voorzieningen aanspreken en weten van niets. 
Evenmin weet hun sociale omgeving (voor zover aanwezig) hoe te ondersteunen. Het 
komt dus vaak voor dat mensen, groepen en gemeenschappen grote veranderingen in 
hun bestaan niet zelf en met behulp van de omgeving kunnen opvangen (Hoff, e.a., 2021). 
Door omstandigheden worden bijvoorbeeld problemen met sociale -en arbeidsparticipatie 
ervaren, met als gevolg een laag zelfbeeld en ervaren zelfstigma. Daarbij blijkt dat er 
vrijwel niemand is om ontstane problemen mee te bespreken. Er is oog nodig voor het 
incasseringsvermogen van deze mensen én voor hun omgeving. Voor de veelal onzichtbare 
positieve krachten van onderlinge steun (Schrooten, e.a., 2019), zorg en creativiteit die 
mobiliseerbaar zijn (Linders, 2019). De opgave is dan complex en vraagt om samenwerking 
met mensen en hun omgevingen en een interprofessioneel perspectief, dus samenwerking 
met andere professionals. 

2.1.3  Netwerken en rolopvattingen
Mensen die deelnemen aan netwerken vervullen vanuit die netwerken verschillende 
sociale rollen, en vanuit die rollen ongevraagd de rol van sociale omgeving voor anderen. 
In die sociale rollen verhouden zij zich tot verschillende instanties, groepen, informele 
gezelschappen en eisen in de maatschappij. Van mensen in verschillende rollen (ouder, 
gezinslid, familie, vriend, bekende, leeftijdsgenoot, cultuurgenoot, werknemer, lid van 
een vereniging) wordt verwacht dat ze vanuit die rol iets betekenen voor zorg en welzijn 
van betrokkenen. Mensen zijn dus door hun sociale rollen deelnemer van sociale (steun)
netwerken of collectieven in de samenleving. Het valt niet uit te sluiten dat er in veel gevallen 
te veel van de omgevingen van mensen wordt verwacht. Sociaal werk heeft daar oog voor, 
kan verwachtingen temperen en benodigde ondersteuning inschakelen of aan mensen doen 
toekomen. 

2.1.4  Informatie, digitalisering en technologie
Er is een digitale informatie-explosie. Onze tijd kent een accelererend geheel van 
(toegankelijkheid van) informatie en kennis met daaraan gelieerde verschijnselen, zoals 
eenzijdige informatie, producten, mogelijkheden, keuzes, claims, wetten en regelgeving. 
Digitalisering betekent dat mensen, groepen en gemeenschappen vaardig moeten zijn en de 
mogelijkheden moeten hebben (software en hardware) om digitaal te communiceren met 
de overheid en organisaties. Digitale vaardigheden zijn nodig om de weg te kunnen vinden 
in de maatschappij, en om bij het juiste bedrijf of de juiste organisatie of voorziening aan 
te kloppen om je vraag te stellen. Digitalisering maakt onderdeel uit van de leefwereld van 
mensen en jongeren vinden daarin makkelijker hun weg dan ouderen. Wat niet wil zeggen dat 
jongeren digivaardiger zijn. Door toenemende analfabetisering wordt ook hun toegang tot de 
digitale wereld beperkt. Vaak lijken zij digivaardig, maar zijn zij beperkt in die vaardigheden 
die cruciaal zijn voor hun welzijn. Denk aan online solliciteren, aanvragen van uitkeringen 
en toelagen, belastingaangifte doen of het afsluiten van verzekeringen. Daarnaast zijn zij 
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kwetsbaar voor online pesten, sexting en fraude. Het ontbreken van digitale vaardigheden 
valt daarom tegenwoordig ook onder analfabetisme.

Digitalisering krijgt toenemende betekenis voor de wijze waarop professionals met 
mensen om wie het gaat communiceren, het biedt mogelijkheden (digitale hulp, sociale 
mediagroepen) en vraagt om het overdenken van wijzen van communiceren. Er zijn positieve 
effecten, zoals het bevorderen van contact, en andere vormen van hulp en ondersteuning 
zijn mogelijk door nieuwe technologie. 
Er zijn ook negatieve effecten van digitalisering doordat er andere soorten problemen 
zijn ontstaan. Denk aan mensen die bijzonder worden beïnvloed door soms weinig 
genuanceerde berichtgeving op sociale media, verslaving aan digitale gadgets en angst om 
er niet bij te horen of iets gemist te hebben wat via sociale media aan de orde kwam17. 

2.1.5  Complexiteit door ecologische crises
Aandacht voor ecologische crises is een relatief nieuw thema voor sociaal werk. We zien 
onder andere dat grondstoffen, waaronder fossiele brandstoffen, uitgeput raken. Het klimaat 
verandert, en er worden maatregelen getroffen om de effecten van deze wijzigingen te 
verzachten, zoals verhoging en versterking van dijken en andere wijzen van waterbeheer, 
bouwen, wonen en landbouw. Mensen krijgen te maken met internationale, nationale en lokale 
maatregelen die alle duurzaamheid betreffen. Mensen in kwetsbare situaties worden ook 
door een ecologische crisis vaak het eerst en meest geraakt. Energiearmoede kan ontstaan 
door hogere kosten van energie, eisen en problemen rond voedsel, bouwen en wonen. Dit treft 
mensen in hun primaire noden en behoeften: zijn deze haalbaar en nog betaalbaar?

In deze situaties is het van belang om mensen die te maken krijgen met maatregelen en de 
effecten ervan, te informeren én te betrekken én enige invloed te geven. Dan kunnen zij 
meedoen aan veranderingen, hun ideeën kenbaar maken en ook duidelijk maken wat sociale 
eisen en wensen daarbij zijn. De kennis hoe mensen daarbij te betrekken lag oorspronkelijk 
bij het maatschappelijk opbouwwerk. Deze kennis is deels verloren gegaan, en deels betreft 
het ook andere vraagstukken. Het gaat erom hoe een goede afstemming ontstaat tussen 
ideeën, wensen en eisen van gemeenten, de woningbouwverenigingen, andere instituties, en 
de wensen van mensen zelf in hun leefomgeving. 

2.2  De paradigmaverandering in het Nederlandse sociaal beleid

Het institutionele sociaal werk wordt inhoudelijk aangestuurd door het politiek vastgelegde 
sociaal beleid. Grofweg gezegd verstaan we onder sociaal beleid de in wetten en regels 
vastgelegde heersende samenlevingsvisie op hoe de samenleving bijdraagt aan sociaal 
functioneren van haar leden, ofwel de visie op zorg en welzijn. Het hedendaagse sociaal 
beleid is mede het resultaat van een maatschappelijk reflectieproces op een voorgaande, 
niet langer gewenste, maatschappelijke context van sociaal werk in combinatie met actuele 
ontwikkelingen. Voor een goed begrip van die hedendaagse context is het dan ook nodig iets 

17 Fear of missing out.
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te begrijpen van het voorafgaande. We zetten die stappen in zevenmijlslaarzen, omdat we 
hier onmogelijk recht kunnen doen aan de rijke geschiedenis van sociaal werk in Nederland.

Wie iets van de geschiedenis van het institutioneel sociaal werk18 wil weten, ontkomt niet 
aan een reflectie op sociale ontwikkeling (zie bijvoorbeeld Foucault, 1975; Van der Linde, 
2016; Van der Linde, 2011; Geertsema, 2004; Spierts, 2014; Van Batenburg-Resoort, 
2013) en aan een reflectie op de Nederlandse industriële ontwikkeling in de negentiende 
eeuw. Het gaat dan om de migratie van platteland naar stad, de arbeidsomstandigheden 
in de fabrieken, de lange werkdagen, de kinderarbeid en de lage lonen die het gezinnen 
onmogelijk maakte aan minimum levensbehoeften te voldoen. En betreft dus ook het 
slechte en karige voedsel en drinken, de deplorabele woonomstandigheden in de steden, de 
weeshuizen, de armenhuizen, de oude mannen -en vrouwenhuizen en de hospitalen. Deze 
industriële samenleving kan wellicht worden gekarakteriseerd als een sociaal rampzalige 
samenleving. De voorafgaande traditionele verbanden waren ontmanteld, maar de 
industriële samenleving had nog geen oplossingen ontwikkeld om de sociale kracht van die 
verdwenen traditionele verbanden te ondervangen. In die sociaal rampzalige context groeide 
eind negentiende eeuw het besef dat de overwegend charitatieve sociale werken (de Wet 
Armenzorg 1854 stond stedelijke overheden zeer beperkt interveniëren toe) absoluut niet 
voldeden, en dat armenzorg - en later ook de zorg voor kwetsbare mensen en zieken - meer 
institutioneel, wettelijk geregeld, gestalte moest krijgen. 

In deze ingewikkelde sociale context ontstond in 1899 in Amsterdam de eerste tweejarige 
beroepsopleiding Voor Socialen Arbeid, de opleiding die in feite het begin van de 
professionalisering van sociaal werk markeert in Nederland. Sociaal werk in de zorg en 
de pedagogische ondersteuning zijn later studierichtingen geworden van deze opleiding 
(onder andere inrichtingswerk), die zich ontwikkelde tot ‘sociale academie’, met meerdere 
studierichtingen. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd het sociaal beleid bepaald door de gedachten van de 
maakbaarheid van de samenleving en van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat. Hand 
in hand met de ontwikkeling van de verzorgingsstaat (Van der Linde, 2016) ontstond 
centralisering van sociaal beleid en van de financiering van de realisatie ervan. Aanvankelijk 
werden voorzieningen geleverd door partijen in het maatschappelijk middenveld, vaak 
met een bepaalde geloofsovertuiging of regels voor insluiting en uitsluiting. Doordat de 
overheid sociaal beleid ging regelen werden voorzieningen breder toegankelijk gemaakt. 
De kerndoelen van het sociaal beleid van de verzorgingsstaat waren: (1) maatschappelijke 
verbreding van welvaart door herverdeling van inkomens en financiële middelen, en (2) 
de staat werkt zelf actief aan het bevorderen van sociaal functioneren (verbeteren van 
welbevinden). Het tweede doel is tot op zekere hoogte een gevolg van het herverdelen van 
middelen (Koenis, 1993). 

Vanaf ongeveer 1980, na diverse economische crises, groeide de gedachte dat een kentering 
noodzakelijk was. De verzorgingsstaat was op haar grenzen gestuit en hand in hand met 

18 Zie voor meer informatie over de geschiedenis van het sociaal werk

https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/
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die verzorgingsstaat ontstonden aan sociale doelen tegenstrijdige situaties (betutteling, 
onbeheersbare kosten, sociale passiviteit, welzijnscriminaliteit). De kentering impliceerde 
een verandering van de verzorgingsstaat naar een meer (zelf)zorgzame samenleving. Deze 
idee van een kentering ontstond - mede in overleg met cliëntorganisaties - vanuit vragen 
uit de samenleving naar normalisering, minder medicalisering, en het terugdringen van 
uitsluiting van mensen uit de reguliere samenleving in instituten. De wens ontstond naar 
minder betutteling, bevoogding en paternalisme en meer mogelijkheden om zelfstandig 
te kunnen wonen - met aanvullende hulp en steun om dat zelfstandig wonen ook aan te 
kunnen. Het politieke debat verschoof van verzorgingsstaat naar zorgzame mensen in een 
zorgzame samenleving. Dit debat betrof ook zeker de grenzen van de betaalbaarheid van het 
sociaal beleid. 

De kentering impliceerde dat sociaal beleid van Nederland voor zorg en welzijn opschoof 
in de richting van verantwoordelijkheid van de burgers zelf en van hun directe omgeving. 
Burgers en medeburgers werden verantwoordelijk voor het bevorderen van het sociaal 
functioneren van zichzelf en hun medeburgers. Deze ontwikkelingen kregen onder meer 
institutioneel vorm in een set van nieuwe wetten en wetswijzigingen die vanaf 2015 
concreet van kracht werden. Deze wetten beoogden, samenvattend gezegd19: 
•  De samenleving te betrekken bij zorg voor welzijn. Centraal stond daarbij het – weer - 

meedoen van mensen in de reguliere samenleving; geen sociale uitsluiting, maar sociale 
insluiting.  

•  Zorg en welzijn betaalbaar houden door regulering, decentralisatie en meer 
marktwerking.

Door veel beleidsnadruk op autonomie, eigen regie, eigen competent handelen van mensen, 
groepen en gemeenschappen, en het zelf inroepen van hulp en steun van netwerken rond 
mensen heen, wordt veel van mensen verwacht. Dit wordt veelal samengevat onder ‘eigen 
kracht eerst’. 
Hoewel sociaal werkers achter de genoemde positieve principes staan, zien zij juist waar 
te veel gevraagd wordt van mensen, groepen en gemeenschappen en waar extra budget, 
hulp en ondersteuning nodig is. In dit kader is het onontbeerlijk dat sociaal werkers het 
verschil tussen visie op de werkelijkheid door beleidsmakers en de concrete uitwerkingen 
ervan in de praktijk proactief signaleren. Sociaal werkers signaleren proactief waar beleid 
te veel vraagt van mensen aan de ene kant, en aan de andere kant ook waar beleid juist 
belemmerend werkt en niet toekomt aan de algemene doelstellingen van dat sociaal beleid, 
en kwetsbare situaties bevordert of juist in de hand werkt. Bij het proactief signaleren 
hoort ook het agenderen van signalen. Dit laatste betekent dat sociaal werkers er alles aan 
doen om de signalen uit de praktijk over waar welk beleid - op welk niveau dan ook - te veel 
vraagt, belemmerend werkt en kwetsbaarheid zelfs in de hand werkt, op de juiste agenda’s 
te plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat beleid wordt besproken in de eigen of 
een andere organisatie, gemeenten en andere overheidsinstanties. Het agenderen kan 
bijvoorbeeld gebeuren door sociaal werkers, of belangengroepen van betrokkenen, maar 

19  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met als doelstelling van de centrale overheidsgestuurde ondersteuning 

naar decentrale, gemeentegestuurde ondersteuning, de Zorgverzekeringswet, Jeugdwet, Participatiewet en de Wet 

op het passend onderwijs, enzovoorts.
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ook door de eigen organisatie, de brancheorganisatie of de beroepsvereniging. Het gaat 
erom dat signalen worden afgegeven en mogelijkheden bieden aan beleidsontwikkelaars om 
beleid te herzien. Deze bekwaamheid is in dit beroepsprofiel uitgewerkt in bekwaamheid 7: 
beleidsbeïnvloeding. 

2.2.1  Participatie
Dat wat hedendaagse sociale wetgeving beoogt, wordt de participatiesamenleving 
genoemd, een samenleving waarin het sociale uitdrukkelijk – weer - wordt gezien als een 
waarde en taak van alle mensen, groepen en gemeenschappen. Het bevorderen van sociaal 
functioneren wordt niet langer opgevat als een door de verzorgingsstaat voor te structureren 
dienst, maar als een zaak en taak van iedereen. Participatiesamenleving betekent tevens 
dat (zeer) kwetsbare mensen - met extra hulp, ondersteuning of budget - in hun sociale 
omgeving kunnen blijven om deel te nemen aan de samenleving. 

De paradigmaverandering in sociaal beleid impliceert een cultuurverandering en brengt 
een breed scala aan vragen met zich mee die betekenis hebben voor sociaal werk. Hoe 
kunnen kwetsbare mensen en groepen omgaan met hun toegenomen afhankelijkheid 
van hun naaste omgeving? Hoe kunnen mantelzorgers omgaan met hun onmiskenbaar 
gegroeide druk, omdat zij naast hun werk en gezin ook zorg moeten verlenen? Hoe gaan 
sociaal werkers om met de visie dat professionele ondersteuning (pas) in laatste instantie 
kan worden geboden (eigen kracht en mantelzorg eerst)? Wat betekent deze late aansluiting 
voor bijvoorbeeld preventie? Hoe om te gaan met nieuwe doelgroepen, zoals mensen die 
voorheen opgenomen waren in een instelling en die nu weer in een wijk wonen? Hoe om 
te gaan met mensen die zelf de nieuwverworven zelfstandigheid ingewikkeld vinden en 
buurtbewoners, die daarmee onvoldoende bekend zijn, bijvoorbeeld als het gaat om het 
ondersteunen van mensen met GGZ-problematiek in de wijk (zie ook Bredewold e.a., 2018)? 
Er zijn ook vragen vanuit professionals die soms over wisselende of onvoldoende expertise 
beschikken om met nieuwe doelgroepen en de nieuwe bedoelingen van het beleid om te 
gaan. In sommige wijken en buurten blijkt nog steeds een opeenstapeling van vragen en 
kwetsbare situaties aanwezig te zijn20. 

2.2.2  Decentrale organisatie
Vanaf 1980 zijn bestuurlijke bevoegdheden voor sociaal werk al steeds meer 
gedecentraliseerd. Belangrijke markeringen aangaande decentralisering betreffen de 
invoering van de Wmo in 2007 en de nieuwe wetgeving van 2015. Dit betekende grotendeels 
decentralisatie van de aansturing van sociaal werk van landelijke en provinciale overheid 
naar gemeentelijke overheid. Feitelijk komt het erop neer dat de zorg voor welzijn ook bij 
de burger wordt neergelegd, dat de markt mede zorg moet regelen en dat zorg voor welzijn 
grotendeels van het nationale naar het lokale niveau is overgeheveld. Daarbij is onder andere 
de aandacht voor sociaal werk in de zorgcontext grotendeels verdwenen. 

De visie is dat gemeenten dichter bij de afnemers van sociaal werk staan dan de landelijke 
overheid en dat zij daardoor beter in staat zijn om het vereiste maatwerk te leveren. 

20  Al met al is er een groot aantal vragen ontstaan en is daarmee ook de gedachte ontstaan of de samenleving niet al de 

grenzen van de vermaatschappelijking van de zorg heeft bereikt.
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Gemeenten vullen hun politieke en beleidsmatige wensen voor sociaal werk naar eigen 
inzicht in. Ze experimenteren met nieuwe wijzen van organiseren van zorg en welzijn. 
Bijvoorbeeld door te werken met verschillend samengestelde wijkteams, buurtteams of 
gebiedsgerichte teams, naast algemene en meer specialistische vormen voor zorg en 
welzijn. Relatief nieuwe hedendaagse visies betreffen onder andere het ontwikkelen en 
versterken van de sociale basis in buurten en wijken. Maar ook het continu omgaan met 
spanningen tussen individuele vragen en situaties, en vragen en situaties op meer collectief 
en maatschappelijk niveau. Zeker is dat gemeenten vinden dat zelforganisatie van bewoners 
en zelfsturing van professionals meer vanzelfsprekend moet worden en ruimte moet krijgen. 
Sociaal werkers spelen hierbij een rol. 

2.2.3  De betekenissen van deze veranderingen voor Sociaal werk
In deze paradigmaverandering van beleid neemt sociaal werk als beroep eigen posities in. 
Dichtbij mensen, groepen en gemeenschappen, vanuit organisaties in de overheidssfeer en 
organisaties in de privaatrechtelijke sfeer. Sociaal werk geeft mede vorm aan de uitvoering 
van het sociaal beleid, en zet zich tegelijk in om de tegenstrijdigheden en spanningen 
waarmee de realisatie gepaard gaat over het voetlicht te brengen. 
•  Het overhevelen van verantwoordelijkheden vanuit de centrale overheid naar gemeenten 

staat bekend onder de term transitie. Het overhevelen van verantwoordelijkheden 
is gepaard gegaan met flinke budgetvermindering die onder andere lijkt te hebben 
geresulteerd in wachtlijsten voor bepaalde vormen van zorg en welzijn. Met name 
jeugdzorg, GGZ en onvoldoende sociale basis op wijkniveau zijn terugkerende 
pijnpunten. Zaken als marktwerking door openbare aanbestedingen, verregaande 
bureaucratisering (eigen beleid en regelgeving van instellingen voor sociaal werk) en 
gemeentelijke kaders die het sociaal werk kaderen, brengen nieuwe vragen mee over de 
eigenheid van het beroep. 

•  Gemeenten verwachtten met de transitie ook dat er inhoudelijk anders zou worden 
gewerkt door sociaal werk; meer gericht op eigen mogelijkheden van mensen en hun 
netwerken. Dit anders werken staat bekend onder de term transformatie van sociaal 
werk. De transformatie betekent voor het beroep dat sociaal werkers meer beroep 
doen op eigen draagkracht van mensen en hun sociale netwerk (Bredewold e.a., 2018). 
Van sociaal werk wordt verwacht dat het actief aansluit bij de vragen van de mensen, 
zoals mantelzorgers, vrijwilligers, bewoners, school- en arbeidsomgeving, én vooral 
omgevingen van mensen activeert. Andere focus resulteert in een andere indeling van 
waar sociaal werk bereikbaar is en ondersteunt: meer nabijheid en outreachend werken 
ten behoeve van preventie en het vroegtijdig signaleren van mogelijke kwetsbare 
situaties of problemen. Meer focus is komen te liggen op het ondersteunen en activeren 
van informele netwerken, mantelzorgers, vrijwilligerswerk, burgerinitiatieven en 
zelforganisaties op alle niveaus. Het betekent voor professionals leidinggeven aan die 
netwerken, bijdragen aan ontwikkeling ervan en het ondersteunen bij regievoering 
met het oog op logistiek en continuïteit. Een eerdergenoemd dilemma hierbij is 
dat mantelzorgers worden overvraagd en dat niet alle betrokkenen hulp willen via 
mantelzorg (vraagverlegenheid). 

•  Langdurige zorg, zoals mede verwoord in context van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de 
Zorgverzekeringswet (Zvw), blijft echter eveneens noodzakelijk. 
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2.3  Sociaal werk is gericht op preventie

Sociaal werkers voorkomen veelal dat een situatie verslechtert of dat problemen 
onbeheersbaar worden. Bij preventie gaat het om het voorkomen dat mensen vastlopen als 
ze hinder ondervinden op cruciale levensgebieden, om het bieden van ondersteuning bij 
het vinden van een aanvaardbaar evenwicht in het dagelijks leven, en om het tegengaan van 
terugval of stapeling van sociale vragen (Linders, 2019). Sociaal werkers willen de vragen 
voor zijn, willen niet wachten tot een situatie onoplosbaar is of uit de hand is gelopen. Zij 
willen voorkomen dat dergelijke situaties optreden. Sociaal werk wordt gekarakteriseerd 
door vooruitzien en vooruitdenken. Dankzij hun ervaring en theorie doorzien sociaal 
werkers bijtijds dat situaties kunnen ontsporen en maken zij werk van preventie. Daar waar 
preventie onmogelijk is, wordt ingezet op langdurige of structurele zorg of ondersteuning of 
rehabilitatie en herstel (ook wel bekend als het meewerken aan ‘cure’ en ‘care’). Sociaal werk 
ondersteunt dan in het proces van herstel of ondersteunt langdurig, zodat er in een situatie 
een mate van sociaal functioneren kan worden bereikt. 
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2.4  Institutioneel kader sociaal werk

In de hedendaagse samenleving krijgt sociaal werk vorm aan de hand van de kaders van 
Nederlands sociaal beleid. Het sociaal werk verhoudt zich tot een breed spectrum aan 
institutioneel sociaal beleid, dat wil zeggen tot uitgangspunten, wetten, regelgeving, 
maatregelen, voorzieningen en overig sociaal beleid van branches en organisaties voor 
sociaal werk21. Sociaal beleid wordt ontwikkeld op internationaal, nationaal, bovenregionaal, 
regionaal en lokaal niveau. Op internationaal niveau zijn onder andere internationale 
verdragen van belang en uitgangspunten voor beleid, zoals het mensenrechtenverdrag. 
Op nationaal niveau is de Grondwet het uitgangspunt van het rechten geven aan mensen 
en bijdragen aan de kwaliteit van het samenleven. Op bovenregionaal en regionaal niveau 
maakt men afspraken over sociale voorzieningen die op gemeentelijk niveau niet te 
regelen zijn. Op gemeentelijk niveau wordt volgens eigen visie sociaal beleid gemaakt en 
worden regels uitgewerkt. Sociaal werk wordt op dat niveau ook ten dele aangestuurd. Op 
organisatieniveau doet de organisatie wat zij kan om sociaal werk mede te regelen. 
In deze complexe mix van invulling en visies, van wetten, regelgeving, beleid en uitvoering, 
blijkt dat institutioneel sociaal beleid zowel mensen kan schaden als hen kan ondersteunen. 
Het is aan sociaal werk om deze ingewikkelde mix te doorzien, het ondersteunend effect 
voor mensen te bewerkstelligen en aan de orde te stellen waar schade wordt berokkend. In 
dit laatste geval leidt het beleid niet tot beoogde doelen. Sociaal werkers signaleren dat en 
stellen dit aan de orde met het doel het beleid voor het sociaal functioneren van mensen, 
groepen en gemeenschappen gunstig te beïnvloeden. 

2.4.1  Activering van wet- en regelgeving
Bij het ontwikkelen van sociaal beleid is, afhankelijk van het niveau, een veelheid aan 
bestuurlijke eenheden betrokken, waaronder brancheorganisaties voor sociaal werk22 
en zorgverzekeraars. Sociaal werkers verhouden zich tot het sociaal beleidsmatig kader. 
Bekendheid met diverse onderdelen van sociaal beleid vormt daarom een belangrijk facet 
van de professionele expertise van sociaal werkers, zij zijn deels uitvoerders van het beleid 

21 We vatten dus onder de term sociaal beleid dit geheel, en niet alleen het politieke beleid van een gemeente.

22  Waaronder: Valente, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Nederlandse ggz, Jeugdzorg Nederland en Sociaal 

Werk Nederland.

Jason Lusia, maatschappelijk werker en teamcoach 
forensische psychiatrie 

“Wij moeten ons verplaatsen in onze cliënten, in plaats van 
dat zij in onze systemen moeten passen. Daar ligt een taak 

voor sociaal werkers: kijken naar de structuren die klachten 
verergeren én daar iets aan doen.”
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en beïnvloeden beleid waar het belemmerend werkt. Dat laat onverlet dat het sociaal werk 
geen puur uitvoerende of controlerende instantie van die sociale beleidskaders is. 

We formuleren het als volgt: sociaal werk activeert wetten en sociaal beleid, het realiseert 
dat deze wetten daadwerkelijk datgeen ondersteunen dat ze bedoelen te ondersteunen. 
Activeren van sociaal beleid betekent hier dat wettelijke mogelijkheden realiteit krijgen voor 
mensen, zoals ze zijn bedoeld. Sociaal werkers kennen het sociaal beleid en ondersteunen 
de beoogde werking ervan.
•  Dat kan door bijvoorbeeld mensen bij te staan om een aanvraag te doen voor budget via 

een Wmo-loket. Dat kan door in gesprek te gaan met een ambtenaar vanwege het signaal 
dat bepaald sociaal beleid mensen niet helpt maar belemmert. Een voorbeeld daarvan is 
dat sommige mensen zich genoodzaakt voelen te verhuizen naar een andere gemeente 
om wel voorzieningen te krijgen binnen de Wmo-regelingen, waar een andere gemeente 
mensen uitsluit. 

•  Sociaal werk signaleert op basis van werkervaringen en beroepswaarden of het sociaal 
beleid sociaal functioneren daadwerkelijk bevordert, of dat het juist belemmeringen 
veroorzaakt. Sociaal werk agendeert deze signalen in de overlegverbanden waar 
sociaal beleid wordt ontwikkeld en wijst op alternatieven. Deze terugkoppeling betreft 
beleidsbeïnvloeding en is een noodzakelijk bestanddeel van sociaal werk. Het gebeurt 
regelmatig dat sociaal beleid is of wordt ontwikkeld zonder dat mensen om wie het gaat 
en sociaal werkers betrokken zijn. Sociaal werk signaleert waar sociaal beleid niet werkt, 
zoekt wegen om sociaal beleid bij te (laten) stellen en om alternatieven aan te dragen 
(zie verder bekwaamheid 7). 

2.4.2  Samenwerking
Sociaal werk ontwikkelt relaties met diverse uitvoeringsinstanties van sociaal beleid, 
zoals instanties op het gebied van bestaanszekerheid, veiligheid, onderwijs, en bouwen 
en wonen. Het sociaal werk ontwikkelt ook relaties met (individuele) professionals 
binnen die uitvoeringsorganisaties en met professionals van andere beroepsgroepen 
(bijvoorbeeld artsen, psychiaters, psychologen, pedagogen, politie, juristen, leerkrachten, 
verpleegkundigen, religieus leiders, sociaaljuridische dienstverleners). Met deze 
professionals en mensen om wie het gaat, kan werkoverleg of casuïstiekbespreking 
plaatsvinden. Hiermee wordt bevorderd dat alle aspecten van sociaal functioneren 
in overweging worden genomen, dat plannen passen en dat taken over verschillende 
deskundigheden kunnen worden verdeeld. Achterliggende idee van deze samenwerking is 
dat mensen, groepen en gemeenschappen zoveel mogelijk vanuit één loket kunnen worden 
geholpen (bijvoorbeeld vanuit sociaal werk). De ervaring heeft geleerd dat het werken 
met een groot aantal verschillende diensten of hulpverleners resulteert in versnippering, 
langs elkaar heen werken en ontbreken van eigenaarschap op het dossier. De verschillende 
perspectieven van de verschillende beroepsgroepen komen in elkaars vaarwater en 
tegenstrijdigheden staan oplossingen in de weg. Het doel van de decentralisering is mede 
het overbruggen van verschillen tussen visies en denkwijzen (Klumpenaar, De Lange, & 
Potting, 2020). 

Daarnaast wordt sociaal werk geconfronteerd met een verhoogde vraag om 
interprofessionele samenwerking met zorgverleners, zoals artsen en (wijk)verpleegkundigen 
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(Van Vliet & e.a., 2016) en andere specialisten, zoals (ortho)pedagogen, politie, 
beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties. Dit leidt ook tot cross-overs met andere 
beroepsgroepen, zoals sport- en beweegconsulenten, docenten uit het primair of 
voortgezet onderwijs of professionals uit de kunst en cultuur sector. Voorts gaat het om 
samenwerken met burgerinitiatieven, cliëntenorganisaties, bewonersgroepen, vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties. 
Zodra het bijvoorbeeld gaat over zorgvragen en het deelnemen aan de reguliere samenleving 
waar voorheen mensen van werden uitgesloten, vindt verbinding tussen perspectieven van 
professionals plaats. Kennis betreft bijvoorbeeld het medische model, het bio-psychosociale 
model en het sociale model aan elkaar kunnen verbinden en daarin kunnen handelen. Dit 
kan ook betekenen dat de concepten in de somatische zorg, psychische zorg, geriatrische 
zorg en de sociale zorg beter aan elkaar worden verbonden. Dit is ook de bedoeling van 
het concept ‘positieve gezondheid’. Aan de andere kant moet sociaal werk ook duidelijk 
kunnen maken wat haar specifieke expertisegebied is, zodat samenwerking voor andere 
professionals een visie op meerwaarde van die samenwerking biedt. Dit draagt bij aan de 
profilering en legitimering van het beroep. 

We zien dat meerdere beroepen hun aandacht richten op het verminderen van 
sociaaleconomische ongelijkheid en het verminderen van daarmee gepaard gaande 
gezondheidsverschillen. Zij richten zich op gezondheid en welzijn van mensen, en tellen dit 
op tot het niveau van buurten en wijken. Dit geldt bijvoorbeeld in de beroepsdomeinen zorg, 
welzijn, sport, voeding, onderwijs, veiligheid en recreatie. Ook gemeenten en planologen 
besteden daaraan steeds meer aandacht. Een ontwikkeling is bijvoorbeeld ‘welzijn op 
recept’, of gezamenlijke aanpakken van preventie-activiteiten in buurten en wijken. De 
betekenis daarvan is dat meer wordt samengewerkt met vele professionals van verschillend 
pluimage en dat wederzijds vakjargon over kennis en aanpakken moet worden gedeeld. 
Voor sociaal werkers betekent dit ook het kunnen verduidelijken wat hun vak en aanpakken 
betekenen, en deze kennis delen met anderen. 

2.4.3  Partnerschap
Sociaal werk sluit aan bij ontwikkelmogelijkheden en vragen van doelgroepen van sociaal 
beleid, en van de omgeving(en) waarin zij leven. Met doelgroepen wordt samengewerkt in 
partnerschap. Werken in partnerschap betekent ten eerste werken met het professionele 
bewustzijn van het feit dat mensen onderling gelijkwaardig zijn. Ten tweede dat de 
professionele rol en positie die kennis en macht vertegenwoordigt, ingezet wordt vanuit 
een presente grondhouding en bijbehorende relationele processen. Doel daarvan is om 
adequaat sociaal functioneren te bevorderen en kwaliteit van leven, samenleven en de 
samenleving te bewerkstelligen.  
Sociaal werk sluit aan bij mogelijkheden tot zelfontplooiing, talentontwikkeling en wat 
mensen, groepen en gemeenschappen zelf nodig hebben, kunnen en willen in wisselwerking 
met hun sociale omgevingen. Zij richten zich ook op initiatieven die mensen zelf nemen, 
zoals burgerinitiatieven.

Sociaal werk richt zich op die omgevingen waarin doelgroepen van sociaal beleid 
verblijven, om de doelgroep te ondersteunen om (uiteindelijk) een betere positie in 
de eigen leefomgeving en samenleving te creëren. In tweede instantie is het handelen 
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van sociaal werk ook van betekenis voor de omgeving en de daar aanwezige personen, 
netwerken, initiatieven en reguliere voorzieningen. Zoals bijvoorbeeld voor mensen die niet-
beroepsmatig, maar vrijwillig aspecten van het sociaal functioneren ondersteunen. Meestal 
wordt dit geheel de informele omgeving genoemd in tegenstelling tot de formele omgeving, 
die bestaat uit professionals vanuit verschillende beroepsgroepen. 
De informele omgeving bestaat uit mensen die, in ongeorganiseerd of georganiseerd 
verband, activiteiten verrichten ten behoeve van aspecten van sociaal functioneren op vele 
terreinen. Dit betreft bijvoorbeeld familie, vrienden en bekenden, en mensen die we kennen 
als mantelzorgers en vrijwilligers. Maar ook organisaties als lotgenotencontactgroepen, 
verenigingen of netwerken die wij kenschetsen als burgerinitiatieven. Sociaal werk 
ondersteunt deze omgeving. 
Het werken in partnerschap staat onder druk als wordt gewerkt in kaders van dwang 
(strafrechtelijk) en bescherming (civiel- en bestuursrechtelijk). Dit zijn belangrijke kaders 
in bijvoorbeeld het reclasseringswerk, de jeugdbescherming en voor mensen met ernstige 
verstandelijke beperkingen of mensen met ernstige psychische aandoeningen. De 
nuancering door deze kaders van dwang en bescherming, betekent dat er zoveel mogelijk 
- zoveel als de situatie het toestaat -, in partnerschap wordt gewerkt met mensen en hun 
omgevingen. 

Samenvattend: Het handelen van sociaal werk betreft de activering van wet- en regelgeving, 
samenwerken met andere professionals en organisaties, en samenwerking in partnerschap 
met mensen om wie het gaat. 

2.5  Organisatie van sociaal werkers

Er kunnen grofweg twee hoofdoriëntaties van professioneel werk worden onderscheiden: 
1. direct uitvoerende sociaal werkers;
2. sociaal werkers gericht op de organisatie van het werk.

In de beroepspraktijk zullen sociaal werkers soms belast zijn met beide typen taken,  
maar hier worden ze afzonderlijk besproken, gezien de verschillende gerichtheid.   

2.5.1  Direct uitvoerende sociaal werkers 
Onze gedachte is dat alle sociaal werkers werken op het brede gebied zoals eerder 
beschreven. Verschillen in opleiding resulteren in verschillende (niveaus van) 
startbekwaamheden van sociaal werkers. De kenmerkende verschillen tussen de niveaus 
zijn de mate van zelfstandigheid in het werk die door het opleidingsniveau aan de sociaal 
werkers kan worden toegekend, de mate van complexiteit die zij aankunnen en de 
hoeveelheid en diepgang van kennis die zij hebben verworven en die te gebruiken zijn. 
•  Naarmate het opleidingsniveau hoger is, wordt sociaal werkers meer zelfstandigheid 

toebedacht. In de uitvoeringspraktijk kunnen opleidingsniveaus verschillend uitwerken. 
Bijvoorbeeld niet alleen een sociaal werker met mbo-niveau, maar ook een sociaal 
werker met een professioneel masterniveau kan onder leiding van een specialist werken 
en zal die leiding accepteren. Vanaf hbo-niveau echter wordt verwacht dat de sociaal 
werker ook zelf leiding kan geven aan andere professionals. 
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•  Ook wordt verwacht dat met oplopend opleidingsniveau een hogere mate van 
complexiteit kan worden bereikt door meer inzicht en overzicht in de samenhang van 
factoren, of het zien van verbanden in een ingewikkelde werksituatie. Daarnaast echter, 
kan een net startende sociaal werker met hbo-niveau minder kennis hebben op een 
specialistisch gebied dan een vakvolwassen sociaal werker met mbo-niveau. Inwerken 
en van elkaar leren hoort bij de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Het kennisbereik wordt 
ingedeeld vanaf ‘ruime’ kennis op mbo-niveau, ‘gevorderde’ kennis, ‘geavanceerde’ 
of ‘meest geavanceerde’ kennis op doctoraatsniveau. Van sociaal werkers met een 
doctoraat wordt voorts expliciet verwacht dat zij bijdragen aan kennisontwikkeling van 
het beroep- of vakgebied en het verspreiden van kennis. 

De in de beroepskolom beschreven niveaus (paragraaf 3.4) op grond van opleiding zijn:
•  Mbo-niveau, niveau 4. Middelbaar beroepsonderwijs, nominaal vier jaar studie.23 
•  Ad-niveau, Associate degree: Nominaal een tweejarige hbo-opleiding.
•  Hbo-niveau: Hogere beroepsopleiding, nominaal vier jaar studie. Het niveau is 

bachelorniveau.
•  Professionele master: Dit betreft een master aan een hbo-instelling voor professionals 

sociaal werk, die al enkele jaren praktijkervaring hebben. De master wordt in deeltijd,  
dus naast het werk, gevolgd en duurt nominaal twee jaar. Het niveau is master.

•  Er is een categorie van sociaal werkers die bezig is met én een opleiding (of opleiden) 
én onderzoek én werken in de praktijk met mensen om wie het gaat (bijvoorbeeld 
professionele masters en PhD-studenten). Dat er in Nederland geen academische 
master sociaal werk bestaat, betekent niet dat er geen academische werkplaatsen zijn 
waar opgeleide sociaal werkers en mensen van andere disciplines onderzoek doen in 
of naar sociaal werk en eventueel een doctorate (Doctor of Philosophy, PhD) behalen. 
In Nederland is voorts een PD-traject in ontwikkeling. Dit betreft een professional 
doctorate, speciaal voor professionals die werken in de praktijk en die door onderzoek 
en het behalen van een doctoraat het uitvoerende werk willen onderbouwen en/of 
verbeteren of innoveren. 

Onze gedachte is dat alle niveaus de beroepsbeschrijving van dit document hanteren (dus 
de breedte van het sociaal werk). We onderscheiden verschillen in zelfstandigheid (te dragen 
verantwoordelijkheid) en complexiteit in de beroepsuitoefening. Daarmee maken we sociaal 
werkers vergelijkbaar met andere beroepen in de domeinen zorg en welzijn. 

2.5.2  Sociaal werkers gericht op het organiseren van het werk 
Sociaal werkers van verschillend niveau, zoals beschreven in paragraaf 2.5.1, werken  
(naast anderen) ook in het organiseren van sociaal werk, waarbij minder of niet 
wordt gewerkt met mensen om wie het gaat. Ze opereren daarbij vanuit verschillende 
organisatorische omgevingen.

Deze taken betreffen de organisatie van de uitvoering van sociaal werk, het ontwikkelen van 
beleid, kennis en scholing. Sociaal werkers werken immers ook als managers of bestuurders 

23 Zie voor een overzicht of een indruk van vele verschillende opleidingen voor sociaal werk: Nell, 2019.
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van sociaal werk organisaties, of als ambtenaren bij de gemeente, ten behoeve van 
management, bestuur, en beleidsontwikkeling of -uitvoering voor en in sociaal werk. Sociaal 
werkers werken eveneens bij een beroepsvereniging, bij beroepsontwikkelende instituten en 
kennisinstituten, in onderzoek en onderwijs, voor het ontwikkelen van kennis en scholing. 

Alle bovengenoemde sociaal werkers kunnen zich op basis van hun vooropleiding 
aanmelden als lid van de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk, en geven 
daarbij aan zich te verhouden tot het beroep en haar centrale waarden, zoals beschreven in 
het beroepsprofiel en de beroepscode.

2.6  In vogelvlucht: beroepsopleidingen voor sociaal werk in de breedte 

De eerste opleiding sociaal werk ontstond in 1899 door het maatschappelijk inzicht dat 
voor goede armenzorg meer kennis en kunde noodzakelijk was dan een goedwillende 
charitatieve mentaliteit. De start van deze opleiding wordt ook gezien als start van de 
professionalisering van sociaal werk in Nederland. Aanvankelijk werd in de opleiding en 
het werkveld gewerkt met de methoden casework (meer individueel- en gezinsgericht), 
groupwork (vormingsgericht) en community work (samenlevingsopbouw), aangevuld met 
beleidswerk en onderzoek (naar theorieën en methoden van sociaal werk). Deze vormen van 
‘Socialen Arbeid’ zijn meer dan een eeuw later weliswaar ver doorontwikkeld, maar zijn op 
een bepaalde manier als grondvormen van sociaal werk ook nog steeds herkenbaar in een 
deel van het hedendaagse vakgebied. 

Als wij in Nederland spreken over sociaal werk, omvatten wij een breed gebied waar 
sociaal werk taken uitoefent. In het buitenland is deze breedte van sociaal werk niet 
vanzelfsprekend. Sociaal werk, dus ‘Social Work’ kan daar worden onderscheiden 
van ‘Social  Pedagogy’, dit laatste is meer gericht op opvoeden en opvoedingsvragen, 
opvoedingsondersteuning, jeugdzorg en jeugdbescherming. Of een nog verder onderscheid 
wordt gemaakt door ‘Social Work’ naast ‘Social Pedagogy’ en ‘Social Care Work’ als 
beroepsgebieden te zetten. Voor zover ons bekend doen deze verschillen zich al dichtbij 
voor, bijvoorbeeld in Duitsland en Scandinavië. 

De brede invulling van sociaal werk, zoals wij deze in Nederland zien, betekent ook een brede 
basis en ontstaansgeschiedenis. Dus niet alleen ‘Social Work’ met het vroegere casework, 
groupwork en community work vormt de basis van het hedendaagse sociaal werk. De 
historische wortels van het hedendaagse sociaal werk liggen hier ook in de ontwikkeling van 
sociale pedagiek en gezondheidszorg.  

Het beroep heeft zich vanaf 1899 verder inhoudelijk ontwikkeld en heeft daarbij  
gebruik gemaakt van ontwikkelingen in wetenschappelijke disciplines, zoals:  
psychologie, sociologie, pedagogiek, andragologie, de medische wetenschappen, 
bedrijfskunde, onderzoeksmethodologie en specialisaties van deze hoofddisciplines.  
De beroepsontwikkeling is eveneens beïnvloed door zich ontwikkelende andere beroepen, 
zoals verpleging en verzorging, onderwijs en kinderopvang.
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Opleidingen voor sociaal werk of een variant daarvan, ontwikkelden zich voornamelijk 
op de vroegere sociale academies (later hogescholen).  Daarnaast ontstonden er 
scholengemeenschappen voor middelbaar beroepsonderwijs (ROC’s). Een maatschappelijke 
ontwikkeling die invloed had op het opleiden van professionals bestond eruit dat 
instellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, hun personeel niet meer zelf opleiden. 
Initieel beroepsgericht opleiden werd geplaatst buiten de instelling, waarbij studenten 
praktische ervaringen wel binnen instellingen konden opdoen. 

In het beroepsonderwijs doen zich historisch gezien twee tendensen voor die de dynamiek 
in het ontstaan en samenvoegen van vele opleidingen verklaren. De eerste tendens is dat 
nieuwe kennis en daardoor specialisaties in het werkveld leiden tot nieuwe opleidingen. 
De tweede tendens is dat als er te veel gespecialiseerde opleidingen bestaan die toch op 
elkaar lijken en worden samengevoegd. Een voorbeeld van een specialisatie is de financiële 
en zakelijke kant van de dienstverlening in sociaal werk. Deze is rond 1995 grotendeels 
verschoven naar een meer specialistische opleiding sociaal juridische dienstverlening 
(SJD). Een voorbeeld van samenvoeging is de samenvoeging, vanaf ongeveer 1991, van 
verschillende opleidingen voor jeugd en inrichtingswerk (begeleiden van leefgroepen) tot de 
opleiding sociaal pedagogische hulpverlening (SPH). 

Op dit moment wordt voor het beroep opgeleid door ROC’s (regionale opleidingscentra die 
opleiden op mbo-niveau), het hoger beroepsonderwijs en universiteiten voor toegepaste 
wetenschappen.
Relatief nieuwe ontwikkelingen betreffen het opleiden voor sociaal werk op associate 
degree niveau (ad). Deze opleidingen worden verzorgd door opleidingen die mbo-niveau of 
hbo-niveau bieden. Specialistische of algemene masteropleidingen voor social work worden 
verzorgd door universiteiten die beroepsonderwijs bieden. 

De verschillende historische wortels van sociaal werk in de zorg, de sociale pedagogiek, en 
het traditionele ‘Social Work’ zijn vandaag de dag nog te herkennen in de uitoefening van 
het beroep. Vanuit deze wortels zijn direct vele takken of specialismen ontstaan, zowel in het 
beroep als in het opleiden tot het beroep. De toename van specialismen is te verklaren door 
de toename van kennis op deelterreinen van sociaal functioneren. 
Dit beroepsprofiel besteedt aandacht aan datgene dat verbindt; het gemeenschappelijke. Met 
gebruikmaking van dezelfde metafoor: het beroepsprofiel richt zich op de stam van de boom. 
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2.7  Beroepsvereniging BPSW en de professie sociaal werk

In vrijwel alle tijden hebben professionals die hetzelfde beroep uitoefenen elkaar 
opgezocht om samen te werken aan de ontwikkeling en positionering van hun professie. 
Beroepsverenigingen van sociaal werkers kennen we sinds 1947. Deze verenigingen zijn de 
voorlopers geweest van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).
De BPSW heeft de volgende kerntaken:
1.  Het versterken van de beroepsgroep door sociaal werk goed te positioneren, te 

legitimeren en de belangen van de beroepsgroep te behartigen.
2.  Het faciliteren van samenwerking, ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaring. Dit 

gebeurt in regionale, nationale en internationale netwerken van sociaal werkers.
3.  Het bijdragen aan het ontsluiten van vakkennis, stimuleren van beroepsinnovatie en 

participeren in wetenschappelijk onderzoek.
4.  De beroepsgroep vertegenwoordigen door gesprekspartner te zijn voor de stakeholders 

van sociaal werk.
5.  Het borgen van de kwaliteit van het beroep door professionele standaarden te 

ontwikkelen en beroepsregistratie te stimuleren en te organiseren.
6.  Het bieden van ondersteuning en advisering voor de leden van de vereniging.
7.  Het stimuleren van professionele ontwikkeling van de sociaal werker door scholing en 

training.

Bij deze taken behoort ook het beschrijven van de professie in een beroepsprofiel. Maar wat 
is eigenlijk een professie? Op die vraag bestaan meerdere antwoorden. Zo onderscheiden 
we klassieke of sterke professies die duidelijke eisen stellen aan de beroepsuitoefening. 
Soms zijn die vereisten zelfs in de wet geregeld, bijvoorbeeld bij advocaten, artsen en sociaal 
werkers in de jeugdzorg. Naarmate er minder formele eisen aan de toegang tot het beroep 
worden gesteld spreekt men ook wel van een (semi-)open professie (Bruins, e.a., 2020)
In de literatuur bestaat er in hoge mate consensus over de volgende zes kenmerken van een 
sterke professie (Freidson, 2001): 
 
1.  Een hoge mate van autonomie in de beroepsuitoefening.
2.  Een uniforme ‘body of knowledge and skills’ als basis van een beroepsopleiding die 

voorwaarde is voor de uitoefening van de professie.
3.  Een gemeenschappelijke te realiseren waarde, vaak vastgelegd in een beroepscode.
4.  Een beroepsvereniging die toeziet op de professionele status van haar leden.
5. Registratie en/of certificering.
6.  De aard van het dienstverband heeft weinig invloed op de inhoud van de professie, 

waarmee bedoeld wordt dat het voor de kern van het beroep niet uitmaakt of je nu 
ambtenaar, werknemer of vrijgevestigd bent. 

We toetsen hieronder sociaal werk aan deze zes kernmerken van een sterke professie.

1. Een hoge mate van autonomie in de beroepsuitoefening
Omdat sociaal werkers zich op een beroepscode kunnen beroepen, is er een formele 
grondslag die professionele autonomie in beroepsethische zin borgt. Er is sprake van een 
redelijke professionele autonomie. Die autonomie staat soms wel onder druk als sociaal 
werkers vooral als uitvoerders van beleid worden gezien. Natuurlijk zijn sociaal werkers ook 
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bezig met het uitvoeren van beleid, maar zij hebben daarbij discretionaire ruimte om eigen 
professionele afwegingen te maken. Ook andere ontwikkelingen zetten de professionele 
handelingsruimte soms onder druk. Denk aan de grote administratieve lastendruk of eisen 
van financiers.  
Om voldoende professionele autonomie te borgen, maken werkgevers en werknemers soms 
afspraken over de professionele ruimte. Zo’n afspraak beschrijven ze in een ‘Professioneel 
statuut’. Voor werkgevers en professionals in de jeugdzorg is zo’n statuut vaak verplicht. Met 
name wanneer professionals middels verplichte beroepsregistratie aanspreekbaar zijn op 
hun handelen, moet wel geborgd zijn dat ze voldoende verantwoordelijk kunnen zijn voor dat 
handelen. Als een professional alleen maar ‘uitvoerder’ van gemeentelijk of instellingsbeleid 
zou zijn, is het de vraag hoeveel professionele autonomie er is waarop je aanspreekbaar kunt 
zijn. Een model voor het ‘Professioneel statuut’ vind je in bijlage 1.

2. Een uniforme body of knowledge and skills’ als basis van een beroepsopleiding,  
die voorwaarde is voor de uitoefening van de professie
De relatie tussen opleiding en beroep is minder eenduidig geworden. Dit geldt zowel voor de 
relatie tussen opleidingsniveau en beroep, als voor de soort opleiding en het beroep. Lange 
tijd waren sociaal werkers vooral opgeleid op bachelor-niveau maar opleidingen voor sociaal 
werk zijn er inmiddels op mbo-, ad-, hbo- en masterniveau. 
Ook de relatie tussen de soort opleiding en toegang tot de professies in sociaal werk 
verandert. Het lectorenplatform Sociaal Werk definieert het sociaal werk als een professie 
waarvoor je de bachelor opleiding Social Work moet hebben gestudeerd (Metz, e.a., 2021). 
De beroepsvereniging vindt ook dat een beroepsopleiding tot sociaal werker de basis voor de 
toegang tot het beroep moet zijn. Maar soms zien we dat beroepsvarianten van sociaal werk 
ook uitgeoefend worden door professionals die een andere opleiding dan sociaal werk (of de 
voorgangers) hebben gedaan. Zo hebben soms ook  sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen 
of pedagogen (bachelor of master) een aanstelling als sociaal werker. We beschouwen dit als 
uitzonderingen die de regel blijven bevestigen.

3. Een gemeenschappelijke te realiseren waarde, vaak vastgelegd in een beroepscode
Sociaal werk is een sterk waardengedreven beroep. Meestal beschrijft een beroepsgroep de 
gemeenschappelijke waarden en normen in een beroepscode. Ook sociaal werkers baseren 
hun handelen en afwegingen op hun beroepscode.24 Sociaal werkers willen bijvoorbeeld de 
waarde ‘sociale rechtvaardigheid’ bevorderen. 
Die beroepscode geldt voor alle beroepsvarianten van sociaal werk. Sociaal werkers die 
lid zijn van de beroepsvereniging of ingeschreven staan in een beroepsregister zijn ook in 
formele zin aanspreekbaar op die beroepscode. 

4. Een beroepsvereniging die toeziet op de professionele status van haar leden
De BPSW vervult deze functie. Het aantal sociaal werkers dat deze functie van de 
beroepsvereniging steunt door bijvoorbeeld lidmaatschap is groeiende, maar nog steeds is 
slechts een relatief gering aantal professionals lid. Voor een professionele cultuur waarin de 
beroepsontwikkeling gestimuleerd wordt en de belangen van de beroepsgroep behartigd 
worden, is een sterke beroepsvereniging belangrijk (Bruins, & Grymonprez, 2020). 

24 https://www.bpsw.nl/app/uploads/BPSW-Beroepscode-2021.pdf

https://www.bpsw.nl/app/uploads/BPSW-Beroepscode-2021.pdf
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5. Registratie en/of certificering
Voor alle beroepsvarianten van sociaal werk zijn er vormen van beroepsregistratie. De 
meeste registers voor sociaal werkers kennen geen verplichte inschrijving, maar soms regelt 
de wet of een eis van financiers dat inschrijving noodzakelijk is, zoals voor de meeste sociaal 
werkers in de jeugdzorg (SKJ). 
De BPSW is inhoudelijk verantwoordelijk voor de registers van de beroepsvarianten 
van sociaal werk. Dat houdt in: Het vaststellen van wie zich kan inschrijven in een 
beroepsregister, het stimuleren en zichtbaar maken van professionele ontwikkeling en 
het borgen van de kwaliteit van de beroepsbeoefening. Zie voor een overzicht van alle 
beroepsregisters voor sociaal werkers bijlage 2.

6. De aard van het dienstverband heeft weinig invloed op de inhoud van de professie
Als sociaal werker kun je een dienstverband hebben als ambtenaar (bij een gemeente of het 
Rijk), als werknemer van een instelling of je hebt geen dienstverband omdat je vrijgevestigd 
bent. Maar de professie sociaal werk blijft in al die contexten min of meer gelijk. Dit 
veronderstelt wel dat sociaal werkers zich voldoende blijven identificeren met de beginselen 
van hun professie en dus niet te veel geïdentificeerd raken met hun rol als werknemer of 
ambtenaar. Voor sociaal werkers die bijvoorbeeld in een wijkteam ambtenaar zijn geworden 
en daarvoor de ambtenareneed hebben afgelegd, kan dit soms een dilemma opleveren 
als daarmee meer accent komt te liggen op de aard van het dienstverband dan op een 
onafhankelijke professie.

Conclusie 
De conclusie moet zijn dat het beroep sociaal werk gedeeltelijk voldoet aan de kenmerken 
van een sterke professie. Zo hebben de meeste sociaal werkers de gelijknamige 
beroepsopleiding gevolgd en kennen sociaal werkers in de jeugdzorg net als bijvoorbeeld 
artsen en verpleegkundigen een in de wet geregelde verplichte beroepsregistratie. Maar 
omdat voor de meeste beroepsvarianten van sociaal werk de toetreding tot de professie iets 
meer open is dan voor de arts en de verpleegkundige, noemen we sociaal werk ook wel een 
semi-open professie.
De BPSW vindt het belangrijk dat de professie sociaal werk zoveel mogelijk voldoet aan 
de zes kenmerken van een sterke professie. Deze keuze komt niet voort uit een vorm van 
conservatieve beroepsbescherming, maar vanuit een visie op hoe beroepsidentiteit tot 
stand komt. De BPSW kiest voor dit concept van beroepsidentiteit, ook vanuit de overtuiging 
dat de mensen en gemeenschappen die gebruik maken van sociaal werk recht hebben op 
voldoende gekwalificeerde en aanspreekbare professionals. 
Hier kun je kennismaken met de beroepsvereniging BPSW 

https://www.bpsw.nl
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3 BEKWAAMHEDEN VAN SOCIAAL WERKERS

Sociaal werkers zijn bekwaam om alle benodigde handelingen uit te voeren om adequaat 
sociaal functioneren te bevorderen. Als vanzelfsprekend houden beroepsprofessionals hun 
bekwaamheden op peil om kwaliteit van het werk te garanderen. 

In dit hoofdstuk ronden wij het beroepsprofiel af met de voor beroepsbeoefening benodigde 
bekwaamheden. Het gaat om bekwaamheden die waar mogelijk gespecificeerd zijn naar: 
methodisch handelen, waardenaspecten in dit methodisch handelen en kennisaspecten.  
Deze bekwaamheden worden in combinatie met elkaar gebruikt. Dit wil echter niet zeggen 
dat elke beroepsvariant vraagt dat de professional even sterk is in alle bekwaamheden. 

Samenvattende inleiding op de bekwaamheden om sociaal functioneren te 
bevorderen

In deze paragraaf wordt een korte samenvatting gegeven van de eerste twee hoofdstukken 
in relatie tot de bekwaamheden. De korte typering van sociaal werk is: 

Sociaal werk bevordert het sociaal functioneren van (kwetsbare) mensen, groepen en 
gemeenschappen in complexe omgevingen en in wisselwerking met die omgevingen. 

 
•  In paragraaf 1.3.1. zijn vier karakteriseringen van het bevorderen van sociaal 

functioneren onderscheiden. Met deze vier karakteriseringen hangen de bekwaamheden 
en verschijningsvormen van methodisch handelen samen. Het betreft:

 a)  Het compenseren van onveranderbaarheden in sociaal functioneren.
 b)  Het wegnemen van belemmeringen in sociaal functioneren en/of het leren daarmee 

om te gaan.
 c)  Het bijdragen aan het ontwikkelen, activeren en verbinden van mensen, groepen en 

gemeenschappen.
 d) Het bijdragen aan het beïnvloeden van de maatschappelijke context. 

•  Het concept van kwetsbaarheid is in paragraaf 1.3.2. verkend. Sociaal werkers 
werken met verschillende vormen van kwetsbaarheid van sociaal functioneren. Er zijn 
kwetsbaarheden van een persoon, kwetsbaarheden die de kwaliteit van de primaire 
leefomgeving betreffen of de groepen waarvan iemand deel uitmaakt. Kwetsbaarheid 
kan ook samenhangen met het functioneren van de samenleving. De ene vorm van 
kwetsbaarheid zal soms meer de overhand hebben dan de andere. Sociaal werkers 
hebben kennis en kunde van alle kwetsbaarheden en hun dimensies, maar soms zijn 
specifieke ervaring en expertise vereist. 

•  Het bevorderen van sociaal functioneren is waardegeladen (normatief). Professioneel 
handelen betekent methodisch handelen op basis van kennis. Professionals in sociaal 
werk moeten begrijpen welke waarden bij betrokkenen in het geding zijn. Hun handelen 
is mede gebaseerd op het bijdragen aan realisatie van die waarden. We hebben vier 
waardegedreven uitgangspunten voor het professioneel handelen benoemd (zie 
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paragraaf 1.4): mensenrechten & sociale rechtvaardigheid, diversiteit, empowerment en 
een presente grondhouding. Deze vier uitgangspunten doen recht aan de eigenheid, de 
taal en de context van de mensen waar het om gaat. Deze waardegeladen kant van het 
sociaal werk werkt door in de bekwaamheden en in de kennis die professionals bezitten. 
Ze krijgen ook betekenis in het kennisgeïnformeerd werken. 

•  Er zijn verschillende vormen van professionele ruimte nodig om daadwerkelijk sociaal 
functioneren te kunnen bevorderen (zie paragraaf 1.7). Het handelen van sociaal 
werkers is niet zuiver routinematig. Sociaal werk is eigenlijk altijd maatwerk (Steenmeijer, 
2022). Hiervoor is professionele ruimte nodig. Het nemen van deze professionele 
ruimte is inherent aan beroepsbeoefening en vereist een breed scala aan professionele 
bekwaamheden. In het professioneel statuut wordt benadrukt dat professionals en 
opdrachtgevers en werkgevers daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. 

•  Sociaal werkers handelen methodisch en kennisgeïnformeerd (zie paragraaf 1.5 en 1.6). 
Ze richten hun handelen zo in dat ze de eigenlijke vraag verhelderen, recht doen aan 
de vraag, aan de vrager, aan de context, aan de waarden, en aan de vele verschillende 
interne en externe factoren die aan de orde zijn bij vraagstukken rondom sociaal 
functioneren. Methodisch handelen is in alle bekwaamheden geïntegreerd. 

•  Sociaal werk vindt plaats in een complexe en dynamische omgeving. Het sociaal werk 
ontwikkelt zich in samenhang met ontwikkelingen in de samenleving. In hoofdstuk 2 is 
een aantal zogenaamde complexiteiten en maatschappelijke ontwikkelingen toegelicht, 
zoals complexiteit in wet- en regelgeving, informatie en technologie en zelfregulering. 
Ook de verandering van paradigma van het sociaal beleid is toegelicht. Omgaan met al 
deze vormen van complexiteit is een onderdeel van het sociaal werk. 

Indeling bekwaamheden in taakgebieden
Wij beschrijven onderstaand de standaard vereiste bekwaamheden in alle 
beroepsbeoefening in sociaal werk. Wat betreft de indeling van deze bekwaamheden, sluiten 
we aan op wat landelijk als een gangbare indeling wordt beschouwd in drie taakgebieden.
1.  Taakgebied 1: Bekwaamheden die direct betrekking hebben op de kerntaak bevorderen 

van sociaal functioneren. 
2.  Taakgebied 2: Bekwaamheden die betrekking hebben op taken die samenhangen met de 

organisatorische context van het bevorderen van het sociaal functioneren. 
3.  Taakgebied 3: Bekwaamheden die betrekking hebben op taken rondom professionele 

zelfontwikkeling en beroepsontwikkeling.

Voor de opleidingen
Beroepsopleidingen die sociaal werkers opleiden en certificeren, kunnen deze 
bekwaamheden verder detailleren. Beroepsvarianten kunnen de bekwaamheden eventueel 
nader specificeren voor hun eigen werkgebied. 



55

3.1   Inleiding op de bekwaamheden bij taakgebied 1, bevorderen van sociaal 
functioneren

De indeling van de bekwaamheden op dit taakgebied zijn als volgt opgebouwd: 
•  We beginnen met een algemene bekwaamheid voor alle sociaal werkers, die in alle 

vormen van bevorderen van sociaal functioneren aanwezig is. Dit is bekwaamheid 1:  
Bekwaamheid 1: Relaties aangaan en communicatief handelen.

•  De vier karakteriseringen, zoals hiervoor in de samenvattende inleiding genoemd, zijn 
leidraad voor de bekwaamheden 2 tot en met 7: 
Bekwaamheid 2: Zorg en ondersteuning 
Bekwaamheid 3: Hulp- en dienstverlening 
bekwaamheid 4: Ontwikkelen 
Bekwaamheid 5: Activeren  
Bekwaamheid 6: Verbinden 
Bekwaamheid 7: beleidsbeïnvloeding

3.1.1  Bekwaamheid 1. Relaties aangaan en communicatief handelen

Sociaal werkers gaan relaties aan met mensen, groepen en gemeenschappen, 
onderhouden deze relaties en handelen op gepaste communicatieve wijze met deze 
mensen, groepen en gemeenschappen.

Toelichting
Sociaal werkers werken in relaties met mensen, groepen en gemeenschappen vanuit de 
grondhouding van betrokkenheid, zij gaan een werkalliantie aan (Menger, 2018). Relaties 
aangaan houdt in dat sociaal werkers mensen zodanig benaderen dat zij naast mensen 
kunnen staan en dat ze vertrouwen kunnen opbouwen en onderhouden. Bij relaties 
aangaan, gaat het om: aandachtig luisteren, de juiste vragen stellen, en inlevingsvermogen 
in de leefwerelden van betrokkenen. Het gaat om aansluiten bij die leefwerelden en om het 
scheppen van een klimaat waar vertrouwen kan worden opgebouwd.

Communicatief handelen is mede afhankelijk van de situatie. Een één-op-één-gesprek 
(luisteren, eventueel vragen en doorvragen) is anders dan communicatief handelen 
in bijvoorbeeld leefgroepen, lotgenotengroepen of in (buurt)collectieven. In al deze 
verschillende situaties kunnen sociaal werkers ook aansluiten in taal, de groepsdynamiek 
en verschillende groepsbelangen. Zij toetsen voortdurend in welke fase in een situatie, 
beleving of verwerking betrokkenen zijn, en of het sociaal werk (nog) over de goede zaken of 
dingen gaat. Communicatief handelen is afhankelijk van doelen die moeten worden bereikt 
en de belangen die in het geding zijn. Communicatief handelen vereist dus het situationeel 
hanteren van gesprekstechnieken. Ook is er moed en lef nodig om grenzen te stellen, 
bijvoorbeeld een ander te confronteren met ongepast gedrag en te staan voor wat op dat 
moment nodig is (Klaase, 2017).
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Inherent aan relaties aangaan, is respect hebben voor diversiteit en weten hoe daarin af te 
stemmen op betrokkenen. Respect voor diversiteit betekent ook dat een specifieke (sub)
cultuur met eigen ongeschreven regels waarin wordt gewerkt, gekend wordt (bijvoorbeeld de 
zorgcultuur, jeugdcultuur of straatcultuur). 

Vanuit de traditie van het beroep is duidelijk dat de volgende grondhoudingen van waarde zijn 
voor beroepsbeoefening: onbevooroordeeld zijn en presentie (zie paragraaf 1.4.4). Sociaal 
werkers kunnen omgaan met gevoelens van schuld en schaamte bij mensen, die kunnen 
maken dat zaken (nog) niet kunnen worden verteld. Het is niet waarschijnlijk dat een vrager 
aan sociaal werk direct in het eerste gesprek alles vertelt. Sociaal werkers weten bijvoorbeeld 
dat financiële problemen gevoelig kunnen liggen.

Een specifieke vorm van hedendaags relationeel handelen die van toenemende betekenis is, 
is het gebruik van ICT en sociale media in het aangaan en ontwikkelen van relaties.

Uitwerking bekwaamheid
1.  De verschillende aspecten van methodisch handelen die relaties aangaan en 

communicatief handelen betreffen:
 1.1. Het present zijn en actief aansluiten op leefwerelden.
 1.2. Een vertrouwensrelatie opbouwen en onderhouden.
 1.3. Een dialoog aangaan, meedenken en dat expliciet maken. 
 1.4. Actief inleven in de leefwereld van mensen, groepen en gemeenschappen.
 1.5. Aansluiten in taal en dynamiek in de situatie (invoegen).
 1.6. Gesprekstechnieken hanteren passend bij de situatie.
 1.7. Schriftelijke communicatie waaronder verslagen, rapportage en e-mails.
 1.8. Omgaan met macht in de relatie.
 1.9. Omgaan met geweld, agressie, weerstand en intimidatie.
 1.10.  Omgaan met gevoelens van de ander die de relatie beïnvloeden, zoals schuld, 

schaamte, wantrouwen, sympathie.
 1.11. Grenzen kunnen stellen en een ander kunnen confronteren met ongepast gedrag.
 1.12.  Overeenstemming kunnen bereiken over gedeelde doelen (bijvoorbeeld shared 

decision making), zowel vanuit betrokkenen als de professional.

2.  Waardenaspecten in dit methodisch handelen:
 2.1.  Houding van presentie, empathie, vertrouwen, integriteit en naast mensen gaan staan.
 2.2. Houding van onbevooroordeeld zijn.

3. Kennisaspecten van dit methodisch handelen zijn:
 3.1. Kennis van presentie.
 3.2. Kennis van algemene en specifieke gesprekstechnieken.
 3.3. Kennis van verschillende culturen.
 3.4.  Kennis van de thema’s die spelen in de leefwereld van de mensen, groepen 

en gemeenschappen waar zij bij aansluiten (bijvoorbeeld armoede, schulden, 
lichamelijke en mentale beperkingen, cultuur).

 3.5.  Kennis van de wet- en regelgeving over geheimhouding en privacy, waaronder de 
beroepscode.
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3.1.2  Bekwaamheid 2. Zorg en ondersteuning 

Sociaal werkers (regelen en begeleiden het) verlenen (van) zorg en ondersteuning aan 
die mensen die niet volledig zelf sociaal kunnen functioneren omdat zij (tijdelijk of 
blijvend) kwetsbaar zijn op lichamelijk en/of mentaal en/of relationeel vlak. 

Toelichting
Zorg en ondersteuning in deze bekwaamheid richt zich op het bevorderen van sociaal 
functioneren van mensen die (tijdelijk) kwetsbaar zijn door lichamelijke en/of mentale 
en relationele beperkingen die sociaal functioneren bemoeilijken. Belangrijke aspecten 
van deze bekwaamheid zijn: het mede organiseren van professionele specialistische 
zorg (bijvoorbeeld door casemanagement), het verwerven en behoud van eigen regie, 
het begeleiden van mensen om een voor hen gewenst zo ‘normaal’ mogelijk of enigszins 
comfortabel leven te leiden, het organiseren van dagactiviteiten en het mede organiseren 
van maatschappelijke participatie naar vermogen, het ondersteunen van mantelzorgers en 
het (mede) begeleiden en opleiden van vrijwilligers. 

Bezien vanuit de vormen van het bevorderen van sociaal functioneren, kan zorg verlenen 
begrepen worden binnen het concept van compenseren: een beperking die effect heeft op 
sociaal functioneren kan niet worden weggenomen, maar dankzij (het regelen en begeleiden 
van) zorg en ondersteuning kan een voor de betrokkenen en hun context adequate wijze van 
sociaal functioneren worden bereikt. 

Soms kunnen zorgvragen niet worden geuit, dan betreft deze bekwaamheid het inschatten 
van wijzen waarop zorg en ondersteuning bij kan dragen aan de haalbare sociale kwaliteit 
van leven. Afhankelijk van de situatie is zorg tijdelijk of structureel, licht of intensief. Deze 
zorg betreft lichte fysieke zorg aansluitend bij vitale levensbehoeften, tot en met zorg 
voor het realiseren van sociale relaties, nabijheid van netwerken (familie, vrienden, buren, 
vrijwilligers, zelfhulpgroepen, professionals), betekenis en structuur in een dag (door 
bijvoorbeeld dagbesteding, activiteitenbegeleiding, passend vrijwilligerswerk of betaald 
werk), en zoveel mogelijk van betekenis kunnen zijn in het grotere geheel (de samenleving). 

Cheyenne Vink, coördinerend begeleider gehandicaptenzorg 

“Onvoorwaardelijke acceptatie van de cliënt daar begint het; 
dan kunnen we bijdragen aan goede begeleiding en eigen regie 
van de cliënt. Vervolgens gaan we op zoek naar de vraag achter 
de vraag en bieden we de cliënt duidelijkheid, kaders en rust.”



58

Daarnaast wordt gewerkt aan ondersteuning bij verwerving of behoud van eigen regie. 
Daarbij worden bijvoorbeeld mantelzorgers betrokken en ondersteund. Alle activiteiten zijn 
gericht op het bevorderen van sociaal functioneren in aansluiting op eigen vermogens en 
ambities van mensen (groepen en gemeenschappen) om wie het gaat, en op die van hun 
omgevingen (denk bijvoorbeeld aan shared decision making). Sociaal werk werkt daarbij 
in residentiële, semi-residentiële of ambulante settingen of in huishoudens in buurten 
en wijken. Zij werken met individuen, groepen (zoals leefsituatiegroepen) en hun sociale 
omgevingen. Sociaal werk sluit aan op de kennis en vaardigheden van andere professionals 
in de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg, zoals artsen, verpleegkundigen, 
psychiaters, geriaters, psychologen, orthopedagogen, pedagogen, creatief therapeuten en 
andere specialisten. 

Uitwerking bekwaamheid
We specificeren deze bekwaamheid in samenhang met de vraag, het aangrijpingspunt, het 
doel en de context waarin de zorg wordt georganiseerd (dan wel verleend). Hierbij hoort 
eventueel het inrichten of mede inrichten van een veilig sociaal leefklimaat.

1.  De verschillende aspecten van methodisch handelen die (het organiseren van) zorg en 
ondersteuning betreffen:

 1.1.  De situatie verkennen op dialogisch communicatieve wijze, en zo nodig met 
inzet van creatieve en artistieke middelen (sport, spel, toneel, drama, tekenen, 
schilderen, zang, muziek), of middels een bij de beroepsvariant gangbaar model. En 
een situatieschets maken en vastleggen.

 1.2.  De sociale omgeving betrekken waar het kan en waar deze ondersteunend is. De 
sociale omgeving ondersteunen bij hun taken in zorg en ondersteuning en bij het 
voorkomen van overvragen.

 1.3.  Zoveel als de situatie het toestaat samen (met mensen en hun sociale omgevingen) 
doelen stellen en een plan van aanpak maken, daarover regie voeren.

 1.4.  Passende methoden kiezen en aanpassen aan de specifieke situatie, daarbij 
continu afstemmen en balanceren tussen wat nodig is en wat kan in een situatie, en 
monitoren en bijstellen waar nodig.

 1.5. Programmeren van dagbesteding of dagactiviteiten.
 1.6. Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. 
 1.7. Uitvoeren, evalueren en afsluiten of verwijzen. 
 1.8. Vinger aan de pols houden en monitoren (zie ook presentie).
 1.9. Voldoen aan kwaliteitseisen, zoals dossiervorming, rapportages en verslaglegging.

2.  Waardenaspecten in dit methodisch handelen zijn:
 2.1.  Houding van empathie, vertrouwen, integriteit, presentie, gericht op mogelijkheden 

en niet op onmogelijkheden van mensen in hun situatie.
 2.2.  Betekenisgeving aan de kwaliteit van leven, zoals mensen dat zelf kunnen 

verwoorden in hun leefwereld, of daarin meebewegen, afstemmen en er zelf 
woorden aan geven om te kunnen handelen.

 2.3.  Zich bewust zijn van waarden als menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid 
en sociale insluiting en deze vertolken en concretiseren in de bredere context.
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3. Kennisaspecten van dit methodisch handelen zijn:
 3.1.  Ervaringskennis van mensen om wie het gaat en die van hun omgeving activeren 

(met name voor mensen die zichzelf niet goed kunnen uiten).
 3.2.  Algemene en specialistische kennis op het gebied van gezondheid, ziekten, 

stoornissen en mogelijkheden die mensen hebben, zien en inzetten. 
 3.3.  Kennis van algemene en specifieke methoden van handelen, zoals intakes, 

assessments, onderzoeken, analyseren, concluderen, zorgen, coördineren en 
ondersteunen in situaties waarin onder andere vitale levensverrichtingen aan de 
orde zijn, en kennis van rehabilitatie en herstel.

 3.4.  Kennis van creatieve of artistieke methoden en mogelijkheden om aan te sluiten bij 
mensen om wie het gaat.

 3.5.  Kennis op het gebied van relevantie organisaties, netwerken en kennisbronnen 
(zoals sociale kaart). 

 3.6.  Kennis hebben van organisatiebeleid en wetten en regelgeving op het gebied van 
zorg en welzijn, het doen toekomen van recht aan mensen of het inschakelen 
van specialisten om toegang tot specifieke vormen van zorg en ondersteuning te 
verkrijgen.

3.1.3  Bekwaamheid 3. Hulp- en dienstverlening

Sociaal werkers ondersteunen, begeleiden en verlenen hulp en diensten aan mensen, 
groepen en gemeenschappen die vragen hebben rondom hun sociaal functioneren. 

Toelichting
Sociaal werkers bevorderen sociaal functioneren door hulp- en dienstverlening. Hulp 
en diensten verlenen onderscheidt zich van andere vormen van methodisch handelen, 
omdat er professionele hulp- en dienstverlening plaatsvindt voor zaken, situaties en 
vragen die mensen (tijdelijk) zelf niet (meer) kunnen aanpakken en/of oplossen. Hulp- en 
dienstverlening hebben het karakter van het zoveel mogelijk wegnemen van belemmeringen 
voor sociaal functioneren, en/of het leren daarmee om te gaan. Het kan gaan om een 
veelheid van vragen, uiteenlopend van relatief licht (samen wandelen om netwerk te 
vergroten en eenzaamheid te verminderen) tot zeer zwaar (geweld in de gezinssituatie en 
multiproblematiek). 

Hulp- en dienstverlening kent vele verschijningsvormen. Zoals: crisisinterventie, overzicht 
en rust creëren, informatie en advies geven, psycho-educatie, maatschappelijke opvang, 
behandeling, ondersteuning en/of psycho sociale begeleiding. Maar ook zakelijke 
ondersteuning bij financiële vraagstukken of bij kwesties rondom toepassing van sociale 
wetgeving. Daarnaast zetten sociaal werkers zich in bij: activering en versterking van 
netwerken, verbinding van mensen (in groepen of tussen groepen), trainingen, cursussen en 
begeleiden van groepen met dezelfde vraag of die op eenzelfde plek wonen. 
Er zijn vele mogelijke interventies en behandelingen in de vrijwillige hulpverlening en in 
de hulpverlening in het kader van dwang en in de mengvormen daartussen. Voorts kan er 
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sprake zijn van bemiddeling en belangenbehartiging tussen mensen of namens mensen. 
Ook psychosociale en materiele hulp- en dienstverlening en interventies gericht op het 
omgaan met specifieke vragen, zoals bijvoorbeeld opvoedvragen, vragen op leefgebieden, 
ongezonde leefstijlen en verslavingen, omgaan met geld en schulden, of hoe een budget 
aan te vragen om een speelplaats in de buurt in te richten, kunnen aan de orde zijn. Hulp- 
en dienstverlening in het kader van bio-psychosociale stresssituaties die het sociaal 
functioneren tijdelijk of langdurig kunnen belemmeren (rouw, verlies, ziekte, beperking, 
trauma, angst en dreiging) vallen hier eveneens onder. 

Hulp- en dienstverlening kan verleend worden vanuit organisaties waar sociaal werkers 
samenwerken met vrijwilligers (hier niet bedoeld mantelzorgers) om doelen te bereiken. In 
deze situaties worden vrijwilligers meestal getraind, gecoacht en begeleid om de doelen te 
bereiken onder impliciete of expliciete kwaliteitswaarborgen (zie bekwaamheid 11). 

Uitwerking bekwaamheid
We specificeren deze bekwaamheid in samenhang met de vraag, het aangrijpingspunt, het 
doel en de context waarin hulp- en dienstverlening wordt ingezet.
1.  De verschillende aspecten van methodisch handelen die het bieden van hulp- en 

dienstverlening betreffen:
 1.1.  De situatie verkennen, zoveel mogelijk op dialogisch communicatieve wijze, 

relevante gegevens verzamelen en het onderzoeken en analyseren van de situatie. 
En het maken van een situatieschets.

 1.2.  De sociale omgeving betrekken waar het kan en ondersteunend is. En de sociale 
omgeving(en) ook ondersteunen en begeleiden in mogelijke taken die zij daarin 
heeft en zonder hen daarbij te overvragen.

 1.3.  Doelen stellen en een plan van aanpak maken.
 1.4.  Passende methoden kiezen en ijken aan de specifieke situatie.
 1.5  Uitvoeren, monitoren, evalueren en afsluiten als dat kan, eventueel verwijzen en 

toeleiden.

2. Waardenaspecten in dit methodisch handelen zijn:
 2.1.  Houding van empathie, vertrouwen, integriteit, presentie, gericht op mogelijkheden 

en niet op onmogelijkheden van mensen in hun situatie.
 2.2.  Betekenisgeving aan de kwaliteit van leven zoals mensen dat zelf kunnen 

verwoorden in hun leefwerelden, en als tegenhanger ook maatschappelijke 
waarden en normen bespreken en nastreven in het kader van dwang en 
bescherming.

 2.3.  Zich bewust zijn van waarden als menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid 
en sociale insluiting. 

3. Kennisaspecten van dit methodisch handelen zijn:
 3.1.  Algemene en specialistische kennis op het gebied van: gezondheid, primaire 

leefsituaties en sociale omgevingen, levensgebieden, maatschappelijke 
participatie en doelgroepen van sociaal werk, en contexten van drang en dwang en 
bescherming.

 3.2.  Kennis van algemene en specifieke methoden van hulp- en dienstverlening. 
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 3.3.  Kennis op het gebied van leefgebieden (noden en behoeften), leefsituaties, 
netwerken en collectieven.

 3.4.  Kennis op het gebied van relevantie organisaties, formele en informele netwerken 
en kennisbronnen, zoals de sociale kaart. 

 3.5.  Kennis van organisatiebeleid en wetten en regelgeving op het gebied van zorg 
en welzijn, het doen toekomen van recht aan mensen of het inschakelen van 
specialisten om toegang tot specifieke vormen van hulpverlening in zorg en welzijn 
te verkrijgen.

3.1.4  Bekwaamheid 4. Bevorderen van ontwikkeling

Sociaal werkers bevorderen de ontwikkeling van sociaal functioneren van mensen, 
groepen of gemeenschappen op zodanige wijze dat deze mensen, groepen en 
gemeenschappen in staat zijn om hun doelen en levensinvulling te bereiken (voor zover 
als mogelijk is).

Toelichting
Deze bekwaamheid betreft het faciliteren en bevorderen van de persoonlijke, sociale en 
maatschappelijke ontwikkeling (ook wel ‘vorming’ genoemd). Deze ontwikkeling is gericht op 
het bereiken van de grotere, kleinere, expliciete of impliciete doelen of situaties die mensen, 
groepen en gemeenschappen zichzelf stellen, of doelen die in de mogelijkheden van hun 
bereik liggen.

Ontwikkelingsgericht werken kan in alle leefsituaties en levensfasen van mensen voorkomen. 
Hieronder rekenen we ook aspecten van identiteitsvorming en vormen van emotionele en 
morele ontwikkeling, het leren van levensvaardigheden en sociale en maatschappelijke 
participatie. Ontwikkelingsgericht werken vindt niet alleen in het kader van vrijwilligheid 
plaats maar ook in het kader van dwang. 
Een voorbeeld van sociaal werk waar ontwikkeling centraal staat is het jongerenwerk.

Voor wat betreft ontwikkelen van groepen en gemeenschappen kan het gaan 
om ontwikkelingsgericht bijdragen aan meer cohesie in wijken, versterking van 
verenigingsbesturen, belangengroeperingen leren om bedrijven of overheden aan te 
spreken, enzovoorts. Voorheen spraken we dan van het maatschappelijk vormingswerk, 
opbouwwerk of samenlevingsopbouw. 

Uitwerking bekwaamheid
We specificeren deze bekwaamheid in samenhang met de vraag, het aangrijpingspunt, het 
doel en de context waarin aan ontwikkeling wordt bijgedragen:
1.  De verschillende aspecten van methodisch handelen die het bevorderen van 

ontwikkeling betreffen:
 1.1.  Het present zijn, en vervolgens verkennen, observeren, signaleren, en aansluiten 

waar vragen zich voordoen en mogelijkheden zijn. 
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 1.2.  De sociale omgeving betrekken waar het kan en ondersteunend is, en de sociale 
omgeving(en) ook ondersteunen in mogelijke taken die zij daarin heeft zonder hen 
te overvragen.

 1.3.  Doelen nastreven en eventueel een plan van aanpak maken of samen 
‘programmeren’ om vooruit te komen.

 1.4.  Passende (leer)methoden kiezen en aanpassen aan de specifieke situatie. 
Methoden kunnen ook zijn: kunstzinnige en culturele vorming en artistieke 
interventies ontwikkelen om vraagstukken over het voetlicht te krijgen en 
gezamenlijk te benaderen.

 1.5.  Uitvoeren, evalueren en afsluiten als dat kan, eventueel verwijzen.

2.  Waardenaspecten in dit methodisch handelen zijn:
 2.1.  Houding van empathie, vertrouwen, integriteit, presentie, gericht op mogelijkheden 

en niet op onmogelijkheden van mensen in hun situatie.
 2.2.  Betekenisgeving aan de kwaliteit van leven zoals mensen dat zelf kunnen 

verwoorden in hun leefwerelden.
 2.3.  Zich bewust zijn van waarden als menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid 

en sociale insluiting. 

3. Kennisaspecten van dit methodisch handelen zijn:
 3.1.  Algemene en specialistische kennis op het gebied van identiteitsvorming, 

emotionele en morele ontwikkeling.
 3.2.  Kennis van algemene en specifieke methoden (bijvoorbeeld kunst en cultuur), 

kennis van het leren van levensvaardigheden en van sociale en maatschappelijke 
participatie.

 3.3.  Kennis van organisatiebeleid en maatschappelijke kaders waarbinnen 
ontwikkelingsgericht ondersteunen relevant is en kan plaatsvinden.

3.1.5  Bekwaamheid 5. Activeren 

Sociaal werkers bevorderen dat mensen, groepen en gemeenschappen in beweging 
komen om hun doelen zelf of samen te realiseren.

Toelichting
Deze bekwaamheid ligt in het verlengde van de vorige bekwaamheid. Ontwikkeling is een 
voorwaarde voor actief handelen.

Het kan gaan om het activeren én versterken van mensen in het kader van maatschappelijke 
participatie, het activeren en versterken van netwerken om mensen heen, om het 
ondersteunen van een overvraagd netwerk (groep) of een netwerk dat nu om welke 
reden dan ook minder actief is geworden. Het kan ook gaan om een netwerk zodanige 
ondersteuning en begeleiding te bieden dat het kan omgaan met mensen die vragen 
hebben rond sociaal functioneren. Er kan kennis- en handelingsverlegenheid bestaan 
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waarmee mensen kunnen leren omgaan. En het kan, tot slot, gaan om het activeren van een 
groep mensen om gezamenlijk bepaalde doelen in hun leefomgeving te bewerkstelligen, 
bijvoorbeeld community organizing. 

Uitwerking bekwaamheid
1.  De verschillende aspecten van het methodisch handelen die het activeren betreffen:
 1.1.  Het present zijn en actief aansluiten, dus ook het in overleg voortdurend toetsen, 

waar vragen zich voordoen en mogelijkheden zijn (denk aan de cappability 
approach).

 1.2.  De sociale omgeving motiveren, handelingsperspectieven en -mogelijkheden 
bieden, ondersteunend zijn en daarin ontwikkelingsgericht en versterkend 
begeleiden. 

 1.3.  Gezamenlijk opgestelde doelen nastreven en eventueel een plan van aanpak 
maken of samen ‘programmeren’ om vooruit te komen.

 1.4.  Passende motiveer- en leermethoden kiezen en aanpassen aan de specifieke 
situatie.

 1.5.  Versterken wat mensen al kunnen en willen en hen daarmee activeren.
 1.6. Uitvoeren en evalueren.

2. Waardenaspecten in dit methodisch handelen zijn:
 2.1.  Houding van empathie, vertrouwen, integriteit, presentie, gericht op mogelijkheden 

en niet op onmogelijkheden van mensen in hun situatie.
 2.2.  Betekenisgeving aan de kwaliteit van leven zoals mensen dat zelf kunnen 

verwoorden in hun leefwerelden.
 2.3.  Zich bewust zijn van waarden als menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid 

en sociale insluiting. 

3. Kennisaspecten van dit methodisch handelen zijn:
 3.1.  Algemene en specialistische kennis op het gebied van het vormgeven van samen 

leven in een samenleving door individuen, netwerken en gemeenschappen.
 3.2.  Kennis van algemene en specifieke methoden op het gebied van actieve 

ondersteuning van mensen en participatie in netwerken en gemeenschappen.
 3.3.  Kennis van organisatiebeleid en maatschappelijke kaders waarbinnen activering 

kan plaatsvinden.
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3.1.6  Bekwaamheid 6. Verbinden

Sociaal werkers verbinden mensen, groepen en gemeenschappen met elkaar, waarbij 
de verbinding een doel is in zichzelf en een middel om beoogde doelen te realiseren. 

Toelichting
Verbinden van mensen, groepen en gemeenschappen als middel bevordert en versterkt 
sociaal functioneren. Mensen zijn afhankelijk van elkaar, zoeken sociale contacten, zoeken 
erkenning en waardering. Het hebben van contacten met elkaar en samenzijn kan op diverse 
niveaus bijdragen aan het realiseren van betekenisvolle kwaliteit van leven. 

Het bevorderen van sociaal functioneren betreft het bijdragen aan zodanige verbindingen 
van mensen, groepen of gemeenschappen met elkaar en hun omgevingen, dat doelen die 
zonder gezamenlijkheid niet bereikt kunnen worden, daadwerkelijk bereikt gaan worden. 

We geven verschillende voorbeelden:  
•  Op individueel niveau of het niveau van het gezin en huishouden is ‘family conferencing’ 

of ‘familienetwerkberaad’ een voorbeeld. Mensen worden (weer) met elkaar verbonden 
om met elkaar een plan te maken en uit te voeren. Een of meerdere leden van het 
huishouden worden daarmee ondersteund door de eigen familie en goede vrienden.

•  Een ander voorbeeld is het ‘kwartiermaken’ in buurten en wijken waar mensen met 
een ggz-verleden zelfstandig gaan wonen. Samenvattend betreft dit mogelijkheden 
scheppen met anderen in de samenleving om mensen die dreigen uitgesloten te worden 
in te sluiten.

•  Het kan ook gaan om het delen van individuele vragen en ervaringen met elkaar, om 
individuele vragen collectief te maken en gezamenlijk te komen tot cursussen, trainingen 
of zelfhulpgroepen. Dit vereist openheid van de betrokkenen voor elkaar en met elkaar, 
zonder veroordeling en zonder schuld of schaamte.

•  Verbinden kan ook gaan om het versterken van (belangen)groepen van mensen met 
overeenstemmende belangen of doelen op collectief niveau. Voorbeelden hiervan zijn 
belangengroepen in straten, buurten en wijken.

Daniël Pit, opbouwwerker

“Ik breng instituties, zoals woningbouwverenigingen, met 
bewoners in contact. Zo faciliteer ik het gesprek om tot 
constructieve afspraken met elkaar te kunnen komen.” 
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Een voorbeeld van een beroepsvariant met focus op verbinden in het sociaal werk, is 
buurtopbouwwerk (één van de vormen van community work), waarin bijvoorbeeld een 
combinatie van buurtbewoners, middenstand, woningbouwvereniging en sociaal werkers 
actief zijn om gezamenlijk doelen te bereiken voor versterking van het sociaal functioneren. 

Vragen aan buurtopbouwwerk kunnen betrekking hebben op het organiseren van 
netwerken, op het met elkaar communiceren, op het ontwikkelen van respect voor 
diversiteit, op hoe elkaar te ontmoeten, hoe elkaar te vertrouwen, hoe gezamenlijk doelen 
te bereiken, hoe gezamenlijk activiteiten te ontplooien, hoe gezamenlijkheid in te richten en 
te ervaren, hoe niet uit te sluiten maar elkaar toe te laten. Het ontwikkelen van verbindingen 
vraagt tijd en ruimte om elkaar te leren kennen en te vertrouwen. Daarin speelt sociaal werk 
een activerende en faciliterende rol.

Het verbinden in de faciliterende rol kan concreet gaan over het organiseren en faciliteren 
van ruimtes en activiteiten (programmeren), zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten 
en zich aan elkaar kunnen verbinden. Denk aan huizen van de wijk, ontmoetingscentra, 
dagactiviteiten, vrijwilligerswerk, sociaal culturele activiteiten, vormingsactiviteiten, 
wandelgroepen, sportactiviteiten of verenigingsleven. Het gaat om het plannen en uitvoeren 
van geprogrammeerde activiteiten, die primair tot doel hebben dat mensen, groepen en 
gemeenschappen elkaar ontmoeten, zich aan elkaar kunnen verbinden en gezamenlijk 
doelen kunnen bereiken. Activiteiten kunnen daarbij een middel zijn om te zorgen dat 
mensen in verschillende rollen, posities en belangen zich met elkaar verbinden. 

Uitwerking bekwaamheid
1.  De verschillende aspecten van het methodisch handelen die het verbinden betreffen:
 1.1.  Het present zijn en actief verbinden waar vragen zich voordoen en mogelijkheden 

zijn.
 1.2.  De sociale omgeving motiveren en handelingsperspectieven en -mogelijkheden 

bieden, om elkaar te vinden, te herkennen en erkennen, te respecteren, aansluiting 
bij elkaar te zoeken en sociaal insluitend en niet uitsluitend te handelen. 

 1.3.  Gezamenlijk eventueel opgestelde doelen nastreven en een plan van aanpak 
maken, of samen ‘programmeren’ om verbindingen met en tussen mensen en 
organisaties te bewerkstelligen.

 1.4.  Passende motiveer- en leermethoden en communicatiestrategieën kiezen en 
aanpassen aan de specifieke situatie.

  1.5.  Uitvoeren, monitoren en evalueren, en daarbij mensen om wie het gaat betrekken 
en in staat stellen eigen regie te voeren.

2.  Waardenaspecten in dit methodisch handelen zijn:
 2.1.  Houding van empathie, vertrouwen, integriteit, presentie, gericht op mogelijkheden 

en niet op onmogelijkheden van mensen in hun situatie.
 2.2.  Betekenisgeving aan de kwaliteit van leven zoals mensen dat zelf kunnen 

verwoorden in hun leefwerelden.
 2.3.  Zich bewust zijn van waarden als menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid 

en sociale insluiting. 
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2.4.  Zich bewust zijn van verschillende belangen en deze op elkaar kunnen afstemmen, 
bijvoorbeeld ook door conflicthantering, bemiddeling en belangenbehartiging met en 
namens mensen.

3. Kennisaspecten van dit methodisch handelen zijn:
 3.1.  Algemene en specialistische kennis op het gebied van het vormgeven van samen 

leven in een samenleving door individuen, netwerken en gemeenschappen.
 3.2.  Kennis van algemene en specifieke methoden op het gebied van actieve 

ondersteuning van mensen en participatie in netwerken en gemeenschappen 
(waaronder groepen of netwerken, maar ook straten, buurten en wijken).

 3.3.  Kennis van organisatiebeleid en maatschappelijke kaders waarbinnen activering 
kan plaatsvinden.

 3.4. Kennis van financiële hulpbronnen om met elkaar activiteiten te programmeren.

3.1.7  Bekwaamheid 7. Beleidsbeïnvloeding

Sociaal werkers dragen bij aan (en reflecteren kritisch op) de ontwikkeling en 
verbetering van sociaal beleid.

Toelichting
Beleidswerk (zie ook: Witte, 2021; Raeymaeckers, 2021) betreft meerdere niveaus, zoals het 
maatschappelijk niveau – denk aan wetgeving - en het beleidsniveau in de eigen organisatie. 
Sociaal werk als beroepsgroep ontbreekt nog te vaak als expertisegroep of meedenkgroep 
bij het ontwikkelen van sociaal beleid, zowel op organisatieniveau als maatschappelijk 
niveau. 

Sociaal werkers bezien vragen van mensen, groepen en gemeenschappen kritisch als een 
onderdeel van een rechtvaardige samenleving. Het doel van sociaal beleid is de versterking 
van sociaal functioneren. Sociaal werkers dragen op verschillende manier bij aan de 
ontwikkeling en verbetering van sociaal beleid: 
•  Bij beleidsontwikkeling geven sociaal werkers gevraagd en ongevraagd input en advies 

vanuit hun praktijkervaring. Ze gebruiken hiervoor in de uitvoeringspraktijk tot nu toe 
signalering en agendering. Dat wil zeggen dat zij toezien dat de signalen die zij opvangen 
of zien in het uitvoerende werk beleidsontwikkelaars ook bereiken, en dat deze er 
mogelijk iets mee doen. Relatief nieuw is de term ‘structuraliseren’ (Scholte, 2018), dit 
betekent samenvattend: het signaleren van structurele uitsluitingsmechanismen die 
mensen raken en bijdragen aan exclusie in plaats van inclusie. Sociaal werkers gebruiken 
de laatste term zelf niet in hun uitvoeringspraktijk. 

•  Ze betrekken de kwaliteit van sociaal beleid in hun overwegingen en verhouden zich 
in die zin kritisch reflectief tot sociaal beleid. Dit betekent dat sociaal werkers sociaal 
functioneren steeds bevorderen in een context van hun politiek bewustzijn. Ze 
onderzoeken de werking van sociaal beleid: waarom, wanneer en hoe draagt het beleid 
bij aan de realisatie van haar doelstellingen? Wat verwacht bijvoorbeeld sociaal beleid 
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van zelfredzaamheid van mensen, van hun omgevingen, van solidariteit, van onderlinge 
zorg en met elkaar optrekken? Hoe reëel zijn deze vooronderstellingen. En hoe 
uitvoerbaar is het nieuwe sociaal beleid? Ze signaleren wanneer beleidsgevolgen mede 
veroorzaken dat mensen (extra) in de knel komen en juist niet hun (gezamenlijke) doelen 
kunnen bereiken. Ze stellen alternatieven voor over hoe sociaal beleid wel bevorderend 
werkt voor het sociaal functioneren van mensen, groepen en gemeenschappen. 

•  Een meer beleidsmatig gerichte kijk op het werk is tegelijk een vorm van 
belangenbehartiging. Het betekent dat sociaal werkers aan de hand van individuele 
gevallen signaleren dat er structureel iets mis is, en vaststellen dat vergelijkbare 
verschijnselen in vergelijkbare omstandigheden voor vergelijkbare mensen, groepen 
en gemeenschappen optreden. Ze behartigen via beleidswerk belangen van mensen 
en groepen, niet direct, maar indirect bij instanties. Dat kan zijn dat ze bijvoorbeeld 
demonstraties van groepen ondersteunen. Maar ook beleidswerk draagt hier aan bij, via 
een artikel, via een notie aan de organisatie, via een brandbrief van de organisatie aan de 
gemeente of op andere wijze. 

•  Ook in de eigen organisatie wordt inhoudelijk beleid ontwikkeld dat aanwijzingen geeft 
voor het professioneel handelen van de sociaal werkers van die organisatie (zie ook 
bekwaamheid 13 paragraaf 3.3.2). Doelmatigheid in tijd en kostenbewustzijn zijn in 
deze tijd vaak de drijfveren voor beleidsontwikkeling. In de regel zijn de werkers hierbij 
betrokken en dat vereist kritisch bestuderen en kritisch amenderen (het kunnen lezen 
van beleid en doorgronden van de uitwerking). Sociaal werkers zijn dus niet alleen 
uitvoerders van dat beleid. Ze dragen bij aan de kwaliteit van sociaal beleid door dit 
beleid te toetsen aan de vraag in hoeverre het concreet bijdraagt aan: efficiënt, effectief 
en doelmatig methodisch werken, aan het kunnen doen wat relevant is in concrete 
praktijksituaties, aan professionele autonomie, en dus aan het bevorderen van het 
sociaal functioneren van hun doelgroepen op alle fronten. 

•  Beleidswerk is ook een uitdrukking van kwaliteit van democratie. Daar waar dit 
democratische principe onvoldoende werkt, is het zaak van organisaties van sociaal werk 
en van sociaal werkers als individuele professionals om met burgers, zover als zij dat 
willen, invloed uit te oefenen op ontwikkeling en uitvoering van sociaal beleid.  

Uitwerking bekwaamheid25

1.  De verschillende aspecten van methodisch handelen die beleidsbeïnvloeding betreffen:
 1.1.  Actief signaleren en agenderen waar beleid niet voldoet en alternatieven 

aandragen. Ervaringen verwoorden, onderzoeken, gegevens verzamelen en 
interpreteren, rapporteren en presenteren.

 1.2.  Toegang verwerven tot het debat waarin beleid wordt ontwikkeld (de beleidsarena), 
zodat signalen kunnen worden geadresseerd.

 1.3.  Actief meedoen aan beleidsontwikkeling. Beleidsvoorstellen doen voor 
beleidsverandering op zo’n manier dat ze operationeel zijn en dat ze opkomen voor 
de belangen van doelgroepen (belangenbehartiging).

25  Methoden met betrekking tot beleidswerk moeten nog verder worden uitgewerkt, zie daarvoor bijvoorbeeld de 

nationale kennisagenda.
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2.  Waardenaspecten in dit methodisch handelen zijn:
 2.1.  Meewerken aan het realiseren van insluitende maatschappelijke waarden, in het 

professioneel uitvoerende werk, in organisaties waar wordt gewerkt en eventueel 
daarbuiten als lid van diverse netwerken en gemeenschappen die maatschappelijke 
inclusie van allen nastreven.

3.  Kennisaspecten van dit methodisch handelen zijn:
 3.1.  Sociaal werkers weten waar en hoe beleid wordt ontwikkeld op maatschappelijk en 

organisatorisch niveau.
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3.2   Inleiding op de bekwaamheden van taakgebied 2, coördineren en 
organiseren

De indeling van bekwaamheden op dit taakgebied kent de volgende opbouw:
1.  Coördineren van het (eigen) uitvoerende werk. Dit is de inrichting van het eigen werk in 

relatie tot de vraag van mensen, groepen en gemeenschappen, en de kaders en eisen van 
de organisatie/opdrachtgever.

2.  Samenwerken in en bijdragen aan de kwaliteit van de organisatie.
3.  Interprofessioneel samenwerken.
4.  De coaching van professionals, en als de functie dat vraagt: leidinggeven.

In principe lijkt bovenstaande opsomming geen specifieke bekwaamheden te betreffen voor 
sociaal werkers. Deze bekwaamheden gelden immers voor alle hulp- en dienstverleners die 
werken in de domeinen gezondheid, welzijn en aanpalende domeinen zoals verwoord in 
paragraaf 1.1. Wat deze bekwaamheden specifiek maakt voor sociaal werk, zijn als eerste 
element: de normatieve uitgangspunten van het beroep. Deze uitgangspunten worden niet 
in elke bekwaamheid herhaald en voorafgaand aan de bekwaamheden in taakgebied 2 
onderstaand eenmalig opgesomd.
Sociaal werkers voeren deze bekwaamheden uit met in achtneming van de beroepscode26 
en de volgende uitgangspunten, verwoord in paragraaf 1.4:
• Mensenrechten en sociale rechtvaardigheid
• Respect voor diversiteit
• Empowerment 
• Presente grondhouding

Het tweede element dat deze bekwaamheden specifiek maakt, is dat ook deze 
bekwaamheden moeten bijdragen aan de kern van het sociaal werk zoals gedefinieerd in 
paragraaf 1.3.

Sociaal werk bevordert het sociaal functioneren van (kwetsbare) mensen, groepen en 
gemeenschappen in complexe omgevingen en in wisselwerking met die omgevingen.

De uitgangspunten van het beroep en de kern van het beroep maken deze bekwaamheden 
beroep specifiek. 

Bekwaamheid 8:  Coördineren en organiseren van het (eigen) werk
Bekwaamheid 9:  Samenwerken in en bijdragen aan de kwaliteit van de organisatie
Bekwaamheid 10:  Interprofessioneel samenwerken
Bekwaamheid 11:  Coachen en leidinggeven

26  De beroepscode voor professionals in sociaal werk: www.bpsw.nl/actueel/nieuwe-beroepscode-voor-de-
sociaal-werker

http://www.bpsw.nl/actueel/nieuwe-beroepscode-voor-de-sociaal-werker
http://www.bpsw.nl/actueel/nieuwe-beroepscode-voor-de-sociaal-werker
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3.2.1  Bekwaamheid 8. Coördineren van het (eigen) werk 

Sociaal werkers coördineren en organiseren het (eigen) uitvoerende werk

Toelichting
Het eigen werk vindt plaats in of vanuit een opdrachtgever of een organisatie, die 
ook kaders/aanwijzingen aanreikt voor het werk, de workload (mede) bepaalt, de 
rapportageformats aangeeft, enzovoorts. Sociaal werkers moeten ten behoeve daarvan hun 
werk kunnen plannen en deze planning uit kunnen voeren. Het gaat dan ook om zaken die 
door beleidsmakers vaak vergeten worden, zoals: tijd, geld en reizen. Het activeren van juiste 
middelen (menskracht, budget, beleid) en het methodisch en qua kennis kunnen activeren 
van de juiste voorwaarden om doelen te bereiken die op maat zijn van de betrokkenen, 
vereist organisatie van het eigen werk binnen het beleid en het management van de 
organisatie. Sociaal werkers maken afwegingen tussen hun inschattingen voor wat nodig 
is en de aangereikte kaders van de organisatie/opdrachtgever. Indien nodig adresseren ze 
fricties met als doel bij te stellen of ervan te leren.  

Uitwerking bekwaamheid
1.  De eigen verantwoordelijkheid (rollen, taken en bevoegdheden) kennen en daarvoor 

verantwoordelijkheid nemen.
2.  Duidelijk aangeven wanneer deze verantwoordelijkheid wordt overschreden, en als 

grenzen worden overschreden (bijvoorbeeld als net afgestudeerde professional alleen 
op een groep staan zonder achterwacht) dit aan de orde kunnen stellen. 

3.  Verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor de gemaakte afspraken met mensen, 
groepen en gemeenschappen om wie het gaat. Regievoeren: zorgdragen voor 
continuïteit in de contacten met mensen, groepen en gemeenschappen (bijvoorbeeld in 
samenwerking met collega’s). 

4.  Tijdsindeling en tijdsplanning voor het werk opstellen en volgens plan werken. De 
grenzen, de caseload of situaties waarin wordt gewerkt mede bepalen. 

5.  Kunnen werken met projecten en projectplanningen en daarvoor benodigde 
verslaglegging. 

6.  Uitvoeren van dossiervorming en rapportages (schriftelijke vaardigheden zijn van 
belang). Weten hoe privacywetgeving en de beroepscode daaromtrent werkt en aan deze 
voldoen.

7.  Kennen van budgetten en besteding daarvan en deze kunnen activeren, bijvoorbeeld 
ook weten wanneer een tolk moet worden ingeschakeld en dat ook kunnen doen.

8.  Het werken conform kaders van een afdeling, organisatie of opdrachtgever, zoals het 
voldoen aan de vastgelegde administratieve processen (vanaf dossieropbouw tot en met 
digitale registratie van activiteiten in formulieren volgens formats).

9.  Overleg met leidinggevende, management of collega’s voor het oplossen van dilemma’s 
die kunnen ontstaan door verschillen van visies tussen de professional en die van het 
beleid vanuit de eigen afdeling of organisatie. Bij het bereiken van doelen (effecten) met 
mensen om wie het gaat, kunnen bijvoorbeeld eisen aan efficiency en doelmatigheid 
van de organisatie overschreden worden. Het doel/effect is dan belangrijk voor de 
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professional. Dit kan aan de orde worden gesteld, waarbij verantwoordelijkheid gedeeld 
wordt met anderen en de organisatie, en door hen kan worden gedragen. 

10.  Verantwoording kunnen afleggen aan mensen, groepen en gemeenschappen met wie 
wordt gewerkt en derden (afdeling, organisaties, en dergelijke).

3.2.2  Bekwaamheid 9. Samenwerken in en bijdragen aan de kwaliteit van de organisatie

Sociaal werkers dragen bij aan de doelen van de organisatie waarin of ten behoeve 
waarvan wordt gewerkt. 

Toelichting
Sociaal werkers werken samen en dragen eraan bij dat de organisatie goed kan functioneren 
zodat de doelen van de mensen waar het om gaat kunnen worden bereikt. Dit kan in 
dienstverband of als zelfstandig ondernemer. Sociaal werk  wordt uitgeoefend in een breed 
spectrum aan organisatorische verbanden (zie paragraaf 1.1.2).

Uitwerking bekwaamheid
1.  Het doelgericht samenwerken in de organisatie als lid van een (zelfsturend of zichzelf 

organiserend) team, elkaar ondersteunen, meewerken aan teamvorming, meewerken 
aan een optimale werksfeer.

2.  Bijdragen aan beleidsvorming van een organisatie (door goede voorbereiding van 
beleidsbijeenkomsten, beleidsstukken te lezen om op de hoogte te zijn van geldend 
beleid, kritisch te - durven – kijken, aan te geven waar beleid knellend werkt en door het 
aangeven van alternatieven).

3.  Het meedoen aan vormen van werkbegeleiding en werkbespreking (daarin voldoend 
aan privacywetgeving en de beroepscode). En eventueel zelf werkbegeleiding geven en 
werkbesprekingen organiseren en leiden.

4.  Het meedoen aan zelfsturing of zelforganisatie van teams, eraan bijdragen dat er 
voldoende kennis en vaardigheden in teams kunnen ontstaan.

5.  Het meewerken aan het behalen van kwaliteitsdoelen van de organisatie in relatie tot 
kwaliteitsdoelen van het beroep. 

6.  Signaleren wat aan ontwikkeld beleid binnen de afdeling of organisatie wel en niet werkt 
voor kwalitatief goed sociaal werk. Op de agenda plaatsen wat niet werkt. 
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3.2.3  Bekwaamheid 10. Interprofessioneel samenwerken

Sociaal werkers werken interprofessioneel samen.

Toelichting
In vormen van interprofessionele samenwerking gaat het om de rol van de specifieke 
deskundigheid op het terrein van sociaal werk, om het benadrukken van deze 
deskundigheid en om het openstaan voor de deskundigheid van anderen, zodat de 
samenwerking wederkerig is met behoud van de benodigde sociaal werk inbreng. Soms 
wordt gesproken over interdisciplinair, multidisciplinair of transdisciplinair samenwerken. 
Omdat het beroep sociaal werk per definitie van interdisciplinaire kennis gebruik maakt, 
spreken wij van interprofessionele samenwerking. De professionals of organisaties 
waarmee wordt samengewerkt kennen verschillende benamingen, zoals ketenpartners, 
samenwerkingspartners,  netwerkpartners of multidisciplinair team. 

Uitwerking bekwaamheid
1.  Het doel, belang of de ambitie van de mensen om wie het gaat over het voetlicht kunnen 

brengen en ervoor zorgdragen dat deze centraal blijven staan. Waar mogelijk de mensen 
om wie het gaat betrekken in overleg, zeker als het over hen gaat.

2.  De rol van deskundige kunnen aannemen en vertolken in een team dat uit verschillende 
sociaal werkers bestaat, ieder met hun eigen specialiteit of deskundigheid. De kansen 
en mogelijkheden van het samenwerkingsverband exploiteren, verschillen overbruggen, 
leren van elkaar en elkaar ondersteunen.

3.  De rol van sociaal werker deskundig kunnen aannemen en deze kunnen toelichten 
en uitleggen aan een samenwerkingsverband dat uit meerdere en verschillende 
beroepsgroepen bestaat, zoals pedagogen, verpleegkundigen, politie, artsen. Het 
sociaal werk legitimeren en profileren en de kansen en mogelijkheden van het 
samenwerkingsverband exploiteren. Geïnteresseerd zijn in het beroepsframe van andere 
beroepsgroepen en in verschillen in frames (verstaan van uitgangspunten, mens- en 
maatschappijmodellen, begrippen en doelen). Deze verschillen in frames tussen sociaal 
werk en andere beroepsgroepen kunnen overbruggen (Klumpenaar, e.a., 2020) en 
overeenkomsten zien en benutten. 

4.  Het eigen beroepsframe naar voren brengen en doelen van sociaal werk onderbouwen 
(met theorie en begrippen) en verantwoorden (met waarden en normen in een 
situatie), en kunnen aangeven wat het (maatschappelijk) nut van sociaal werk is. Deze 
bekwaamheid is ook wel bekend als profileren en legitimeren. 

5.  Regie kunnen voeren.
6.  Consult en advies kunnen geven en consult kunnen vragen.
7.  Bekend zijn met de ambtelijke, beleidsmatige en geografische omgeving. Dit houdt in: 

het netwerk van professionals in de omgeving kennen, de doelgroepen, problemen 
en professionele netwerken of samenwerkingsverbanden kennen en deelnemen aan 
netwerken. In interprofessionele samenwerkingsverbanden eveneens signaleren en 
agenderen wat wel en niet werkt aan ontwikkeld beleid en beleid beïnvloeden. 

8.  Kunnen omgaan met verschillen in macht en gezag van andere beroepsgroepen, daarin 
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de eigen deskundigheid en het eigen mandaat naar voren kunnen brengen, kunnen 
onderbouwen en daarvoor staan.

9.  Elkaar op gemaakte afspraken kunnen aanspreken. 
10. Een samenwerkingsverband kunnen opzetten.

3.2.4  Bekwaamheid 11. Coachen en leidinggeven.

Sociaal werkers coachen en geven leiding

Toelichting
Sociaal werkers coachen mensen die betrokken zijn bij sociaal werk of die sociaal werk 
(professioneel) (gaan) uitvoeren en leiden hen op. Dit betreft ook vrijwilligers.

Uitwerking bekwaamheid
1.  Vrijwilligers opleiden (trainingen, cursussen, individueel begeleiden), zodat zij hun taken 

adequaat en volgens passende systematieken uitvoeren.
2.  Werkbegeleiding geven aan vrijwilligers of groepen professionals die het werk uitvoeren, 

conform de privacywetgeving en de beroepscode.
3.  Het opleiden en begeleiden van stagiaires sociaal werk.
4.  Leidinggeven en de passende verantwoordelijkheden nemen die de positie en functie 

vereisen (leidinggeven wordt voorondersteld vanaf bachelor niveau). 
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3.3   Inleiding op de bekwaamheden taakgebied 3, professionaliteit en 
professionalisering

Afgestudeerden van sociaal werk opleidingen zijn gediplomeerde sociaal werkers. Ook 
kunnen sociaal werkers middels een certificaat Erkenning Verworven Competenties (EVC) 
hun vakkennis en -kunde aantonen. De professionaliteit van sociaal werkers ontwikkelt zich 
verder in de praktijk, in het dagelijks werk. Voor het onderhouden en verder ontwikkelen 
van professionaliteit zijn faciliteiten noodzakelijk. Deze betreffen onder meer: ruimte, tijd, 
middelen en mogelijkheden voor bijvoorbeeld evaluatieve (kwaliteits)gesprekken met 
mensen om wie het gaat en hun omgevingen, supervisie, intervisie (in het team), reflecties 
en allerlei soorten scholingen. Onderstaand worden vier bekwaamheden onderscheiden 
die gerelateerd zijn aan professionaliteit en professionalisering. Deze bekwaamheden 
zijn moeilijk te scheiden (zie ook Van Pelt, e.a., 2020) en omvatten feitelijk alle aspecten 
van professionaliteit en professionalisering. De hier onderscheiden aspecten betreffen 
gerichtheid op en vertrekken vanuit: kennis, waarden, continue reflectie en onderzoekend 
vermogen.

Vakbekwaamheid 12:  Ontwikkelen en onderhouden van technisch rationele 
professionaliteit

Vakbekwaamheid 13:  Hanteren en overwegen van waarden en normen
Vakbekwaamheid 14:  Kritisch (en samen met anderen) reflecteren op eigen handelen
Vakbekwaamheid 15:  Ontwikkelen en onderhouden van onderzoekend vermogen

3.3.1   Bekwaamheid 12. Ontwikkelen en onderhouden van technisch rationele 
professionaliteit

Sociaal werkers hebben en ontwikkelen kennis over het geheel aan methoden, 
instrumenten, processen, procedures, wetten en maatschappelijke veranderingen 
(zoals sociale media), die van betekenis zijn voor het uitvoerend handelen.

Toelichting
Van professionals wordt verwacht dat zij de gebaande paden in het sociaal werk kennen, 
erkennen en kunnen betreden. Welke kennis en kunde professionals nodig hebben, hangt 
samen met de (ontwikkelingen in en eisen van de) contexten van waaruit ze werken, met 
(ontwikkeling van) hun taken en verantwoordelijkheden, met hun doelgroepen, maar 
natuurlijk ook met hun eigen toekomstgerichte ambities. 

Het gaat om de verwerving van wetenschappelijke kennis, professionele kennis (individueel 
en collectief) en ervaringskennis over en van doelgroepen, werkvelden en methoden en 
technieken van sociaal werk. Al deze soorten kennis vanuit verschillende kennisbronnen 
leveren verschillende perspectieven en inzichten, verschillende paradigma’s, talen, 
concepten, feiten, procedures, principes, richtlijnen en methodieken die worden 
gecombineerd. 
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Door wijzigingen in de context ontwikkelt zich ook nieuwe kennis, enkele voorbeelden 
daarvan geven wij onderstaand.
•  Kwartiermaken is een kennisgebied dat al enige tijd opgeld doet. 
•  Het versterken van kennis van en het vermogen om los-vaste netwerken die mede zorg 

verlenen te coördineren en daarin leiding te nemen of daaraan regie te geven of deze 
te ontwikkelen, en omgang met organisaties zoals scholen en arbeidsorganisaties om 
mensen en kinderen op te nemen in de reguliere samenleving. Dus mensen te helpen bij 
het denken over en geven van zorg aan mensen en kinderen met een zorgbehoefte, en 
het weten hoe deze mensen te ondersteunen. Ook managementcompetenties zijn hierbij 
aan de orde.

•  Er wordt meer ervaringsdeskundigheid ingezet.
•  Versterking van interprofessionele samenwerking. Dit houdt in dat je als professioneel 

sociaal werker kunt verwoorden wat je betekent of kunt betekenen. En wat je kunt 
betekenen door antwoorden te geven op zorgvragen of -behoeften van mensen, of 
daarin als professionals naast elkaar samen te werken.

•  Sociaal politieke ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn en veranderende 
inzichten over de verhouding tussen de burger en de overheid. Deze kunnen leiden tot 
andere opdrachten aan het beroep sociaal werk. De veranderende opdracht voor het 
beroep krijgt vaak vorm via overleg, door wet- en regelgeving en door gemeentelijk beleid. 

Aanvullend op bovenbeschreven tendensen lijkt het of sociaal werk zich steeds meer dient 
in te zetten voor een net iets andere wijze van sociaal werk dan voorheen het geval was. Dit is 
mede verwoord in de kennisagenda voor sociaal werk. Het gaat dan om:
1.  Het bevorderen van sociale samenhang. Sociaal werkers versterken veerkracht en 

samenredzaamheid, wat ten goede komt aan de sociale samenhang.
2.  Het bevorderen van inclusie. Sociaal werkers spelen een cruciale rol om de beleids- en 

ook burgerwens voor ondersteuning beter te laten aansluiten bij het gewone leven 
(versterking van de sociale basis).

3.  Het versterken van het gewone leven. Sociaal werkers zoeken naar oplossingen die door 
cliënten en inwoners zelf worden aangedragen, die passen in hun leefwereld en bij hun 
eigen visie op kwaliteit van leven. 

4.  Het laten klinken van de stem van de burger/inwoner. Sociaal werkers zoeken naar 
oplossingen die door cliënten en inwoners zelf worden aangedragen, die passen in hun 
leefwereld en bij hun eigen visie op kwaliteit van leven.

Internationaal gezien zal sociaal werk als beroep of als beroepsgroep ook aandacht gaan 
geven aan de zeventien ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s). Deze betreffen alle doelen 
om met huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit van 
leven, samenleven en de samenleving te verbeteren. Daarnaast zal sociaal werk zich ook 
steeds meer verhouden tot de ‘Grand Challenges’ (GC’s) van sociaal werk. Deze betreffen 
uitdagingen specifiek voor sociaal werk, zoals het bevorderen van bestaanszekerheid en 
het uitbannen van armoede. Enkele van deze doelen en uitdagingen zijn in dit voorliggende 
hoofdstuk opgenomen. De landelijke kennisagenda verhoudt zich eveneens tot enkele van 
deze doelen. 



76

Uitwerking bekwaamheid
Het gaat erom dat sociaal werkers kennis (kunnen) gebruiken om kennisgeïnformeerd te 
werken, de grenzen van de eigen kennis kennen en die kennis aan kunnen vullen. Verwerving 
van theorie en methoden kan een systematiserende rol spelen in concrete casussen om zich 
een oordeel te vormen of een beoogde wijze van handelen of interventie effectief kan zijn of 
effectief is. Nieuwsgierigheid, intrinsieke motivatie om te willen weten hoe het zit, zijn hier 
voorondersteld.  

De wijze waarop technisch rationele professionaliteit kan worden ontwikkeld, loopt uiteen 
van al doende leren (ervaringen), collegiale intervisie, bestuderen van vakliteratuur, volgen 
van specifieke cursussen van scholingsinstellingen, leren in communities of practices die 
daarvoor zijn ingericht, zoeken in databases met kennis, methodieken, richtlijnen, bezoeken 
van (internationale)  conferenties, bestuderen van good practices en casebeschrijvingen, het 
zien van documentaires, het luisteren naar podcasts, het volgen van debatten over sociaal 
werk, enzovoorts.

3.3.2  Bekwaamheid 13. Ontwikkelen en onderhouden van normatieve professionaliteit 

Sociaal werkers hanteren waarden en normen en overwegen deze.

Toelichting
Normatieve professionaliteit gaat om het kennen en hanteren van de beroepscode en het 
hanteren van persoonlijke waarden. Het betreft ervaringen met ethische vraagstukken 
en praktische wijsheid in concrete gevallen waarin morele overwegingen - dus ook 
waarden en normen van mensen, groepen, gemeenschappen - en de gehele werkcontext 
aan de orde zijn (Banks, 2012; Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, 2017). 
Normatieve professionaliteit vraagt verder van sociaal werkers dat zij op de hoogte zijn van 
maatschappelijke ontwikkelingen en trends in de samenleving, en bijdragen leveren aan 
het gesprek met beleidsmakers (ook al is  dat indirect) en aan sociaal beleid dat past bij die 
ontwikkelingen en trends (Van den Bersselaar, 2009).
Tot slot betekent normatieve professionaliteit het zich ook kunnen verhouden tot normen 
die funderend zijn voor wetenschappelijke waarheden en impliciete normen die worden 
gehanteerd in het beroep sociaal werk (Klaase, 2017, blz. 330 e.v.). 

Uitwerking bekwaamheid
In alle gevallen maakt de sociaal werker keuzes, mede gebaseerd op normen en waarden. 
Bij het ontwikkelen van normatieve professionaliteit hoort (naast technische rationaliteit) 
het verantwoorden van gemaakte keuzes en daarmee tevens het beroep profileren en 
legitimeren. En het hierop aanspreekbaar zijn en elkaar erop aanspreken. In de Beroepscode 
voor professionals in sociaal werk zijn de centrale waarden en normen van de beroepsgroep 
beschreven.27 

27  De Beroepscode voor professionals in sociaal werk is te vinden op de website van de BPSW

http://www.bpsw.nl/actueel/nieuwe-beroepscode-voor-de-sociaal-werker
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Bekwaamheid 14. Ontwikkelen en onderhouden van reflectieve professionaliteit 

Sociaal werkers leren van hun eigen handelen door kritisch (en samen met anderen) te 
reflecteren op hun handelen.

Toelichting
Bij het ontwikkelen van de reflectieve professionaliteit gaat het om het bijstellen van 
handelen, en leren door systematisch kritisch reflecteren op de eigen handelingen (Schön, 
1983; Van den Bersselaar, 2004) en op de kwaliteit van het werk dat is geleverd. Hierbij zijn 
verschillende vormen van kennis, grondhouding en waarden, en methodisch handelen in een 
concrete context in een samenleving aan de orde. Het gaat dus om bewust sociaal handelen 
met en voor mensen, groepen en gemeenschappen in een maatschappelijke context. 
Daarbij spelen ook kwesties als professionele identiteit (Ruijters & Simons, 2020; 
Ruijters, 2021; Le Sage, 2022) in verhouding tot de centrale waarden van het beroep 
(De Jonge, 2015), de invulling van de rol van gelijkwaardigheid, en de rol van expert 
(ongelijkheid in kennis) als het gaat over het gebruik van deskundigheid. Daarnaast gaat 
het om het aansluiten bij mensen om wie het gaat en hun omgevingen en het invoegen 
in die omgevingen. Reflectief wordt ook de rol van macht overwogen als het gaat om 
doorvoeringsmacht, bijvoorbeeld bij het overtuigen, de controle, het toezicht en de 
bescherming. Voorbeelden van passende werkvormen om reflectiviteit te bevorderen 
zijn naast training en scholing: supervisie, intervisie, werkbegeleiding, socratische 
gespreksvoering, moreel beraad, kort overleg met collega’s om de eigen mening te toetsen 
en om een andere mening of een ander perspectief te horen en te kunnen overwegen. 

Uitwerking bekwaamheid
In veel gevallen wordt tijdens en na het uitvoerende werk gereflecteerd. Het handelen wordt 
direct bijgesteld en/of er ontstaan inzichten over wat goed ging en wat beter kan. Om te 
voorkomen dat reflectie heel subjectief blijft, zijn vormen van het delen van reflecties van 
cruciaal belang. Met name om ervan te leren.

 

Susanne Bidlot, Jeugdbeschermer

“Om succes te hebben moet je voortdurend reflecteren op je 
eigen handelen. Mijn persoonlijke waarden, zoals oprechtheid, 
verbinding en professionele nabijheid, spelen daarbij ook rol.” 
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3.3.4  Bekwaamheid 15. Ontwikkelen en onderhouden van onderzoekend vermogen

Sociaal werkers dragen bij aan de ontwikkeling van het beroep door onderzoekend 
vermogen en kennisspreiding. 

Toelichting
Onderzoekend vermogen in het sociaal werk is een middel om te komen tot goed sociaal 
werk. Bijvoorbeeld, goed aansluiten bij betrokkenen, effectief zijn, het handelen goed 
kunnen onderbouwen en verantwoorden in concrete praktijksituaties. Onderzoekend 
vermogen is tevens een middel om het beroep (verder) te ontwikkelen en daardoor te 
versterken. 

Onderzoekend vermogen van sociaal werkers kent diverse situaties en diverse niveaus. 
Onderstaand wordt de onderzoekende houding, het onderzoekend vermogen, het omgaan 
met kennis door praktijkervaringen en het onderzoek en de versterking van het beroep door 
onderzoekend vermogen uitgewerkt. 

Onderzoekende houding
Een onderzoekende houding is een open en nieuwsgierige houding; willen weten wat er aan 
de hand zou kunnen zijn om te kunnen handelen in een situatie.
In concrete praktijksituaties wordt vanuit de onderzoekende houding gewerkt met een 
regulatieve cyclus, dit is een cyclus die het werken in de praktijk als het ware ínregelt (Van 
der Stel, 2021). Deze cyclus bestaat idealiter uit (kritische) vragen stellen over wat er aan de 
hand zou kunnen zijn. Het gaat dan om informatie verzamelen en deze op waarde schatten, 
deze informatie gebruiken in het methodisch handelen én vervolgens de situatie en het 
handelen evalueren. Dit laatste om te weten of het handelen in beoogde effecten heeft 
geresulteerd, en te reflecteren op het handelen; waar het goed ging en beter kon28.

Uitwerking van onderzoekende houding
De onderzoekende houding wordt verwacht van alle sociaal werkers. Onderzoekende 
houding betekent: 
•  Open en nieuwsgierig zijn, uitzoeken - bijvoorbeeld wat er aan de hand is - en opzoeken. 

Bijvoorbeeld welke interventie is bruikbaar of welke wet is van toepassing.
•  De regulatieve cyclus hanteren: kritische vragen stellen, systematisch (onder)

zoeken, informatie verzamelen en op waarde schatten, methodisch handelen in de 
praktijksituatie, handelen evalueren en reflecteren op het handelen.

28   Sociaal werk gebruikt vaak andere termen voor onderzoek in een concrete praktijksituatie, zoals: de situatie in kaart 

brengen, inschatten, (risico)taxaties, assessment, intake, werken met vragenlijsten.  

Instrumentarium dat wordt gebruikt voor onderzoek in concrete praktijksituaties kan variëren, er is bijvoorbeeld 

instrumentarium gebaseerd op praktijkinzichten en logica, zoals een intakemodel óf een vragenlijst die is ontwikkeld 

op basis van wetenschappelijk onderzoek, óf instrumentarium is onderdeel van een methodiek of methode 

(bijvoorbeeld de ABCD-methode).
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Onderzoekend vermogen: onderzoek beoordelen en zelf onderzoek doen
Bij elke vaardigheid die voor zelfstandig onderzoeken moet worden ontwikkeld of 
bijgehouden gaat het allereerst om de onderzoekende houding en zaken kunnen uitzoeken 
en opzoeken. Daarnaast gaat het over meer instrumentele vermogens, zoals die wordt 
genoemd (Griffioen, 2017), om onderzoek te beoordelen en zelf onderzoek te doen. Die 
onderzoekende houding en het onderzoekend vermogen kunnen zich dus uitbreiden, door 
meer kennis over onderzoek en meer onderzoeksvaardigheden.

Als meerdere praktijksituaties met elkaar worden vergeleken om tot diepere inzichten te 
komen, worden instrumentele vaardigheden vereist om te kunnen spreken van onderzoeken. 
Dit betreft dan onderzoeken in een meer traditionele of academische zin van het woord. 
Bijvoorbeeld praktijkgericht onderzoek of het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. 

Dit laatste meer instrumentele onderzoekend vermogen draagt bij aan: inzichten of weten 
dat de professionals en de beroepsgroep in het dagelijks werk kwaliteit leveren (evaluaties) 
en de verdere ontwikkeling en versterking van het beroep (diepere inzichten en innovaties).

De praktijk leert dat meedoen aan (innovatie-)onderzoek en zelf onderzoek uitvoeren, dus 
enig onderzoekend vermogen, niet afhankelijk is van het functie- of opleidingsniveau. Alle 
sociaal werkers kunnen meedoen in onderzoek en leren van onderzoek. Onderzoekend 
werken en werkend onderzoeken is een groeiende praktijk in leerwerkgemeenschappen. 

Uitwerking van onderzoekend vermogen
Niet alle sociaal werkers hebben alle instrumentele onderzoeksvaardigheden om zelfstandig 
praktijkgericht of wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Enig onderzoekend vermogen 
in de meer traditionele zin van het woord, wordt gevraagd vanaf bachelorniveau. 
Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer instrumentele onderzoeksvaardigheden worden 
aangeleerd, gericht op het onderzoeken zelf. Namelijk:
•  Weten wat onderzoek is.
•  Kennis zoeken en waarderen (vakliteratuur lezen en praktische toepasbaarheid 

waarderen).
•  Kennis  toetsen aan criteria (bruikbaarheid, relevantie, interne en externe validiteit en 

betrouwbaarheid).
•  Kennis over methodologie van onderzoek, keuzes kunnen maken en onderzoek kunnen 

uitvoeren.
•  Vaardigheden om onderzoek projectmatig en financieel te plannen.
•  Onderzoek methodologisch correct opzetten en uitvoeren.
•  Verslag leggen en feedback vragen, ontvangen en verwerken.  

Het reflecteren op en verspreiden van opgedane kennis
Verhalen verteld door sociaal werkers dragen bij aan de ontwikkeling van het beroep 
(geïnspireerd door: Brok & Volbracht, 2016; Van Pelt, e.a., 2011). Met ervaringskennis kan op 
basis van onderzoekend vermogen ook wat worden gedaan en het verrijkt het beroep. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het delen van gevonden kennis en het delen hoe kennis is gebruikt 
en is aangepast aan de concrete situatie. Maar ook aan resultaten die zijn gevonden in de 
situatie, en de beoordeling of evaluatie van die resultaten. Daarnaast kan het ook gaan om 
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het delen van verhalen over concrete en geanonimiseerde praktijken en van datgene dat de 
sociaal werker succesvol acht, het delen van dillema’s en thema’s waarvan andere sociaal 
werkers kunnen leren, en het kunnen deelnemen aan narratieve leerprocessen (zie Klaase, 
2017, blz. 59, blz 324). 

Alle sociaal werkers vertellen en delen verhalen. Elke sociaal werker kan een taak hebben in 
het verspreiden van kennis, bijvoorbeeld door verhalen te delen of trainingen en cursussen 
te geven aan groepen mensen om wie het gaat, bijvoorbeeld betrokkenen, vrijwilligers of 
mantelzorgers.

In de praktijk is het verspreiden van kennis een expliciete taak die behoort bij het 
professionele of wetenschappelijke doctoraat. 

Uitwerking van reflecteren op en verspreiden van opgedane kennis
• Verhalen vertellen en delen.
• Delen van kennis en hoe deze wordt toegepast in de praktijk.
• Delen van dilemma’s en thema’s.
• Delen van kennis via publicaties, audio en visuele mogelijkheden. 
• Anderen mede informeren of opleiden met kennis.

Bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep
Sociaal werkers dragen niet alleen bij aan de ontwikkeling van het beroep door verhalen 
te delen, maar doen dat ook door open te staan voor kennis uit evaluaties of innovaties, 
dat wil zeggen: inzichten in resultaten en nieuwe kennis. Nieuwe kennis kan bijvoorbeeld 
uitontwikkelde nieuwe methoden en instrumenten betreffen, zoals richtlijnen voor handelen 
die sociaal werkers zich eigen maken. Het kunnen ook nieuwe methodieken betreffen die 
bijvoorbeeld worden aangeboden via vaktijdschriften, databases of (wetenschappelijke) 
artikelen en boeken. 
Ontwikkeling van het beroep heeft te maken met kennis en inzichten en het ontwikkelen, 
delen en gebruiken daarvan. Dit betreft kennis uit onderzoek én kennis uit andere 
kennisbronnen. Dit slaat niet alleen op nieuwe kennis, maar ook op gebaande paden; 
weten wat werkt. Alle sociaal werkers kunnen onderzoek aanvragen of daarin participeren 
en daarmee bijdragen aan het ontwikkelen van beroepsstandaarden zoals richtlijnen en 
handreikingen.
Het vereist echter bijzondere vakkennis, dus instrumentele onderzoeksvaardigheden, om 
zelf innovaties te ontwikkelen en te funderen in theorie en praktijkmethoden (Lub, 2017; 
Scheffelaar & Kuiper, 2017). 

Uitwerking bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep
• Onderzoek aanvragen en participeren in onderzoek.
• Zich nieuwe kennis en handelswijzen eigen maken.
• Weten wat werkt.
• Innovaties ontwikkelen.
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Samenvattende uitwerking
Onderzoekend vermogen wordt verwacht van alle sociaal werkers. Van alle sociaal werkers 
wordt eveneens verwacht dat zij opgedane kennis verspreiden, zodat de professionele 
praktijk kan worden verrijkt met inzichten. Echter afhankelijk van opleidingsniveau worden 
meer instrumentele onderzoeksvaardigheden verwacht, geldend vanaf bachelorniveau. 
Vanaf doctoraatsniveau wordt verwacht dat professionals expliciet taken op zich nemen in 
het verspreiden van kennis en het ontwikkelen van innovaties. 
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3.4  Niveauverschillen

Onder paragraaf 2.5 is vermeld dat professioneel sociaal werk uitgevoerd wordt door 
professionals die in verschillende functies in de beroepskolom opereren. Daarbij wordt, 
voor wat betreft het niveaubegrip, niet onderscheiden in breedte of op inhoud, maar zijn 
deze niveaus beschreven in termen van zelfstandigheid en complexiteit (meerduidigheid, 
factoren). Instroom in functieniveaus hangt samen met het opleidingsniveau. 

De uitgangspunten voor niveau-indeling zijn te vinden in het Nederlandse 
Kwalificatieraamwerk voor niveau, waarin afspraken gelden over Europees en nationaal 
opleidingsniveau. Deze geven werkgevers (sociale partners en het bedrijfsleven) de 
mogelijkheid om functies in niveaus in te delen29 (Nationaal Coördinatiepunt NLQF, 2015b; 
Nationaal Coördinatiepunt NLQF 2015 a).

Niveau-indeling in het onderwijs gebeurt in de regel op basis van de combinatie van de 
volgende beschrijvende factoren voor niveau (descriptorelementen): context, kennis, 
vaardigheden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Hierover het volgende:
•  Binnen de categorie vaardigheden worden onderscheiden: toepassen van 

kennis, probleemoplossende vaardigheden, leer- en ontwikkelvaardigheden, 
informatievaardigheden en communicatievaardigheden. 

•  De contextbeschrijvingen van de niveaus zijn samen met de beschreven kennis 
bepalend voor de moeilijkheidsgraad van de vaardigheden. Daarbij hoeft voor een 
functiebeschrijving of een niveaubeschrijving niet aan alle kenmerken van een niveau 
te worden voldaan, maar wordt gekeken wat het beste past (‘the best fit’) bij een 
niveaubeschrijving.  

29  https://nlqf.nl/nlqf-niveaus

 https://nlqf.nl/nlqf-niveaus
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NIVEAU CONTEXT KENNIS (INCLUSIEF KENNIS VAN HET VORIGE NIVEAU)

Niveau 4. 
MBO-4

Een herkenbare, 
wisselende leef-  
en werkomgeving 

Bezit brede en specialistische kennis van materialen, 
middelen, feiten, abstracte begrippen, theorieën, 
ideeën, methoden en processen van en gerelateerd 
aan een beroep en kennisdomein.

Niveau 5. 
AD

Een onbekende, 
wisselende leef-  
en werkomgeving 

De kennis is ruim, verdiept, gedetailleerd, een beperkte 
reeks basistheorieën en concepten, beperkte kennis 
van actuele specialismen.

Niveau 6. 
Bachelor

Een onbekende, 
wisselende leef-  
en werkomgeving 

De kennis is gevorderd, er is kritisch inzicht in het 
beroepsdomein. Kent grenzen daarin en kent actuele 
onderwerpen en specialismen.

Niveau 7. 
Master

Een onbekende, 
wisselende leef- en 
werkomgeving met 
een hoge mate van 
onzekerheid

Gespecialiseerde en geavanceerde kennis, en 
raakvlakken tussen kennisdomeinen in het beroep, 
kritisch begrip van een reeks van theorieën, uitgebreide 
en gedetailleerde  kennis van actuele onderwerpen en 
specialismen gerelateerd aan het beroepsdomein.

Niveau 8. 
Doctoraat

Een onbekende, 
wisselende leef- en 
werkomgeving met 
een hoge mate van 
onzekerheid

Bezit de meest geavanceerde kennis, kennis over 
raakvlakken tussen kennis- en beroepsdomeinen, 
levert bijdrage aan het beroep en wetenschapsgebied, 
kritisch inzicht en kritisch begrip van belangrijkste 
actuele theorieën, principes en concepten.



84

Bronnen

Baart, A. (2011). Een theorie van de presentie (3de editie). Lemma.

Banks, S. (2004). Ethics, accountability and the social professions.  Palgrave Macmillan.

Banks, S. (2012). Ethics and values in social work. Palgrave Macmillan.

Beurskens, E., Van der Linde, M. & Baart, A. (2019). Praktijkboek presentie. Coutinho.

Boendermaker, L. (2011). Implementeren is reflecteren: Evidence based werken en 
de implementatie van interventies in de jeugdzorg. [Lectorale rede] HVA Publicaties.  
Geraadpleegd op 27-04-2021, van https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/
publicaties/publicaties-algemeen/implementeren-is-reflecteren.html

Boumans, J. (2012). Naar het hart van empowerment. Een onderzoek naar de grondslagen 
van empowerment van kwetsbare groepen. Deel 1. Trimbos instituut/Movisie.

Bredewold, F., Duyvendak, J.W., Kampen, T., Tonkens, E., & Verplanke, L. (2018). De verhuizing 
van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt. Van Gennep. 

Brok, M. & Volbracht, E. (2016). Werken met hoofd, hart en handen. De kracht van de sociale 
professional. SWP.

Bruins, J.W., Hermans, K., Steenmeijer, J. & Tier, van de M. (2020). Kwaliteitsvol sociaal werk: 
drie typen strategieën.  In M. van Pelt, R. Roose, M. Hoijtink, M. Spierts & L. Verharen (Red.), 
Professionalisering van sociaal werk (pp. 137-158). Coutinho.

Bruins, J.W. & Grymonprez, H. (2020).  Collectieve professionalisering in sociaal werk: het 
belang van verenigen. In M. van Pelt, R. Roose, M. Hoijtink, M. Spierts, L. Verharen (Red.), 
Professionalisering van sociaal werk (pp. 179-196). Coutinho.

Cath, A. (2018). Solace in Complexity. A fundamental empirical thougt experiment. 
[Dissertatie, Universiteit voor Humanistiek]. ProefschriftMaken. 

Collins, S. (2017). Social Workers and Resilience Revisited Practice. Social work in action, 
29(2), 85-105. https://doi.org/10.1080/09503153.2016.1229763

De Jonge, E. (2011). Professionaliteit: een model van kern en context. Professionaliteit.nu.

De Jonge, E. (2015). Beelden van de professional. Inspiratiebronnen voor 
professionalisering. Eburon.

De Wit, R. Van Haaren, K. & Van den Brekel-Dijkstra, K. (2018). NHG-praktijkhandleiding 
samenwerken aan gezondheid in de wijk. Gezondere patiënten, niet alleen úw zorg. 

https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/publicaties/publicaties-algemeen/implementeren-is-reflecteren.html
https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/publicaties/publicaties-algemeen/implementeren-is-reflecteren.html


85

Geraadpleegd op 19-06-2021, van https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_
org/uploads/nhg-praktijkhandleiding_samenwerken_aan_gezondheid_in_de_wijk_web_1.pdf

Foucault, M. (1975). Geschiedenis van de waanzin in de zeventiende en achttiende eeuw. 
Boom. 

Freidson, E. (2001). Professionalism the third logic. On the practice of knowledge. The 
University of Chicago Press.

Ganzevles, M., Andriessen, D., Van Beest, W., Van Regenmortel, T. & Van Weeghel, J. (2020). 
The nature of social work research by Dutch universities. Journal of Social Intervention: 
Theory and Practice, 29(1), 41–61. https://doi.org/10.18352/jsi.616

Geertsema, H. (2004). Identiteit in meervoud. Een identiteitsbeschrijving van het 
maatschappelijk werk [dissertatie]. Rijksuniversiteit Groningen.

Griffioen, D. M. E. (2017). Onderzoek is onderdeel van professioneel handelen. Op zoek naar 
handvatten. TH&MA Hoger Onderwijs 2017(5), 90–97.
Hoff, S., Vrooman, C., Iedema, J., Boelhouwer, J. & Kullberg, J. (2021). Het verschil in 
Nederland 2014-2020. Zes sociale klassen en hun visie op samenleving en politiek. Sociaal 
en Cultureel Planbureau.

Hooghiemstra, E., & Van Pelt, M. Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk. 

Huber, M. A. S. (2014). Towards a new, dynamic concept of Health: Its operationalisation and 
use in public health and healthcare and in evaluating health effects of food. [Proefschrift] 
Maastricht University. Geraadpleegd op 09-02-2021, van https://cris.maastrichtuniversity.
nl/ws/portalfiles/portal/1486687/guid-ca35cef5-7513-4963-8666-dfed020b66ac-
ASSET1.0.pdf

Huber, M., van Vliet, M., Giezenberg, M., Winkens, B., Heerkens, Y., Dagnelie, P. C. & Knottnerus, 
J. A. (2016). Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept 
of health: a mixed methods study. BMJ Open, 6(1), e010091. https://bmjopen.bmj.com/
content/6/1/e010091

Instituut voor Publieke waarden (2020). Het grote doorbraakboek. Uit de ellende met 
eersteklas maatwerk. Instituut voor Publieke Waarden. B.V.  

Jagt, N. (2006). Beroepsprofiel van de Maatschappelijk Werker. NVMW.

Klaase, F. (2017). Professionele moed in het sociaal werk. Over sociale rechtvaardigheid, 
agogisch vakmanschap & het parrèsiastisch êthos. [Proefschrift] Eburon.

Klumpenaar, P.L., De Lange, M. & Potting, M. (2020). Overbruggen van Verschillen. 
Hanzehogeschool Groningen.

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-12/De-Kennis-en-Onderzoeksagenda-Sociaal-Werk.pdf
https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/portalfiles/portal/1486687/guid-ca35cef5-7513-4963-8666-dfed020b66ac-ASSET1.0.pdf
https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/portalfiles/portal/1486687/guid-ca35cef5-7513-4963-8666-dfed020b66ac-ASSET1.0.pdf
https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/portalfiles/portal/1486687/guid-ca35cef5-7513-4963-8666-dfed020b66ac-ASSET1.0.pdf
https://bmjopen.bmj.com/content/6/1/e010091
https://bmjopen.bmj.com/content/6/1/e010091


86

Koenis, S. (1993). De precaire professionele identiteit van sociaal werkers. NIZW.
Le Sage, L. (2022). Professionele identiteit van de sociaal werker [Openbare les]. Hogeschool 
Rotterdam Uitgeverij.

Lehman, B. J., David, D. M. & Gruber, J. A. (2017). Rethinking the biopsychosocial model 
of health: Understanding health as a dynamic system. Social and Personality Psychology 
Compass, 11(8), 1–17. https://doi.org/10.1111/spc3.12328

Linders, L. (2019). Op zoek naar houvast. Empowerment als handelingskader in de praktijk 
van zorg en welzijn [Lectorale rede]. Hogeschool Inholland.

Lipsky, M. (2010). Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. 
Russell Sage Foundation. 

Loo Social Work, Loo Culturele en Maatschappelijke Vorming, Loo Maatschappelijk Werk 
en Dienstverlening, Loo Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Loo Pedagogiek . (2017). 
Landelijk opleidingsdocument sociaal werk. SWP.

Lub, V. (2017). Vaste grond. Theorie en theoriegebruik in maatschappelijke activering. 
Movisie.

McNeece, C., & Thyer, B. (2004). Evidence-Based Practice and Social Work. Journal of 
evidence-based social work, 1(1), 7–25. https://doi.org/10.1300/J394v01n01_02

Menger, A. (2018). De werkalliantie in het gedwongen kader. Onderzocht bij het 
reclasseringstoezicht. [Academisch proefschrift]. Eburon.

Metz, J. & Verharen, L. (2021). Methodisch werken: de fiets van het sociaal werk. In T. Metz, J. 
Jager-Vreugdenhil, M. Wilken, JP. Witte (Red.), Sociaal werk doordacht (pp. 33–52). SWP.

Metz, J., Jager-Vreugdenhil, M., Spierings, F., Wilken, T. & Witte, T. (2021). Sociaal werk 
doordacht. SWP.

Nationaal Coördinatiepunt NLQF. (2015a). Bijlage II bij het advies van de commissie NLQF 
- EQF NLQF en leeswijzer. Geraadpleegd op 24-06-2021, van https://www.nlqf.nl/nlqf-
niveaus

Nationaal Coördinatiepunt NLQF. (2015b). Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF. 
Geraadpleegd op 23-02-2021, van https://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus

Nell, C. (2019). Organiseren in meervoudige perspectieven. Recht doen aan sociaal werk 
in de wijk [Dissertatie, Universiteit voor Humanistiek].  Geraadpleegd op 12-09-2021, van 
https://www.socialevraagstukken.nl/wp-content/uploads/PROEFSCHRIFT-DIGITAAL_Coby-
Nell_interactief.pdf



87

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. (2017). Zonder context geen bewijs Over de 
illusie van evidence-based practice in de zorg. RvS. Geraadpleegd op 13-09-2021, van www.
raadrvs.nl

Raeymaeckers, P. (2021). Beleidspraktijk en sociaal werk: enkele theoretische perspectieven. 
In M. Raeymaeckers, P., Gradener, J., Van Dam, S., Botman, S., Driessens, K., Boxstaens, J & 
Tirion, M. (Red.), Denken over sociaal werk. Samenleving, rechtvaardigheid en praktijk (pp. 
379–395). Acco.

Ruijters, M.C.P., Simons, J. (2020). Connecting professionalism, learning and identity. Eesti 
Haridusteaduste Ajakiri, 8(2), 32–56.

Ruijters, M. C. P. (2021). Manifest voor de beroepsidentiteit. Over de achterkant van 
personaliseren en flexibiliseren van beroepsopleidingen. Geraadpleegd op 27-07-2021, 
van. https://goodworkcompany.nl/wp-content/uploads/2021/03/Manifest-voor-de-
beroepsidentiteit.pdf

Scheffelaar, A., Kuiper, C. (2017). Wat werkt bij sociale innovatie. Geraadpleegd op 06-09-
2021, van https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Dossier-
Wat-werkt-bij-Sociale-innovatie%20%5BMOV-11871662-1.0%5D.pdf

Scholte, M. (2018). Op de barricaden ?! Over sociaal werk, probleemfiguraties en de aanpak 
van structurele problemen in het sociaal domein [Marie Kamphuis Lezing]. Geraadpleegd op 
14-06-2021, van https://mariekamphuisstichting.nl/images/mks-lezing-2018-pdf.pdf

Scholte, M., Felten, H. & Sprinkhuizen, A. (2013). Opgelet. Coutinho.
Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner. How professionals think in action (Editie 
1991).  Routledge.

Schön, D. A. (1987). Educating the reflective practitioner. Jossey-Bass Publishers.

Schrooten, M., Thys, R. & Debruyne, P. (2019). Sociaal Schaduwwerk. Over de informele 
spelers in het welzijnslandschap. Politeia NV.

Sectorraad Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs. (2008). Vele takken, één stam. Kader voor de 
hoger sociaal agogische opleidingen. SWP. 

Sackett, D.L., Strauss, S.E., Richardson, W.S., Rosenberg, W., & Haynes, R.B. (2000). Evidence-
based Medicine. How to practice and teach EBM. (2e editie). Churchil Livingstone. 

Spierts, M. (2014). De stille krachten van de verzorgingsstaat. Geschiedenis en toekomst van 
sociaal-culturele professionals. Van Gennep.

Spierts, M., Van Pelt, M., Van Rest, E., & Verweij, S. (2017). Visie en vakbekwaamheid maken 
het verschil. Over professionele besluitvorming in het sociaal werk. Movisie. 



88

Steenmeijer, J. (2021). Beroepscode voor professionals in sociaal werk. BPSW.  

Steenmeijer, J. (2022). Professionele autonomie in het sociaal werk. Een model voor 
verantwoord handelen. Coutinho.

Tonkens, E. (2009). Mondige burgers, getemde professionals. Marktwerking en 
professionaliteit in de publieke sector. Van Gennep.

Ungar, M., & Liebenberg, L. (2011). Assessing resilience across cultures using mixed 
methods: Construction of the Child and Youth Resilience Measure. Journal of Mixed Methods 
Research, 5(2), 126–149.

Uyterlinde, M. & Van der Velden, J. (2017). Kwetsbare wijken in beeld. Platform31.
Van Batenburg-Resoort, E. (2013). Grande dame van het social casework. Marie Kamphuis 
1907-2004. SWP.

Vandekinderen, C., Roose, R.,  Raeymackers, P. & Hermans, K. (2018). Sociaalwerkconferentie 
2018. Sterk Sociaal Werk. Eindrapport. Geraadpleegd op 15-01-2021, van https://www.
steunpuntwvg.be

Van den Bersselaar, V. (2004). De casus als basis. Theorie en methode bij leren van 
casuïstiek. Nelissen.

Van den Bersselaar, V. (2009). Bestaansethiek. Normatieve professionalisering en de ethiek 
van identiteits-, levens- en zingevingsvragen. Humanistic University Press SWP.

Van der Laan, G. (2003). De professional als expert in practice based evidence: wat maakt 
sociale interventies effectief? Tijdschrift Voor Sociale Interventie, 13, 6-15. 

Van der Linde, M. (2016). Geschiedenis Sociaal Werk in Nederland (6e ed.). SWP.

Van der Linde, M. (2011). Doe wel, maar zie om...Een pleidooi voor historisch besef in het 
sociaal werk. [Openbare les]. Hogeschool Utrecht.

Van der Maesen, L. J. G., & Walker, A. C. (2005). Indicators of Social Quality: Outcomes of the 
European Scientific Network. The European Journal of Social Quality, 5(1/2), 8–24.  
https://doi.org/10.3167/146179105780337431

Van Ewijk, H. (2015). Omgaan met Sociale Complexiteit. Professionals in het sociale domein. 
SWP.

Van Pelt, M., Roose, R., Hoijtink, M., Spierts, M. & Verharen, L. (2020). Professionalisering van 
Sociaal Werk. Theorie, praktijk en debat in Nederland en Vlaanderen. Coutinho.

Van Pelt, M., Hoijtink, M. Oostrik, H. & Räkers, M. (2011). Meesterschap in het sociaal werk. 
Over kennisontwikkeling en praktijkverbetering voor het vak en de organisatie. SWP.



89

Van Regenmortel, T. (2009). Empowerment als uitdagend kader voor Sociale Inclusie en 
Moderne Zorg. Journal of social Intervention, Theory and Practice, 18(4), 22-42.

Van Regenmortel, T. (2011). Lexicon van empowerment [Marie Kamphuis lezing]. Marie 
Kamphuis Stichting.

Van Robaeys, B., Raeymaeckers, P. & Van Ewijk, H. (2018). Contextual–transformational 
social work in superdiverse contexts: An evaluative perspective by clients and social workers. 
Qualitative Social Work, 17(5), 676–691. https://doi.org/10.1177/1473325016683793

Van der Stel, J. (2021). Wetenschap & praktijk. Gids voor (aankomende) professionals in 
zorg, welzijn en sociaal werk. SWP.

Van Vliet, K., Grotendorst, A. & Roodbol, P. (2016). Anders kijken, anders leren, anders doen. 
Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk. Zorginstituut 
Nederland.

Van der Zwet, R. (2018). Implementing evidence-based practice in social work: a shared 
responsibility [Dissertatie, Universiteit Tilburg]. Geraadpleegd op 08-03-2021, van https://
www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-11/Implementing-evidence-based-practice-
in-social-work.pdf

Witte, T. (2021). Sociaal werk en sociaal beleid: mee en tegen bewegen in de beleidsarena. 
In T. Metz, J. Jager-Vreugdehil, M. Wilken & J.P. Witte (Red.), Sociaal werk doordacht (pp. 
67–82). SWP.

Wolf, J. R. L. M. & Jonker, I. E. (2020). Pathways to Empowerment. The Social Quality Approach 
as a Foundation for Person - Centered Interventions. International Journal of Social Quality , 
10(1), 29–56. https://doi.org/10.3167/IJSQ.2020.100103 

https://www.journalsi.org/articles/abstract/10.18352/jsi.186/


90



91

Bijlage 1  Professioneel statuut BPSW

Het professioneel statuut biedt een kader waarbinnen professionals in sociaal werk 
kunnen werken volgens de beroepscode, het beroepsprofiel en de kwaliteitseisen 
zoals geformuleerd door de beroepsvereniging en beroepsregisters van professionals 
in sociaal werk. Uitgangspunt in het professioneel statuut is dat de werkgever de 
algemene verantwoordelijkheid draagt voor het realiseren van de doelstellingen en 
het beleid van de organisatie en de daartoe te verrichten werkzaamheden, en daarbij 
de professionele autonomie van professionals erkent. De professional in sociaal werk 
draagt de verantwoordelijkheid voor het uitoefenen van zijn30 beroep conform de 
professionele standaard en kerntaken zoals uitgewerkt en toegelicht in het vigerende 
beroepsprofiel. 

Het professioneel statuut bestaat uit een algemeen gedeelte dat is opgesteld door de 
Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) en een specifiek gedeelte 
dat wordt ingevuld door de werkgever en werknemers in een specifieke organisatie. In 
principe is het ook mogelijk dat het specifieke gedeelte wordt ingevuld door de BPSW en een 
brancheorganisatie. 

Het algemene gedeelte van het professioneel statuut is een kaderregeling die voor 
alle beroepsvarianten van sociaal werk van toepassing kan zijn als er sprake is van een 
dienstverband met een organisatie. Voor sommige onderwerpen is er een specifieke 
organisatie-gebonden uitwerking nodig. Daarom bevat het statuut naast een algemenen 
deel ook een specifiek, organisatie-gebonden deel.

Advies ten aanzien van de ondertekening 
Namens de professionals in sociaal werk tekent bij voorkeur een vakgroep, de 
ondernemingsraad of een door de professionals aangewezen vertegenwoordiging. De 
ondertekenaar namens de professionals dient daartoe formeel gemachtigd te zijn door 
en deel uit te maken van deze beroepsgroep. Het professioneel statuut geldt  de hele 
beroepsgroep werkzaam  in de organisatie. 

30 Waar in het statuut “hij” of “zijn” staat, dient te worden gelezen: “hij of zij” respectievelijk “zijn of haar”.
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VOORBEELD VAN EEN PROFESSIONEEL STATUUT

Bevoegd gezag van organisatie […………..]

en

De vertegenwoordiger van de beroepsgroep sociaal werkers [……….]

Overwegende 
1.  dat de professionals in sociaal werk een onvervreemdbare zelfstandige 

verantwoordelijkheid dragen voor de uitoefening van het beroep volgens de 
professionele standaard zoals omschreven in artikel 1 van dit statuut. 

2.  dat het professioneel statuut is bedoeld om de professionele autonomie van 
professionals die werkzaam zijn bij een organisatie te duiden en te borgen. 

3.  dat de werkgever de eindverantwoordelijkheid draagt voor het realiseren van de 
doelstelling, het beleid en de kwaliteit van de organisatie. 

4.  dat de werkgever en de professionals ieder voor zich en in gezamenlijkheid ervoor 
zorg dragen dat de professional zijn beroep kan uitoefenen conform de professionele 
standaard. 

5.  dat afspraken omtrent de uitoefening van het beroep in de functie die de professionals 
in sociaal werk uitoefent wenselijk is. 

6.  dat de werkgever en de professionals in sociaal werk op basis van wederzijdse 
uitgangspunten ter zake bindende afspraken willen maken waaruit rechten en 
verplichtingen voor beide partijen voortvloeien. 

7.  dat de werkgever en de professionals in sociaal werk daartoe met elkaar in gesprek gaan 
met als doel: 

 a.  duidelijkheid te verschaffen over wederzijdse uitgangspunten; 
 b.  duidelijkheid te verschaffen over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op 

organisatorisch en professioneel handelingsniveau; 
 c. Te komen tot het sluiten van deze overeenkomst. 

Komen als volgt overeen: 
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ALGEMEEN GEDEELTE 

Artikel 1 - Definities

Professional (in sociaal werk) 
Degene die uitvoerend werkzaam is in het brede sociaal werk.

Beroepsprofiel van professionals in sociaal werk 
Het vigerende beroepsprofiel van de professionals in sociaal werk waarin de taken, 
verantwoordelijkheden en deskundigheden van de beroepsbeoefenaar zijn omschreven, 
zoals vastgesteld door de BPSW. 

Beroepscode voor professionals in sociaal werk
De vigerende beroepscode voor de professionals in sociaal werk zoals vastgesteld door de 
Beroepsvereniging van Professionals in sociaal werk. 

Beroepsregister(s)
Register waar professionals in sociaal werk (kunnen) staan ingeschreven.

Functie 
Het door de organisatie vastgestelde samenstel van verantwoordelijkheden, bevoegdheden 
en taken waarbinnen het beroep van professionals in sociaal werk wordt uitgeoefend. 

Professionele standaard 
De professionele standaard van de professionals in sociaal werk wordt gevormd door de 
inhoud van het beroepsprofiel, de beroepscode en de eisen die de beroepsregisters stellen. 

Professionele autonomie 
De vrijheid en verantwoordelijkheid van een professional om mensen, groepen en 
gemeenschappen naar zijn professionele oordeel zo veel mogelijk recht te doen, daarbij 
handelend binnen de geldende wettelijke, vakinhoudelijke en beroepsethische kaders van 
het beroep (professionele standaard).

Werkgever 
Degene(n) die in en buiten rechte bevoegd is (zijn) de organisatie te vertegenwoordigen 
waarbinnen de professional werkzaam is. 

Artikel 2  - Uitgangspunten van de werkgever

1.  de werkgever beoogt de doelstelling van en het beleid van de organisatie te realiseren.
2.  tot het verrichten van het uitvoerend werk stelt de werkgever de professionals aan in een 

bepaalde functie. 
3.  de werkgever draagt de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de diensten van 

de organisatie waarbij de professional een eigenstandige verantwoordelijkheid voor 
het eigen professioneel handelen.  Dit wordt o.a. duidelijk bij vormen van toezicht door 
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beroepsgenoten bij beroepsregistratie. De professional verantwoordt zich over het eigen 
handelen, niet de werkgever.

4.  de werkgever erkent de professionele autonomie van de professional: dat de 
professional zijn functie en de daaruit voortvloeiende opdracht dient te vervullen in lijn 
met de professionele standaard. 

Artikel 3 - Uitgangspunten van de professional 

1.  de professional oefent zijn beroep uit volgens de professionele standaard. 
2.  de professional erkent de organisatie waaraan hij zich verbindt als het  

kader voor zijn beroepsuitoefening. 
3.  de professional oefent zijn beroep uit binnen het kader van de functie waarin  

hij in de organisatie werkzaam is. 
4.  de professional heeft op grond van de aard van het beroep een professionele 

verantwoordelijkheid. 
5. de professional erkent de uitgangspunten van de werkgever. 

Artikel 4 - Functie en taakomschrijving 

1.  De werkgever is gehouden de professional bij aanvang van zijn werkzaamheden 
een functie- en taakomschrijving en een organisatieschema te verstrekken waarin 
respectievelijk de verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van het 
vervullen van de functie zijn opgenomen. 

2.  Het is de verantwoordelijkheid van de professional om na te gaan of de functie 
en taakomschrijving hem in staat stelt om het beroep uit te oefenen volgens de 
professionele standaard. 

Artikel 5 - De beroepsverantwoordelijkheid en functievervulling

1.  de professional oefent zijn beroep uit in lijn met de professionele standaard. 
2.  de professional heeft op grond van de aard van het beroep professionele autonomie
3.  de professional is te allen tijde verantwoording verschuldigd aan de werkgever over de 

uitoefening van zijn functie voor zover daarmee niet in strijd wordt gehandeld met de 
vertrouwelijkheid van client-informatie die voor de professionals in sociaal werk geldt en 
is beschreven in de beroepscode. 

4.  de werkgever en de professionals in sociaal werk maken in gezamenlijk overleg afspraken 
over de vorm waarin de verantwoording zoals omschreven in het voorgaande lid gestalte 
krijgt. 

Artikel 6  - Het beleid van de organisatie

1.  De werkgever is verantwoordelijk voor een zodanig beleid in de organisatie dat dit 
de professional in staat stelt om het beroep uit te oefenen volgens de professionele 
standaard. 

2.  De werkgever is gehouden condities te scheppen die de professional in staat stelt het 
beleid van de organisatie, voor zover dit de beroepsuitoefening raakt, te toetsen aan het 
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beroepsprofiel en de beroepscode voor professionals in sociaal werk. 
3.  De werkgever is gehouden de professional relevante informatie te verstrekken ten 

aanzien van het beleid voor zover dit de beroepsuitoefening raakt, ten einde de 
professionals in sociaal werk in staat te stellen dit beleid te toetsten conform artikel 22 
van de beroepscode. 

4.  De professional is gehouden de werkgever die gegevens te verstrekken die van belang 
zijn voor het ontwikkelen en evalueren van relevante onderdelen van het beleid ter zake 
conform artikel 24 van de beroepscode. 

5.  De werkgever en de professionals in sociaal werk maken in gezamenlijk overleg 
afspraken over de afbakening van taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de 
beleidsontwikkeling volgens artikel 6 lid 1 en de vorm van informatieverstrekking volgens 
artikel 6 lid 4 van dit statuut. 

Artikel 7 – Samenwerking

1.  De werkgever is gehouden condities te scheppen die de professional in staat stelt 
samen te werken met anderen in het belang van de beroepsuitoefening volgens de 
professionele standaard. 

2.  De professional is gehouden om waar de situatie dit verlangt samen te werken met 
anderen en daarbij de professionele standaard in acht te nemen. Samenwerking met 
anderen kan zowel zijn met beroepsgenoten als met vertegenwoordigers van andere 
beroepen binnen en buiten de eigen organisatie. 

Artikel 8 - Vertrouwelijke gegevens van de cliënt

1.  Het is de verantwoordelijkheid van de professionals in sociaal werk ervoor te zorgen 
dat vastgestelde vertrouwelijke gegevens niet toegankelijk zijn voor een ieder die niet 
professioneel betrokken is bij de cliënt. 

2.  Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever zodanige condities te scheppen 
van materiële en regelgevende aard dat geheimhouding van de cliëntgegevens 
overeenkomstig is met de relevante regelgeving op het gebied van privacybescherming. 
Deze stellen de professionals in sociaal werk in staat te werken volgens artikel 10 van de 
beroepscode. 

Artikel 9 - Kwaliteitszorg en nascholing

1.  De werkgever en de professional hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van de uitoefening van het beroep binnen de functie en het op peil houden van 
de daarvoor benodigde professionele kennis en vaardigheden. 

2.  De werkgever is gehouden ten aanzien van de deskundigheidsbevordering van de 
professional condities te scheppen van financiële aard en facilitaire aard waarbij het niet 
is uitgesloten dat de werkgever ook wat van de professional vraagt. 

3.  De professional is gehouden zijn professionele deskundigheid op peil te houden en te 
bevorderen onder andere door middel van daartoe gerichte scholingsactiviteiten en 
reflectie. 

4.  De werkgever en de professionals in sociaal werk maken in onderling overleg 
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afspraken over de vorm waarin ieders in de voorgaande leden van dit artikel genoemde 
verantwoordelijkheid gestalte krijgt. 

5.  Professionalisering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en 
werknemers op alle niveaus: bestuur/directie, management en werkvloer. Op al deze 
niveaus wordt geleerd en wordt een klimaat van blijvend leren uitgedragen. 

Artikel 10 - Continuïteit van beroepsuitoefening

1.  De werkgever en de professional hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om 
de continuïteit van de beroepsuitoefening te waarborgen volgens de professionele 
standaard bij afwezigheid van de professional. 

2.  De werkgever en de professionals in sociaal werk maken in gezamenlijk overleg 
afspraken omtrent de bewaking van de vertrouwelijkheid van gegevens ten behoeve van 
de continuïteit van de beroepsuitoefening zoals omschreven in het voorgaande lid. 

Artikel 11 – Spanningsvelden en geschillen

1.  Als het organisatiebelang en de invulling van de professionele autonomie tot spanning of 
geschillen leidt, hebben zowel werkgever als professionals de verantwoordelijkheid daar 
met elkaar over in gesprek te gaan. De dialoog moet bijdragen aan het verder vormgeven 
van verantwoorde zorg. Dit alles met behoud van ieders (wettelijke en beroepsmatige) 
verantwoordelijkheden en (professionele) belangen.

2.  De werkgever en de professionals stellen in gezamenlijk overleg een regeling vast 
aangaande het verschil van inzicht, spanningsvelden, conflicten of klachten inzake 
de toepassing van dit statuut. Daarvoor kunnen ook bestaande geschillenregelingen 
worden gebruikt. De regeling is van dien aard dat zowel de belangen van de werkgever als 
beroepsbelangen van professionals in sociaal werk tot hun recht komen. 

Artikel 12 – Slotbepalingen

1.  De werkgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat dit statuut bekend is bij en van 
toepassing is op iedere professional die werkzaam is ten dienste van de organisatie. 

2.  De werkgever en professionals stellen in gezamenlijk overleg een termijn en procedure 
vast voor periodieke evaluatie van dit statuut. Daarvoor kan worden aangesloten bij 
binnen de organisatie bestaande cycli. 

3.  Krachtens dit statuut tussen werkgever en professionals in sociaal werk in gezamenlijk 
overleg te maken afspraken en mogelijke aanvullingen dienen tot stand te komen, 
schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend door de werkgever en de professionals 
in sociaal werk. 
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SPECIFIEK GEDEELTE 

Organisatie-specifieke afspraken tussen werkgever en professional(s) 
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Bijlage 2  Lijst van registers

Overzicht van de beroepsregisters voor sociaal werkers

BEROEPSREGISTER BEROEPSVERENIGING NIVEAU UITVOERDER

Kern registers

Maatschappelijk Werkers BPSW hbo, master Registerplein

Sociaal Agogen BPSW hbo, master Registerplein

GGZ agogen BPSW (met COAAB) (post-)hbo Registerplein

Jeugdzorgwerker BPSW hbo, master SKJ

Jeugd & 
Gezinsprofessional BPSW hbo, master SKJ

Sociaal Werkers in W&MD31 BPSW, BVJong32 mbo, hbo, 
master Registerplein

Casemanagers dementie BPSW hbo, master BPSW

Medisch Pedagogisch 
Zorgverlener BPSW hbo, master BPSW

POH-GGZ BPSW, LV POH-GGZ, 
NIP, NVvPO, V&VN hbo/master LV POH-GGZ

Verwante registers

Clientondersteuners BCMB hbo Registerplein

Sociaal Jur. raadslieden Land. Org. Raadslieden hbo Registerplein

Gezinshuisouders Present 24x7 mbo Registerplein

Mantelzorgmakelaars BMZM post-hbo Registerplein

31 W&MD verwijst naar het werkgebied Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

32 En de vakbonden FNV en CNV.
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Bijlage 3  Ontstaansproces van het beroepsprofiel

Het beroepsprofiel sociaal werk is ontwikkeld in opdracht van de beroepsvereniging BPSW.  

Het advies van de Wetenschappelijke adviesraad van de BPSW is leidend geweest bij de 
organisatie van het proces:

“Een beroepsprofiel waarin alle sociaal werkers zich herkennen is wenselijk. Het gaat om 
een generiek beroepsprofiel als basis. Het is bovendien wenselijk om de totstandkoming van 
dat profiel te organiseren, bijvoorbeeld door het samenstellen van een ‘schrijversgroep’ en 
‘meeleesgroep(en) met inbreng van sociaal werk professionals uit de praktijk. Het creëren 
van draagvlak draagt bij aan de kwaliteit van het eindresultaat.” 

Aan het beroepsprofiel is gewerkt van januari 2021 tot en met juni 2022.

Het beroepsprofiel is geschreven door Laura Koeter. Zij heeft steeds de opbrengsten van 
alle betrokkenen verwerkt tot nieuwe conceptteksten. Zij heeft daarvoor verschillende 
professionals en mensen uit het onderwijsveld geraadpleegd die hier niet bij name worden 
genoemd. 

Daarnaast heeft Machteld van der Veen het proces van inbreng vanuit de professionals 
begeleid. 

De volgende personen hebben meegewerkt aan het beroepsprofiel

Een  denk-  en leescommissie die meerdere concepten met elkaar heeft besproken en 
adviseerde over de conceptteksten. Samenstelling van de denk- en leescommissie: 
•  Hans van Ewijk,  emeritus hoogleraar en emeritus lector sociaal beleid en sociaal werk, 

Universiteit voor Humanistiek en Hogeschool Utrecht. 
•  Lilian Linders,  lector Empowerment en Professionalisering,  Inholland
•  Judith Metz,  lector Social Work, Saxion Hogeschool
•  Leonie le Sage, lector Professionele Identiteit, Hogeschool Rotterdam



101

Inbreng van professionals

Parallel aan het schrijfproces zijn er data verzameld bij professionals. Er is gestart met 
een zogenaamde lunchbijeenkomst met een open inschrijving. Een klankbordgroep heeft 
meegedacht over het proces van data verzamelen en heeft ook zelf hierop feedback  op 
gegeven. De klankbord groep en geïnterviewden zijn professionals vanuit het brede sociaal 
werk veld. 

NAAM BEROEPSVARIANT SOCIAAL WERK

Susanne Bidlot Jeugdbeschermer

Tanneke Geerts Bedrijfsmaatschappelijk werker

Sylvia de Goede Opbouwwerker

Ellis Hegeman - Roesink Begeleider gehandicapten zorg en ambassadeur 
gehandicaptenzorg

Colin van der Heijden MSW Sociaal werker gezondheidszorg 

Femke Krul MSW Vak en productontwikkelaar maatschappelijk werk

Caroline van Lier Wijkfunctionaris Toegang

Natalie  van der Linden Casemanager WMO

Angela Louwes Docent sociaal werk

Jason Lusia  MSW Team coach forensische zorg

Carla Massop Wijkfunctionaris Toegang

Irene Pedroz Gezinscoach/mentor

Daniël Pit Opbouwwerker

Silvy Pleur Medisch maatschappelijk werker

Cheyenne Vink Persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg

Joost Versteden Bedrijfsmaatschappelijk werker
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Ronde tafel gesprekken

Opbrengsten vanuit de Interviews en de eerste concepten vanuit de denk en 
leescommissie zijn voorgelegd aan professionals en andere belangstellenden middels 
digitale ‘rondetafelgesprekken’. Deelnemers konden zich inschrijven via een open oproep. 
Daarnaast konden groepen van actieve leden te kennen geven om met de eigen groep een 
rondetafelgesprek te voeren. 

Feedbackronde concept
De definitieve concept versie is aangeboden voor een digitale raadpleging. Hierop hebben 
102 respondenten gereageerd van verschillende beroepsvarianten. Er konden meerdere 
antwoorden gegeven worden: 

Sociaal werk in het jeugddomein (inclusief schoolmaatschappelijk werk) 26% (27)

Sociaal werk in de wijk en buurt (Individuele en collectieve werkwijze) 18% (18)

Sociaal werk in de gezondheidszorg 8% (8)

Sociaal werk in de GGZ 9% (9)

Sociaal werk in de gehandicaptenzorg 20% (20)

Sociaal werk forensisch/reclassering 1% (1)

Sociaal werk als bedrijfsmaatschappelijk werk 10% (10)

Sociaal werk in de ouderenzorg en verpleeghuiszorg 10% (10)

Sociaal werk in de informele ondersteuning/vrijwilligerswerk 8% (8)

Overig (geef nader toelichting) 19% (19)

De professionals die meegedaan hebben aan de digitale raadpleging is de mogelijkheid 
geboden het volledige concept te reviewen en om deel te nemen aan de focusgroep voor 
professionals.  
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Focusgroepen stakeholders

Er zijn 2 bijeenkomsten geweest met stakeholders:

Onderwijs
Alinda Lunshof   Windesheim
Arie  Hordijk    Christelijke Hogeschool Ede ( CHE)
Arnout Schuitema   hogeschool Windesheim
Inge Bekhuis    Windesheim
Jaap Ikink       NHLStenden
Jacqueline Loeffen  Avans
Joost Weling      Zuyd Hogeschool
Karlien Landman-Peeters  Hanzehogeschool
Marc Hoijtink    Hogeschool van Amsterdam ( HVA)
Mirjam Papenboog   Aventus
Michelle van Tier   Zuyd Hogeschool
Ria Jaspers    Saxion
Sabien Kavelaars  Avans
Sandra Kapelle   Avans
Susanne Kern    InHolland
Sio Meijer,     Avans 
Thea van Kempen   Avans
Therese van Tiel  ROC Midden Nederland
Welmoed Osinga  ROC Midden Nederland

Overige stakeholders
Sociaal Werk Nederland  Edwin Luttik
De Nederlandse ggz  Kees Spitters, Ard Nijland
Jeugdzorg Nederland  Florian Bootsma
Movisie     Mariël van Pelt
Nederlands Jeugd Instituut  Iryna Bayreva
HVO Querido    Irene Magnus
Valente     Max Huber
Associatie Wijkteams   Sophie Hospers (schriftelijke feedback)
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Overige bijdrages feedback concept

Jurja Steenmeijer BPSW,  deskundige beroepscode voor professionals in Sociaal werk

Henk Geertsema, oud docent, onderzoeker en schrijver Sociaal werk

Rick Kwekkeboom, lector Langdurige zorg en Ondersteuning, Hogeschool van Amsterdam

Max Huber, senior onderzoeker HVO-Querido en lid van de werkgroep landelijke 
onderzoeksagenda van Valente

Wetenschappelijke adviesraad van de BPSW onder voorzitterschap van Margot Trappenburg
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