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Voorwoord

Durf, doe en
ga verder
Drie jaar geleden startte het onderzoek Het geheim van
sociaal werk. Waarom hebben we voor dit onderzoek
gekozen? Voor mij ligt onder het antwoord op die vraag
een veel diepere vraag; Waar ben ik van?

De professional die nu voor dit vak kiest doet dat
met dezelfde liefde als ik in 1983. Je doet ertoe

I

als sociaal werker en wilt altijd het goede doen. En
je moet handelen, want anders bereik je niets. Je

n 1983 startte ik als opbouwwerker in

bereidheid om daarin te blijven leren betekent dat

Zwartemeer, met als aandachtsgebied

je buiten je comfortzone durft te stappen. Een rijke

kansenongelijkheid en de verbinding

omgeving met mensen die je steunen om verder te

tussen thuis en school. In het toenmalige

gaan in je leerproces is essentieel.

Bellingwedde werd ik daarna in 1985
opbouwwerker met coördinerende taken,

Vorige week sprak ik een collega die na jaren

met als doel de afstand tussen inwoners en

afscheid nam. Hij keek met waardering terug op

overheid te verkleinen. Waarom koos ik daarna

zijn tijd hier. De uitspraak “Tintengroep is gebouwd

steeds weer bewust voor dit werk?

op de energie van velen” vatte dat samen. Soms
moet je op de schouders van anderen gaan staan

In de opbrengsten van Het geheim van sociaal werk,

Zo’n acht jaar geleden organiseerde Tintengroep

Het geheim van sociaal werk bevestigt nu voor ons

om verder te kijken en komen. Ik ben er trots op dat

die door de onderzoekers zo pakkend zijn verwoord,

samen met Jeugdzorg een evenement. Aan de

werk wat die oncoloog toen zei. Dat betekent niet

zoveel medewerkers, inwoners en partners met hun

lees ik het antwoord. Dat voelt goed, als herkenning

start van de decentralisatie hadden we het over

dat we de finish hebben gehaald, maar dat we weten

bijdrage aan dit onderzoek schouders aanbieden om

en erkenning van ons werk. Sociaal werkers doen

de bedoeling daarachter; minder medicaliseren en

wat we zelf hebben én nodig hebben voor de reis.

op te gaan staan.

hun werk zonder oordeel. We sluiten aan waar dat

meer normaliseren. En we hadden het over invulling

Het daagt ons uit; hoe kunnen we nu we deze kennis

voor de inwoner nodig is, in ruimte en tijd. We doen

van het vakmanschap dat daarvoor nodig is. De

hebben blijven verbeteren? Want de wereld staat

Het geheim van sociaal werk laat stevig onderbouwd

wat werkt en geloven in normaliseren in plaats

gastspreker, oncoloog van beroep, zag allerlei

niet stil en de samenleving wordt ingewikkelder.

zien wat onze toegevoegde waarde is. Ik hoop dat

van medicaliseren. Een onafhankelijk en deskundig

verschillende elementen binnen dat vakmanschap.

De afstand die mensen tot de overheid voelen

het professionals en leidinggevenden uitdaagt om

team heeft dat vastgesteld met onderzoek onder

Het gaat over weten, goed gebruik van data en

groeit. Armoede neemt toe. Het leven vindt ook

hun vakmanschap te blijven ontwikkelen. Om te

inwoners, sociaal werkers en partners. Dat was een

daarvan leren. Over creativiteit en met elkaar praten

steeds meer online plaats. Tegelijkertijd wil de

blijven praten over wat ze doen en te blijven zoeken

harde eis voor we met dit proces van start gingen,

over casuïstiek. Het gaat ook over toeval en gezond

energietransitie letterlijk je huis binnenkomen. Wat

naar nieuwe mogelijkheden om voor inwoners het

want de slager moet nooit zijn eigen vlees keuren.

leven. Het hangt allemaal met elkaar samen en

kunnen wij nu en straks betekenen in het sociale

goede te doen. Mijn persoonlijke oproep aan hen;

zorgt zo dat we het goede kunnen doen.

fundament van mensen?

stap op deze schouders. Durf, doe en ga verder
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hoofdstuk 1

Sociaal werk in
een tijd van
transformatie
Opvattingen over en werkwijzen van sociaal werk
veranderen mee met de tijd. We spreken over onze huidige
samenleving in termen als individualisering, complexiteit,
welvaartssamenleving, risicosamenleving en gestreste
samenleving.

H

et accent op stevige verbindingen

weg zien te vinden in doolhoven van kennis en keu-

binnen een overzichtelijke wereld

zes. De sociale vaardigheidseisen van de complexe

is verschoven naar een wereld waar

samenleving leiden tot meer mensen die het niet

het op het individu aankomt zijn ei-

lukt grip op hun leven te krijgen. Ze hebben tijdelijk

gen keuzes te maken en zijn positie

of chronisch hulp en ondersteuning nodig om zich

te verwerven, en dat niet eenmalig

te handhaven, om mee te doen, om niet te margina-

maar voortdurend. Dit vraagt van mensen een groot

liseren of langdurig in de geestelijke gezondheids-

vermogen zich steeds weer aan te passen en om te

zorg of jeugdzorg te belanden. Het beroep op dure

kunnen gaan met een overdaad aan keuzes, ver-

jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg neemt in

wachtingen, verleidingen en claims. Ze moeten hun

hoog tempo toe.
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De groeiende complexiteit en diversiteit dwingen

Het sociaal
werk als
beroepsdomein is
de afgelopen
jaren mee
veranderd.
10

overheden en instellingen om (meer) maatwerk
dichterbij de burger te leveren. Dat komt tot uiting
in de transities in het sociaal domein op gebied
van jeugd, zorg en participatie. Daardoor is de
sociale ondersteuning verschoven naar het lokale
niveau van gemeenten. Maatwerk vraagt om het

Sociaal werkers proberen bij uitstek mensen

doorbreken van verkokering. Het accent komt te

in hun directe omgeving te versterken en daar

liggen op samenwerking en bevordering van meer

veranderingen te bewerkstelligen. Daardoor

algemene werkwijzen en basisprofessionals als spil

gaan mensen beter sociaal functioneren. Sociale

in lokale netwerken. Begrippen als empowerment,

rechtvaardigheid en waardigheid zijn de waarden

presentie, eigen kracht, normaliseren, verbinden

die hen inspireren. Het werk concentreert zich op

zijn onderdeel geworden van de taal van het sociaal

de directe context, daar waar het persoonlijke leven

werk. Deze tendens probeert tegenwicht te vormen

en dat van de publieke wereld elkaar raken. Dat

tegen de steeds doorgaande specialisering en

betekent ook dat sociaal werkers oog hebben voor

medicalisering in het sociaal domein.

wat niet goed gaat in de samenleving, de instituties
en in het beleid en de dienstverlening in het sociaal

Het sociaal werk als beroepsdomein is de afgelopen

domein. Zij signaleren misstanden, zetten zich in

jaren mee veranderd. Niet alleen in taal en nieuwe

voor verbetering en versterken dat wat goed gaat.

werkwijzen maar ook in organisatie en profilering.
De gescheiden sub-beroepen en opleidingen zijn

Tintengroep is al een aantal jaren bezig deze

inmiddels ingebed in een breed generiek sociaal

kijk op de wereld om ons heen, de burgers en

werk profiel en in het beroepsonderwijs zijn brede

de eigen werkopvattingen en werkwijzen binnen

opleidingen ontstaan waar de stam en wortels van

het sociaal werk aan elkaar te verbinden. Ze wil

het sociaal werk de kennisbasis vormen. Vormen van

maatwerk leveren met oog voor complexiteit in het

specialisatie vinden aan het eind van de opleidingen

dagelijks leven en samen met klanten werken aan

plaats. Iedere sociaal werker heeft oog voor de

verbetering. Ze doet dat vanuit de visie op breed

mens in zijn omgeving en kan omgaan met de grote

positief sociaal werk met daarbinnen ruimte voor

diversiteit aan mensen, culturen, opvattingen en

specifiek aanpakken, doelgroepen en functies.

levenswijzen. Kenmerkend zijn de overlappingen

Reden voor de organisatie om na te gaan hoe de

met jeugdzorg, gezondheid, educatie, cultuur,

eigen professionals, klanten en partners aankijken

leefbaarheid, sociale zekerheid, sport, arbeidsmarkt

tegen het sociaal werk. Het doel is om nog beter

en duurzaamheid. Ook is er door de jaren heen een

sociaal werk te leveren en hier passende taal aan te

verschuiving opgetreden van het accent op het leren

geven. Als invalshoek voor het doorlichten van het

van methodieken naar het kunnen analyseren en

sociaal werk koos Tintengroep ervoor de vraag wat

reflecteren.

het als organisatie bewerkstelligt centraal te stellen
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hoofdstuk 2

Verantwoording
onderzoek en
leeswijzer
Tintengroep wil de vraag wat zij met sociaal werk bewerkstelligt
met gedegen onderzoek beantwoorden, is op zoek gegaan
naar antwoorden en koos voor een meerjarig onderzoek in drie
opeenvolgende fasen en onder drie doelgroepen: onder de eigen
sociaal werkers, klanten en ketenpartners.
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O

mdat het vooral om het krijgen van inzicht ging, is geko-

het sociaal werk vinden, wat ze er aan hebben,

en het doorzettingsvermogen van de onderzoekers

zen voor open vragen in kwalitatieve semigestructureerde

hoe ze de impact inschatten en tot slot wat beter

en medewerkers en de bereidheid van klanten

interviews, aangevuld met enquêtes met daarin meer

zou kunnen. Deze drie stappen bouwden op elkaar

en partners zich aan te passen is het onderzoek

gesloten vragen.

voort. Dat wil zeggen dat het begrippenapparaat

uiteindelijk niet al te veel gehinderd.

De drie kernvragen van het onderzoek zijn:

van het eerste onderzoek onder de sociaal werkers
werd benut voor het bevragen van klanten en

2.2 Leeswijzer

partners. De respondenten kregen volop ruimte om

In dit eindrapport brengen we de belangrijkste

zijn daarin de kernelementen die ertoe

in hun eigen woorden te zeggen wat ze vinden en

bevindingen samen en sluiten we af met tien

doen volgens de sociaal werkers?

denken van het sociaal werk van Tinten en wat het

kernelementen van het sociaal werk (‘het

bewerkstelligt.

geheim ontrafeld’) en aanbevelingen die uit het

1. Wat bewerkstelligen sociaal werkers en wat

2. Wat werkt in het werk van sociaal werkers
en wat bewerkstelligen ze volgens de
klanten en bewoners?

korte samenvatting van de bevindingen van

onderzoeken is vervolgens een vierde fase aan het

de drie deelonderzoeken. Voor de snelle lezer

volgens andere professionals in de eerste

onderzoek toegevoegd waarin twee verdiepende

volstaat dit en die kan direct overstappen naar

lijn, de tweede lijn en in het beleid en wat

panelgesprekken zijn gevoerd met een delegatie

hoofdstuk 7, 8 en 9. In de hoofdstukken 4, 5 en 6

bewerkstelligen ze?

van de klankbordgroep van het onderzoek en

is een meer uitgebreide samenvatting van de drie

met managers uit aangrenzende sectoren van

deelonderzoeken opgenomen

3. Wat werkt in het werk van sociaal werkers

De respondenten kregen
volop ruimte om in hun eigen
woorden te zeggen wat ze
vinden en denken van het
sociaal werk van Tintengroep
en wat het bewerkstelligt.

onderzoek zijn afgeleid. We beginnen met een
Voor de afronding en bundeling van de drie

Het onderzoek is geleid door Hans van Ewijk, oud-hoogleraar

het sociaal werk. Het voornaamste doel van deze

maatschappelijk werk en oud-lector sociaal beleid en sociaal werk.

gesprekken was om op grond van de bevindingen

Gedurende het onderzoek hebben ervaren sociaal werkers (waaronder

van de drie deelonderzoeken tot aanbevelingen voor

ook een teamcoach, beleidsmedewerker en kwaliteitsmedewerker) van

Tintengroep te komen.

Tintengroep, een gedelegeerd opdrachtgever namens het bestuur en de
bestuurssecretaris als klankbordgroep gediend. Voor het onderzoek onder

Het onderzoek geeft weer wat de drie doelgroepen

klanten en partners hebben onafhankelijke onderzoekers van Toepast

(werkers, klanten en partners) van de impact

Gezondheidsonderzoek (TGO), het Universitair Medisch Centrum Groningen

van het sociaal werk vinden. In alle drie de

(UMCG) en de NHL Stenden Hogeschool zich opgesteld als nieuwsgierige

onderzoeken is geprobeerd een representatieve

interviewers die de respondenten de ruimte gaven om te vertellen over hun

groep respondenten te bevragen, maar dat

ervaringen met het sociaal werk van Tinten.

betekent niet dat bij een onderzoek onder alle
medewerkers, klanten en partners van Tintengroep

2.1 Opbouw en uitvoering onderzoek

precies dezelfde uitkomsten gevonden zouden zijn.

Het onderzoek is stapsgewijs opgebouwd. Het begon in 2019 met het vragen

Gezien de aantallen en de wijze van selectie van de

aan de sociaal werkers van Tintengroep wat zij met hun werk willen en

respondenten kunnen we echter wel spreken van

denken te bereiken en welke elementen daarbij belangrijk zijn. Vervolgens

een geloofwaardige indicatie. Een belemmering

werd in 2020 aan klanten gevraagd wat het sociaal werk voor hen betekent,

was dat halverwege het tweede deelonderzoek

wat ze wel en niet waarderen, of ze er beter van zijn geworden en zo

corona uitbrak en de maatregelen de onderzoekers

ja, hoe dan. In de derde stap kwamen in 2021 collega professionals uit

noodzaakten tot het telefonisch interviewen van

aangrenzende sectoren aan het woord. Aan hen werd gevraagd wat ze van

klanten en ketenpartners. Dankzij de inventiviteit
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15

Hoofdstuk 3

Bevindingen van
de drie deelonderzoeken
samengevat
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3.1 De professionals

aanmerkelijk beter persoonlijk sociaal functioneren.

bij netwerken hebben werkers en partners hoog

Sociaal werkers willen bijdragen aan een positieve

Ze voelen zich sterker, hebben meer zelfvertrouwen,

in het vaandel staan. Volgens partners blijft de

ontwikkeling, eigen initiatief en participatie van

regelen meer, besluiten meer en doen meer.

daadwerkelijke versterking achter en een aantal

hun klanten. Tegelijk proberen sociaal werkers hun

Klanten geven hun situatie een beduidend hoger

werkers, met name werkers die hoofdzakelijk

klanten beter in de eigen omgeving in te bedden,

cijfer na ondersteuning van het sociaal werk. Na de

individuen begeleiden, vinden het lastig om

hen te verbinden met sociale netwerken en te

ondersteuning van sociaal werk doen klanten minder

verbinding met het netwerk te realiseren. Sociaal

ondersteunen bij maatschappelijke initiatieven.

beroep op andere hulpverleners. Ze waarderen in

werkers vinden het volgens partners vaak moeilijk

Met andere professionals willen ze maatwerk en

sociaal werkers dat ze gericht zijn op zelf besluiten

om te beoordelen wanneer ze een casus moeten

samenwerking bevorderen. De werkers spreken

nemen en samendoen. Sociaal werkers zijn volgens

overdragen aan de gespecialiseerde hulpverlening

over kleine stapjes in groei en versterken en

hen oplossingsgericht, hebben praktische kennis

en omgekeerd, wanneer ze een casus kunnen

verbeteren. Zij zien zichzelf als begeleiders en

(informatie zoals bijvoorbeeld de sociale kaart), zijn

overnemen van de tweede lijn.

organisatoren binnen het geheel van informele zorg,

makkelijk in communiceren en bereikbaar.

vrijwilligerswerk en professionele netwerken.

Uit het partneronderzoek blijkt dat klanten vaak

3.3 De (keten)partners

vage verwachtingen hebben en het sociaal werk

Praktisch alle sociaal werkers opereren op

In de samenwerking tussen ketenpartners en sociaal

soms lastig weten te vinden. Partners merken op

individueel-, omgevings- en samenlevingsniveau.

werk dragen sociaal werkers bij aan een positieve

dat er wel wat meer overeenkomstige (uniforme)

Ze leggen verschillende accenten afhankelijk van

ontwikkeling van mensen en aan participatie en

werkwijzen tussen de verschillende werkorganisaties

de aard van hun werk en hun persoonlijke affiniteit.

preventie. Dat vinden partners die incidenteel

mogen zijn. Sommige klanten en partners geven

Kortom, in het sociaal werk gaat het volgens sociaal

of langdurig met sociaal werk samenwerken

aan dat het werk nog vaak te versnipperd en niet

werkers vooral om begeleiden, ondersteunen,

uit de zorg, veiligheid, educatie, leefbaarheid,

goed herkenbaar is. Er zijn een paar klachten over

activeren en verbinden. Dat doen ze onder andere

participatie en beleid. Dit doen sociaal werkers

een gebrek aan continuïteit. Partners gaven aan dat

door analyseren, reflecteren, planmatig werken,

volgens hen doordat ze laagdrempelig, toegankelijk

sociaal werk organisaties over te weinig capaciteit

signaleren en te informeren. Dit heeft een fraai

en zichtbaar zijn. Sociaal werk wordt ervaren als

beschikken. Ze missen af en toe een wat directere

overzicht opgeleverd waarin alle genoemde taken

toegevoegde waarde. Sociaal werkers begeleiden en

en meer confronterende houding van sociaal werkers.

zijn opgenomen.

ondersteunen mensen door te luisteren, adviseren
en communiceren. Sociaal werkers enthousiasmeren

Tot slot concluderen we dat wat werkers willen

3.2 De klanten

mensen (individueel en collectief) en versterken

bewerkstelligen in hoge mate correspondeert met

Klanten van het individueel sociaal werk zijn het

netwerken door zowel burgers als professionals

wat klanten en partners verwachten en zien

er voor negentig procent mee eens dat ze dankzij

onderling en aan elkaar te verbinden.

Sociaal werk wordt
ervaren als toegevoegde
waarde. Sociaal
werkers begeleiden
en ondersteunen
mensen door te
luisteren, adviseren en
communiceren.

het sociaal werk sterker zijn geworden en hun
situatie verbeterd is. De helft vindt dat ze meer

Klanten, ketenpartners en sociaal werkers zijn

contacten hebben gekregen en ondernemender zijn

ook gevraagd naar wat beter kan en niet goed

geworden. Klanten geven aan dat er sprake is van

gaat. Netwerken versterken en helpen aansluiten

18

19

Hoofdstuk 4

Het geheim van
het sociaal werk
volgens sociaal
werkers
van Tintengroep
Het eerste onderzoek is uitgevoerd door de onderzoeksleider
en eigen medewerkers van Tintengroep. Het onderzoek is
gebaseerd op 17 uitgebreide interviews met sociaal werkers van
Tintengroep, ruwweg 40% maatschappelijk werkers en 60%
buurtwerkers/jongerenwerkers en een focusgroepsgesprek met
12 deelnemers, bestaande uit een aantal geïnterviewden, leden
van de onderzoeksgroep en een geïnteresseerde sociaal werker.
Sociaal werkers is gevraagd naar wat ze willen bereiken (doelen)
en de kernelementen in hun werk.

20
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M

edewerkers van de Tinten-

Positieve ontwikkeling. Sociaal werkers zien

Versterken van burgerinitiatieven. Het duidelijkst

organisaties spreken vooral

hun werk vooral als bijdrage aan een positieve

is de rol die buurtwerkers zien in het versterken van

over groei, versterken en

ontwikkeling van hun klanten. Ze willen bijdragen

burgerinitiatieven. Dat moeten bewoners vooral

verbeteren. Zij zien zichzelf als

aan zelfvertrouwen, veerkracht, motivatie,

zelf doen maar als er ondersteuning nodig is, dan

begeleiders, organisatoren en

verandering, talenten ontdekken, het eigen leven

leveren ze die. Ook zien buurtwerkers dat het soms

eerste en tweedelijns zorg hebben sociaal werkers

ondersteuners. In de antwoor-

kunnen managen en gelukkig zijn.

nodig is om zelf het initiatief te nemen voor een

van Tintengroep duidelijke opvattingen en zien ze

buurtinitiatief of ’collectieve activiteit’.

ook een rol voor zichzelf weggelegd. Wel zagen we

den is geen groot verschil tussen maatschappelijk

“Ga uit van wat wél kan”

werkers en de buurtwerkers. Logischerwijs leggen

Participatie wordt vooral gezien als mensen weer

de maatschappelijk werkers wat meer accent op

in beweging krijgen, betrekken bij de samenleving,

Netwerken versterken. In algemene zin vinden

terughoudend waren om zich een rol toe te eigenen

het individueel niveau en de buurtwerkers op de

‘dat ze iets meer meedoen’. Sociaal werkers

werkers dat ze proberen netwerken te versterken.

in dit opzicht.

netwerken en instanties maar praktisch alle sociaal

leiden wel toe naar de arbeidsmarkt en scholing

Stevige netwerken ontlasten een individu, maar

werkers opereren op individueel, netwerk- en

maar veelal in wat we zouden kunnen noemen de

omgekeerd kunnen disfunctionerende netwerken op

Bevorderen van samenwerking. De meeste sociaal

samenlevingsniveau. Het idee dat sociaal werk

voorfase. Bij het jongerenwerk zien we projecten om

personen een negatief effect hebben.

werkers vinden dat ze een belangrijke rol hebben

gericht is op het sociaal functioneren van mensen

startkwalificaties te halen.

in hun context (directe omgeving) wordt breed

in de antwoorden ook een paar medewerkers die

in het bevorderen van samenwerking. Sommigen
Inbedden in de buurt is het bevorderen dat met

claimen sociaal werkers als regievoerders,

onderschreven. Veel werkers zien hun werk ook als

Preventie richt zich vooral op informatie,

name nieuwe bewoners zich thuis gaan voelen in

agendazetters en aanjagers. Bijna alle werkers zien

mensen en systemen bij elkaar brengen en zorgen

voorlichting, vroeghulp, veiligheid, een plek om

de buurt en contacten leggen. Een enkeling wil

een taak in samen de klant beter van dienst zijn,

dat de instanties het juiste maatwerk leveren.

zichzelf te zijn en minder eenzaamheid. Uit de

verder gaan: sociaal werkers kunnen ook een deel

elkaar informeren en uitwisselen, bijvoorbeeld via

antwoorden blijkt dat werkers regelmatig te

van de klanten begeleiden van organisaties als MEE,

case-besprekingen, en kortere lijnen en goede

4.1 Doelen op individueel niveau

maken hebben met mensen waar doelen als ’erger

jeugdzorg of GGZ. Bij sommige organisaties is het

verbindingen. Een paar sociaal werkers noemen als

Iedere werker praat weer net even anders over

voorkomen’ en ’dat ze niet doodgaan’ erbij horen.

standaard beleid dat buurtwerkers nieuwe bewoners

doel het realiseren van gezamenlijke spreekuren,

wat hij/zij wil bereiken. We hebben de antwoorden

Werkers wijzen er op dat een deel van de klanten

in de wijk bezoeken, veelal in samenwerking met de

een huis van de sport, een buurtnetwerk of een

teruggebracht tot vier hoofddoelen.

feitelijk doorlopende lichte ondersteuning nodig

gemeente en de woningcorporatie.

breder sociaal team.

Zelfredzaamheid of eigen initiatief is een kerndoel

Toeleiden naar netwerken. Tot slot, gaat het ook

Maatwerk. Samenwerking staat in dienst van

in het sociaal werk, zowel in het individueel werk

over het koppelen van de persoon aan netwerken.

maatwerk, daar gaat het uiteindelijk om en in dat

In het buurt- en jongerenwerk wordt meestal

leveren van maatwerk dichten sociaal werkers

geprobeerd personen bij activiteiten te betrekken.

zich een belangrijke rol toe. Verschillende werkers

lijken te hebben.

“Contact op hetzelfde level,
van mens tot mens”

als het groepswerk als het buurtwerk, opbouwwerk
en jongerenwerk. Als subdoelen worden genoemd:
bevorderen van zelf doen en zelf denken. Bij zelf

Sociaal werkers proberen de persoon er toe te

vinden dat zij als sociaal werkers mensen in hun

doen gaat het om zelf oplossen en regie hebben.

4.2 Doelen voor werken met netwerken

brengen zelf contacten te leggen. Daar spreken ze

dagelijks functioneren zien. Die informatie zou

Bij zelf denken om het recht om zelf beslissingen te

Sociaal werkers zien zonder meer het belang van

hem en haar op aan, bemoedigen, leggen uit en

andere instanties kunnen helpen om maatwerk

nemen maar wel met kennis van zaken en een open

het functioneren van de directe omgeving voor de

gaan na of het lukt.

te leveren. Sommige sociaal werkers kaarten aan

blik.

persoon en proberen dat op allerlei manieren te
bevorderen.
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dat een aantal organisaties nog niet echt achter

4.3 Doelen voor werken met partners

de vraag aangaan, niet voldoende bereikbaar en

Over de rol van sociaal werkers ten aanzien van

toegankelijk zijn, te lange wachtlijsten hebben, niet

instanties zoals de gemeente en instellingen in de

vriendelijk zijn of niet terugbellen.
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Preventie

Participatie

Positieve
ontwikkeling

Meer eigen
initiatief

Bereiken op individueel niveau

Werkdruk van collega’s verminderen door een
last van de schouders te halen door over te nemen
wat met sociaal functioneren te maken heeft. Zo

Tintengroep sociaal werkers

verwijzen huisartsen voor sociale problematiek
door naar sociaal werkers, bijvoorbeeld bij ‘welzijn
op recept’; helpen maatschappelijke werkers
scholen bij sociale ondersteuning van leerlingen en
proberen te snelle verwijzing te voorkomen; werken
jongerenwerkers met agenten samen en proberen
buutwerkers verwarde personen te ‘monitoren’ en te
‘ontstressen’. De verlichtende werking zit ook in het

Bereiken met instanties

Bereiken in en met netwerken

organiseren van samenwerking, implementeren van
beleid en helpen de sociale kaart op orde te krijgen.

Sterkere
netwerken
(gezin, buurt,
vrienden)

Erkenning sociaal werk. We zouden dit een
bijkomend doel kunnen noemen, maar het is wel
belangrijk. Als het sociaal werk zijn pretenties wil

Meer en sterkere
burgerinitiatieven

Erkenning
sociaal werk

Maatwerk

waarmaken moet het ook gezien en erkend worden

Verbinden met
netwerken

en daar hebben sociaal werkers ook zelf een rol in,
vinden ze. We vroegen werkers ook of ze hun doelen

Ontlasting

bereiken. Daarin waren ze overwegend positief
maar tegelijk wezen ze erop dat het vaak om kleine

“Mensen ondersteunen in hun
eigen kracht betekent soms
kleine stapjes zetten”

stapjes gaat, dat het voor iedere klant anders ligt,
en vooral dat het om een proces en beweging gaat.
En ook dat het om ‘eraan bij dragen’ gaat. Sociaal

Inbedden
Samenwerking

werkers verkopen nu eenmaal geen kant en klare
producten.
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4.4 Kernelementen in het sociaal werk
De honderden woorden en toelichtingen uit alle interviews hebben we
in willekeurige volgorde teruggebracht tot tien kernelementen in het
sociaal werk in Tintengroep.

1. Een zorgvuldige en

2. Zelf doen en denken

3.Verbinden

aansluiten en ernaast staan

5. Planmatig werken

6. Signaleren

doorlopende analyse

stimuleren

Verbinden is misschien wel het

duiden ze waar het om gaat.

Er is zeker verschil in de mate

Tot nu hadden we het vooral

De werkers vinden overwegend

Er is overeenstemming over het

woord waar sociaal werkers

Daar hoort ook duidelijkheid bij

waarin sociaal werkers van

over elementen die over het

dat de analyse vooral een

feit dat sociaal werk zelfinitiatief

zich het meest in herkennen.

en zeggen waar het op staat.

Tintengroep intuïtief werken

werken met mensen gingen.

kwestie is van de goede vragen

bevordert door zelf doen en zelf

Sommigen vertellen hoe mooi het

Ze wijzen er ook op dat het

en waar ze planmatig werken

Sociaal werkers hebben echter

stellen, observeren en een

denken te stimuleren. Sociaal

is als het lukt om verbindingen

van twee kanten moet komen.

maar alle werkers zijn het erover

ook te maken met netwerken

zekere intuïtie. De belangrijkste

werkers kunnen de problemen

met de familie, de buurt, het

Een sociaal werker noemde het

eens dat het een mix van beide

en instanties. Veel werkers

informatiebron is de klant of

van klanten niet zomaar voor

werk, in de klas, op straat te

een zoektocht. Samen een weg

moeten zijn. Geen van de werkers

spreken over signaleren als

doelgroep zelf. Veel werkers

hen oplossen. Ze kunnen wel

herstellen. Als verbindingen

vinden. Bij verbinden hoort ook

gelooft dat sociaal werkers

het niet goed gaat of als iets

vinden dat de professional

klanten bewegen om meer

steviger worden, is professionele

langsgaan, in de gaten houden,

rigide moeten vasthouden aan

niet goed werkt of uitpakt. Ze

vooral open staat voor de vraag

initiatief te nemen, beter na

ondersteuning niet meer of

vasthoudend zijn, er zijn ook

voorgeschreven methodieken

koppelen dan terug, spreken

achter de vraag. De werkers

te denken en zichzelf aan te

minder nodig en wordt het risico

buiten de kantooruren.

of alleen maar invoelend moet

aan en proberen te overtuigen

verdiepen zich als het ware in

aanpakken. Sociaal werkers

van intensieve interventies

werken. Belangrijke elementen

dat het echt anders moet. Een

de ander. Daarnaast gebruiken

denken ze mee, gaan soms mee

kleiner. Om de bewoners of

4. Sfeer scheppen

in het planmatig werken zijn

enkeling wees op het informeren

werkers ook instrumenten zoals

en doen soms dingen samen

klanten te ondersteunen in

Vooral jongerenwerkers werken

analyseren, doelen formuleren,

van de politiek en het inzetten

de zelfredzaamheidsmatrix, de

met de klant. Heel wat sociaal

het zich verbinden en het

met ‘sfeer’. Hiermee wordt

registeren, kaders scheppen,

van je eigen netwerk om acties

ABCD- methode, een sociogram,

werkers benadrukten dat ze geen

participeren, is het nodig

bedoeld een plek te creëren waar

prioriteiten stellen, maatwerk

te ondernemen. Een andere zei

netwerkanalyse, buurtonderzoek

experts zijn of hulpverleners.

dat deze de sociaal werkers

jongeren zichzelf kunnen zijn

leveren, toetsen en evalueren.

dat signaleren het beste werkt

en de sociale kaart. Sociaal

Ze coachen, begeleiden en

vertrouwen, zien als iemand

en zich veilig voelen, waar het

Het één gezin, één plan-principe

als je ook je waardering laat zien,

werkers weten heel goed dat een

ondersteunen. Deel van werk

die hen kan helpen. De sociaal

informeel toegaat. Een sociaal

wordt omarmd. Een sociaal

als je positief benadert. Het gaat

analyse niet een eenmalig iets

bestaat uit ‘ont-stressen’, de

werker is niet de expert met

werker sprak over ‘social talk’,

werker sprak over iemand

erom dat je als sociaal werker

is maar dat je voortdurend oog

spanning er af halen, al die

een kist vol oplossingen maar

gewoon af en toe even wat

‘planmatig mee op sleeptouw

steeds het belang van je klant

moet hebben voor wat er aan de

eisen en ingewikkeldheden

een meedenker en mee-zoeker,

praten over ditjes en datjes. En

nemen’. Een ander over ‘werken

voorop laat staan, daar kun je

hand is, wat er urgent is en waar

reduceren. Waar nodig stappen

maar natuurlijk wel met heel wat

humor, dat helpt ook. Zo ontstaat

met kleine stapjes’. En ook

ook instanties en netwerken op

je moet bijstellen.

ze erop af. Vaak op verzoek of

wijsheid en kennis. Het eerste

een klimaat waarin jongeren

doorverwijzen kan uitkomst van

aanspreken. Overigens waren er

suggestie van anderen, soms ook

wat moet gebeuren is vertrouwen

makkelijker gaan praten.

een planmatige aanpak zijn. Het

ook werkers die terughoudend

op eigen waarneming. ‘Vanuit

krijgen en dat kan, zo verhalen

eindigt met ‘rustig afbouwen’.

waren bij aan het aanspreken van

het straatniveau’ en ‘Achter de

de werkers redelijk unaniem,

Een belangrijke kanttekening

instanties. ‘Je moet niet tegen de

voordeur’ komt in gesprekken

door open te zijn, oprecht

bij planmatig werken is dat er

bierkaai vechten’, ‘Het is niet aan

regelmatig terug.

geïnteresseerd te zijn, door

voldoende ruimte moet zijn voor

mij’, ‘Wij zijn er niet voor om op

wat zich opeens voordoet.

het macroniveau te werken’ of ‘Je

goed te luisteren en te verstaan.
Met woorden als aanvoelen,
inleven, accepteren, aanpassen,
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“het eerste wat moet
gebeuren is vertrouwen
krijgen”

kunt als werker niet alles’.

27

7. Netwerken versterken

8. Samenwerken bevorderen

jeugdconsulenten, Wmo-

10. Persoonlijke eigenschappen

Bijna alle sociaal werkers zien

Alle werkers die we spraken

consulenten, Gemeentelijke

Een bekende uitspraak in het

een taak in het benutten en

zien een rol in het bevorderen

Kredietbank, GGD, MEE, GGZ,

sociaal werk is dat ‘je jezelf als

versterken van netwerken.

van samenwerking tussen

jeugdzorg, gehandicaptenzorg,

instrument gebruikt’. Daarmee

Die zouden meer ingeschakeld

professionals, netwerken en

ouderenzorg, Centrum voor

bedoelen we dat sociaal

kunnen worden en het is

instanties om maatwerk te

Jeugd en Gezin, verslavingszorg,

werkers mensen niet op de

goed om te verbinden met

leveren. De meesten zien dat

wijkteams en allerlei bij name

operatietafel kunnen leggen

burgers. Vooral de buurt- en

vooral gebeuren door bespreken,

genoemde instellingen zoals

om ze zo beter te maken of te

jongerenwerkers zien een taak

bemiddelen, uitwisselen en elkaar

Nidos en Jade.

veranderen. Verandering komt

in het stimuleren van initiatieven

informeren. Vooral buurtwerkers

van bewoners en hun doelgroep.

spreken over regie voeren,

9. Herkenbaarheid sociaal werk

van verbinden, begeleiden,

Ze organiseren daartoe ook

leiden van bijeenkomsten,

bevorderen

ondersteunen. Dus moet

bijeenkomsten, nemen initiatief,

samenwerkingsprocessen

Sommige medewerkers vonden

die ‘begeleider’ bepaalde

organiseren een plek, brengen

begeleiden, de agenda

het een doel om sociaal werk

eigenschappen hebben. Bij

mensen in bewegen, zowel fysiek

zetten, deelnemers erbij

beter voor het voetlicht te

elkaar kwamen de werkers tot

als sociaal, verbinden generaties

halen, entameren. Buurt-

krijgen. Natuurlijk in de eerste

een indrukwekkende waslijst.

en mixen bij activiteiten

en jongerenwerkers wijzen

plaats door het werk goed te

Bovenaan stonden ‘zich makkelijk

verschillende bewonersgroepen.

ook op samen organiseren

doen maar ook door je te laten

kunnen verbinden met de

Werkers koppelen individuen

van collectieve activiteiten

zien, door zichtbaar en vindbaar

ander of anderen’, ‘een open

aan initiatieven, sluiten aan

als een middel en doel van

te zijn. Een medewerker wees

niet veroordelende houding’,

bij jongeren, begeleiden

samenwerken. En alle werkers

op het ambassadeurschap van

en ‘betrokken en bewogen

naar netwerken, verbinden

werken samen in hun team,

iedere sociaal werker, een andere

zijn’. Verder werden meerdere

perspectieven en haken aan bij

waarbij een enkeling opmerkte

beschreef zichzelf als ‘een rood

malen genoemd (oprechte)

mogelijkheden, ze zwengelen

dat de teams nog wat breder van

draadje in dit gebied’, een andere

nieuwsgierigheid, aanvoelen,

aan, organiseren, regisseren,

samenstelling zouden moeten

als het ‘communicatieluik’. Weer

empathie, goed luisteren,

informeren, geven voorlichting,

worden. De lijst van instanties

een andere sociaal werker vond

oprecht en eerlijk, doortastend,

laten de waarden van netwerken

waar mee wordt samengewerkt

dat er vaak wordt gewerkt voor

communicatief, creatief en

ontdekken en enthousiasmeren.

is behoorlijk lang: huisartsen,

doelen van instanties waarmee

improviserend, positieve

Een kritische kanttekening is

praktijkondersteuners, wijk-

wordt samengewerkt. In dit soort

houding, mogelijkheden zien,

dat netwerken ook een funeste

verpleegkundigen, thuiszorg,

opmerkingen beluisteren we

analytisch en onderzoekend zijn

werking kunnen hebben of

politie, Veilig Thuis, onderwijs,

een zekere kritiek op de te grote

gewoon te zwak zijn om steun te

woningbouwcorporaties,

bescheidenheid van het sociaal

bieden.

vrijwilligersorganisaties,

werk.

alleen tot stand in het proces

Op het juiste
moment de
juiste instantie
betrekken en
niet loslaten
tot een ander
het vast pakt"

dorpshuis, dorpsbelangen,
Peuterwerk, sportorganisaties,
gemeenten, sociale diensten,
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Hoofdstuk 5

Het geheim
van het sociaal
werk volgens
klanten
In het klantenonderzoek zijn 71 klanten bevraagd:
22 in een open kwalitatief onderzoek en 49 via een
vragenlijst met gesloten en een aantal open vragen.
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Veel klanten hebben geen scherp zicht op andere
hulpverleners en dienstverleners met wie ze te
maken hadden. Spontaan werden genoemd: voogd,
GGZ-expert, ambulant hulpverlener, jeugdwerker,
huisarts, bewindvoerder, werkcoach, kookgroep,
psychiater, Raad voor de Kinderbescherming,

D

iemand van de dierenbescherming, politie,
ondertoezichtstelling, psycholoog, jeugd- en

eze steekproef geeft een

Een deel van de klanten gaf aan van tevoren geen

opvoedingsondersteuning, jeugdzorg, bokscoach,

betrouwbaar beeld van hoe

of onduidelijke verwachtingen te hebben van het

budgetcoach, praktijkondersteuner. Het door één

klanten de resultaten en

sociaal werk. Eén klant gaf aan dat ze verwachtte

persoon genoemde maximum hulpverleners was

werkwijze van sociaal werk in

zich door sociaal werk anders te gaan opstellen in

zeven. Na afloop van het sociaal werktraject melden

het werkgebied van Tintengroep

gesprekken, contacten en situaties. Een ander deel

klanten slechts twee keer begeleiding van een

ervaren. De respondenten hadden

van de klanten had vooral concrete verwachtingen,

andere hulpverlener te ontvangen, in beide gevallen

zoals het vinden van een huis of buurtbemiddeling.

een psycholoog. Er is sprake van een duidelijke

heel uiteenlopende hulpvragen, zoals financiële

afname van het aantal betrokken professionals.

problemen, eenzaamheid, moeilijkheden op school,
problemen met partner, kinderen, ouders of buren,

Als het gaat om de frequentie van contact met de

materiële of immateriële problemen na ontslag,

sociaal werker, valt op dat er in de antwoorden

5.2 Waardering en impact

scheiding of overlijden et cetera. De klanten geven

van klanten veel variatie bestaat. Een aantal

De cijfers die klanten in de open interviews gaven

een genuanceerd, overwegend positief beeld

geïnterviewden vertelde dat ze slechts een aantal

voor de periode voorafgaand aan sociaal werk

van hoe zij de uitkomsten en manier van werken

afspraken (variërend tussen drie en tien) met

varieerden tussen de 2 en de 7. De meesten gaven

van sociaal werkers ervaren. De manier waarop

hun sociaal werker hadden gehad. De meeste

hun situatie een 3 of een 4. Slechts twee cijfers

klanten sociaal werk beschrijven komt bovendien

geïnterviewden vertelden echter dat ze op

waren voldoendes. Na de betrokkenheid van het

redelijk overeen met hoe de professionals hun werk

regelmatige basis afspraken hadden met hun sociaal

sociaal werk gaven de klanten cijfers tussen de 5

omschrijven. We gaan in dit hoofdstuk in op het

werker, zoals wekelijks, tweewekelijks of eens per

en de 10. Dat is gemiddeld een verhoging met drie

leggen van contact, de waardering en impact van

drie weken. Dat gold vooral voor de collectieve

punten op een schaal van tien. De meesten gaven

het sociaal werk, de werkzame elementen en een

activiteiten. Een aantal klanten sprak vaker af met

hun situatie na de ondersteuning een 7 of een 8.

aantal kritische opmerkingen en tips van klanten.

hun sociaal werker, namelijk twee, drie of vier keer

Eentje gaf een 10. Hoewel het om een beperkt

per week. Ook gaf een aantal van hen aan dat zij

aantal klanten gaat, suggereren deze cijfers een

5.1 Het leggen van contact

afhankelijk van hun noodzaak of behoefte afspraken

aanmerkelijk verbetering in de ervaren situatie en

In de meeste gevallen werd het initiatief tot

met de sociaal werker.

problematiek.

een derde. Het ging hierbij bijvoorbeeld om een

De meeste klanten vertelden dat ze het liefst thuis

Onderstaande tabellen laten zien in welke mate

gezinslid, een vriend, iemand van de school, politie,

afspraken. Ze gaven aan het prettig te vinden om

klanten het eens waren met een aantal stellingen.

een collega, iemand van de gemeente, een huisarts

zich in een vertrouwde omgeving te bevinden en/

De eerste figuur gaat over individueel sociaal werk

of een praktijkondersteuner. Slechts één van de

of dat ze op deze manier niet hoefden te reizen. Eén

en de tweede over collectief sociaal werk. Negentig

geïnterviewde klanten ging, via internet, zelf op

van hen vertelde dat ze vaak thuis afsprak met haar

procent van de klanten van het individueel sociaal

zoek naar het sociaal werk. Na de contactlegging

sociaal werker om vervolgens tijdens een wandeling

werk is het eens met de stellingen dat ze sterker

werden afspraken gemaakt. Veel klanten gaven

te praten. Andere geïnterviewden vertelden juist

zijn geworden en hun situatie verbeterd is. Vijftig

aan dat hun sociaal werker bij problemen altijd

graag op de locatie van een instelling af te spreken

procent vindt dat ze meer contacten hebben

bereikbaar was.

of elders.

gekregen en ondernemender zijn geworden.

“Ik weet niet hoe ik
er nu bij had gezeten
zonder de hulp van
mijn sociaal werker”.
“Ze gaat altijd met me
mee naar belangrijke
of moeilijke afspraken.
Dat vind ik echt
fantastisch”

het inschakelen van sociaal werk genomen door
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Impact sociaal werk (individueel)

100%
90%
80%

Situatie verbeterd

Ondernemender

Beslissingen genomen

Dingen regelen

Meer zelfvertrouwen

Meer contacten

Sterker

oplossingen en aanpakken genoemd. Klanten
gaven de wijze waarop er door de sociaal werker

verbeterde situatie. Een ander vertelde dat het

werd gedacht in oplossingen te waarderen. Dit

40%

goed is geweest dat ze een duidelijk doel heeft

gebeurde op diverse manieren als ‘de sociaal werker

30%

gesteld: tijdsbesteding. Een derde vertelde dat

gaf me handvatten’, ‘de sociaal werker benoemde

het voor hem belangrijk is geweest dat hij zelf

verschillende oplossingen’, ‘ik mocht zelf de koers

20%

verantwoordelijkheid nam voor zijn huishouden.

blijven uitzetten’, tot ‘heel concreet meedenken in

10%

Een klant vertelde dat hij de manier van werken zelf

oplossingen’ en soms actief zelf meedoen ‘ze doet

heeft bedacht en zelf initiatief heeft genomen om

en helpt mee’.

vrijwilligerswerk op te zetten en uit te voeren. Vier

Situatie verbeterd

Ondernemender

Terugvallen

Dingen voor elkaar

Dingen regelen

Gestimuleerd

Ondersteund

aan methoden of oplossingen die waren ingezet

gaan bij haar vader belangrijk is geweest voor haar

klanten vertelden dat het voor hun proces belangrijk

4. Praktische kennis

was om proactief aan te kloppen bij de sociaal

Klanten waardeerden het als de sociaal werker

werker als hen iets dwarszit, zij vragen hebben en/

nuttige kennis van de sociale kaart had. Dat

100%

of hulp nodig hebben bij bepaalde zaken.

hielp hen op weg: ‘we kunnen op haar kennis

90%

2. Samen doen

de wegen kent’, en ‘we kunnen terecht met vragen

80%

Veel klanten vertellen dat het prettig was dat ze

als: hoe pakken we dit aan’. In een enkel geval

70%

samen met de sociaal werker aan de slag gingen.

werd aangegeven dat er kennis in relatie tot de

Eén van de klanten vertelde dat ze samen met haar

achtergrond van de klant gemist werd.

50%

Sterker

van de situaties door de klanten gerefereerd

vertelde iemand dat haar beslissing om weg te

60%
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functioneren:

omstandigheden werd er een breed scala aan

50%

Helemaal niet

beschrijving van de oplossing voor of het aanpakken

door de sociaal werker. Vanwege de variëteit in

Impact sociaal werk (collectief)

Niet

In verreweg de meeste gevallen werd bij de

elementen die volgens hen bijdroegen aan hun beter

Wat helpt is als klanten zelf in actie komen. Zo

60%

Wel

3. Werken aan oplossingen

In de gesprekken noemden klanten de volgende

1. Zelf besluiten en doen

70%

Heel erg

5.3 Werkbare elementen

40%
30%
20%
10%

terugvallen’, ‘ze wist dingen aan te dragen’, ‘dat ze

sociaal werker haar financiën inzichtelijk maakt
zodat de situatie voor beiden inzichtelijk is. Een

5. Wijze van communicatie

aantal klanten vertelde dat ze de sociaal werker

Veel verwijzingen waren er naar de manier van

gebruikten om te sparren, samen oplossingen te

communiceren en gespreksvaardigheden. Klanten

bedenken, plannen te maken, concrete doelen te

vertelden over het luisterende oor, de ruimte voor

formuleren en mogelijkheden in kaart te brengen

het verhaal, de empathie, de laagdrempeligheid,

en bespreken. Andere gezamenlijke werkwijzen

over ‘informeel’, ‘open en eerlijk’, ‘gelijkwaardig

waarover klanten vertelden was het samen

voelen’ en ‘complimenten geven’. Een tweetal

aanvragen van een uitkering, het samen aangaan

klanten gaven specifiek aan dat zij waarderen dat

van een vrijwilligerscontract, het samen maken

de sociaal werker ook de vinger aan de pols bleef

van plannen om de post af te handelen, het samen

houden en non-verbale signalen signaleert: ‘ze zag

bespreken van problemen of het samen besluiten

aan het gezicht hoe het met me was’.

om een angststoornis aan te pakken.
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5.4 Kritische opmerkingen en tips

staan bij individueel en zestig procent bij collectief.

Hier en daar kwamen de onderzoekers in de

Natuurlijk het glas is ook half vol. Ruim de helft van de

antwoorden en bij het reageren op de stellingen

klanten vindt dat ze ondernemender zijn geworden.

kanttekeningen tegen. Daarnaast is nog speciaal
gevraagd naar tips voor de sociaal werker en het

Uit spontane antwoorden kwam een aantal

sociaal werk.

kritiekpunten over een zeker gebrek aan directheid,
sturing, doorpakken en te weinig tegengas. Het gaat

Wat opviel bij contactlegging was dat maar één

om opmerkingen als ‘de sociaal werker had geen

klant zelf op zoek ging naar het sociaal werk. Alle

controlerende functie en eigen mening’, ‘jammer

anderen werden doorverwezen of vielen terug op

dat ze niet meer gestuurd heeft’, ‘jammer dat ze

een oud contact. We zouden kunnen stellen dat het

niet zoveel kan en mag’, ‘in crisis kon de sociaal

sociaal werk nog te weinig gekend en gezien wordt

werker niets voor ons betekenen’, ‘of hij stuurde een

als een vorm van dienstverlening waar je zelf op af

mailtje “ik ben overtallig en werk hier niet meer”’

kunt stappen. De laagdrempeligheid geldt vanaf het

en ‘er is eigenlijk nooit een warme overdracht’.

moment dat het sociaal werk gevonden is.

Daar tegenover staan opmerkingen dat de sociaal
werkers zich nog meer zouden kunnen opstellen als

Bij verwachtingen zagen we een nogal diffuus

een vriend(in) en niet te streng moeten zijn.

geheel. Of klanten kwamen met heel erg concrete
vragen of zonder verwachtingen. Slechts één

Hoewel de klanten bij de stellingen massaal de

klant noemde iets in de richting van eigen

communicatie met werkers positief benoemen,

sociaal functioneren. Persoonlijke ontwikkeling,

neemt dat niet weg dat er incidentele klachten zijn.

zelfredzaamheid, participatie waren niet de vragen

Sommige klanten vinden dat ze niet voldoende

die klanten stelden maar achteraf wel zeer hoog

gewaardeerd werden, er niet goed geluisterd werd

waardeerden.

of dat werkers hun achtergrond of de sociale kaart
te weinig kenden.

Een van de kerntaken van het sociaal werk is
inbedden in de zin van netwerken versterken,

Klanten benadrukken ‘aanvoelen’, ‘aansluiten’,

contacten verbeteren, zich meer thuis voelen in de

‘luisteren’, ‘niet oordelen’, ‘niemand buiten sluiten’,

buurt. Bijna de helft van de respondenten geven bij

‘niet in hokjes plaatsen’, ‘eerlijk zijn’. Klanten vinden

de stellingen aan dat ze nu meer contacten hebben.

verder dat sociaal werk moet blijven, voldoende tijd

Het sociaal
werk als
beroepsdomein is
de afgelopen
jaren mee
veranderd.

en middelen nodig heeft en meer waardering van de
Activering, participatie zijn andere kerntaken in het

gemeente verdient

werk. Ook op dit punt blijft de teller op vijftig procent
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Hoofdstuk 6

Het geheim van
sociaal werk
volgens partners
De resultaten van het derde deelonderzoek zijn gebaseerd op
ervaringen en meningen van een groep van 26 partners uit zes
domeinen.
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H

ieronder zie je die op verschillende

in de samenwerking. Terwijl binnen de domeinen

manieren samenwerken met

Gezondheid en bewegen, Leefbaarheid en Veiligheid

sociaal werk, in het werkgebied

eerder sprake is van meehelpen bij iets opzetten of

van de Tintengroep. De variatie

oppakken. Om een indruk te geven van die variatie

van partners is kenmerkend voor

laten we de kernactiviteiten per domein zien:

het diverse en brede domein waar

Samenwerken met sociaal werk
is van toegevoegde waarde voor het
uitoefenen van mijn werkzaamheden
Wanneer ik sociaal werk nodig heb,
heb ik een telefoonnummer of
e-mailadres waarmee ik rechtstreeks
sociaal werk kan benaderen

Gezondheid en bewegen: sportevenementen en

partners herkennen en ervaren zij de belangrijkste

activiteiten organiseren om mensen duurzaam tot

kenmerken en activiteiten van het sociaal werk. Er

bewegen te krijgen.

komt een positief beeld naar voren; sociaal werk

Leefbaarheid: gezamenlijk met bewoners

is laagdrempelig en wordt gezien als een partner

faciliteiten opzetten in de buurt om de bewoners

die van toegevoegde waarde is, waarmee op zeer

te ondersteunen om onderlinge verhoudingen te

uitlopende manieren samengewerkt wordt.

bevorderen.

1

Begeleiden van mensen bij financiële problemen en

Dat is mede afhankelijk van de positie en rol van

vinden van werk of scholing.

sociaal werk in die domeinen. Zo zien we dat

Onderwijs: verbinden tussen thuis en school,

binnen de domeinen Participatie, Onderwijs en

waarbij sociaal werk de toegang heeft tot de

Sociaal werk is voor mij zichtbaar

10
2

Adviseren

14

7

18

1

Bemiddelen

7

17

1
1

Informeren

6

19

1

Agenderen

6
1

Processen begeleiden

16

3

21

1

Heel belangrijk

Belangrijk

13
3

0

Helemaal
mee eens

Mee eens

5

10

Niet mee oneens /
niet mee eens

15

Mee oneens

20

25

Helemaal
mee oneens

thuissituatie. De ouders de goede weg wijzen naar

Alle activiteiten worden feitelijk in grote

hulp.

meerderheid door de partners onderstreept. Bij

Veiligheid: samenwerken bij preventieve

de vraag wat partners van de activiteiten ervaren

activiteiten van overlast, gesprekken aangaan met

ontstaat er meer differentiatie. ‘Netwerken

buurtbewoners.

vergroten’, ‘Bemiddelen’ en ‘Enthousiasmeren’

Zorg: ondersteunen van ouderenzorg, thuiszorg en

wordt door partners ervaren. Duidelijk minder

huisartsen. Gezamenlijk overleggen hoe mensen in

ervaren ze in de praktijk ‘Agenderen’ en ‘Processen

beweging te krijgen en onderlinge verwijzing.

begeleiden’.

In het figuur op de linkerpagina zien we welke

Zoals bovenstaande figuur laat zien is sociaal werk

activiteiten partners van het sociaal werk vooral

volgens de meeste partners een toegevoegde

belangrijk vinden.

waarde voor het uitoefenen van werkzaamheden.
Sociaal werkers zijn rechtstreeks te benaderen,

4

0

8
2

13

2

Enthousiasmeren

12

11
11

3

1

Zorg sociaal werk een zelfstandige functie heeft

10

11

2

Sociaal werk is voor mij laagdrempelig

Participatie: bevorderen van contacten in de buurt.
Samenwerking verschilt van domein tot domein.

1

18

7

1

Sociaal werk is voor mij toegankelijk

sociaal werk actief in is. Ondanks de diversiteit van

Netwerken vergroten door
mensen te betrekken

20

5

1

5

10
Neutraal

40

15
Niet belangrijk

20

25

Netwerken vergroten door mensen te betrekken

laagdrempelig, toegankelijk en zichtbaar. Een

en Enthousiasmeren zijn het allerbelangrijkst in

enkele partner geeft aan dat sociaal werk voor

het samenwerken met sociaal werk. Processen

hen niet toegankelijk en zichtbaar is en geen

begeleiden wordt het minst genoemd als ‘heel

toegevoegde waarde heeft voor het uitoefenen van

belangrijk’ door de partners maar wel door praktisch

werkzaamheden. Deze partners benoemen dat zij

alle partners ‘belangrijk’ gevonden.

op een andere manier samenwerken.
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Sociaal werk faciliteert en
ondersteunt een positieve
ontwikkeling van mensen

8

Sociaal werk sluit aan en
zoekt naar mogelijkheden
in de buurt

8

7

Sociaal werk werkt preventief

ondersteunt sociaal werk een positieve ontwikkeling
van mensen, werkt sociaal werk preventief en draagt
sociaal werk bij aan participatie. Faciliteren en
ondersteunen van ondernemerschap wordt in ogen
van de respondenten het minst bereikt maar is in
veel van de domeinen ook geen doelstelling.

6

Sociaal werk draagt bij
aan de participatie

4

Sociaal werk levert maatwerk

4

6

Sociaal werk faciliteert en
ondersteunt sterke netwerken

aanvullen, in plaats van werk uit handen te nemen.

welzijn en zelfredzaamheid van mensen in een

Ongeveer twee derde van de partners geeft aan

kwetsbare positie of problematische situatie

wat te missen in de samenwerking met sociaal

bevordert. Belangrijkste elementen zijn verder:

werk. Op organisatieniveau zijn opmerkingen van

toegankelijkheid, adviseren, luisteren, initiatief

partners: meer vastigheid, continuïteit, capaciteit

nemen, breed kijken, vertrouwen en meedenken.

(en de daarbij horende zichtbaarheid) en een meer

Sociaal werk is voor mij

organisaties van sociaal werk. Op het werkniveau:

sociaal werk hen werk uit handen neemt en een

meer pro-activiteit, doortastendheid, wil om

onmisbare partner is. Zij voelen zich ondersteund in

samen te werken, mee te denken, te verbinden,

de uitoefening van hun werk door de samenwerking

gericht te zijn op zichtbare resultaten, openheid in

met sociaal werk. Een aantal partners geeft aan

de communicatie, elkaar op te zoeken en een nog

dat niet op die manier te ervaren omdat zij als

bredere kijk op het takenpakket. Ook wordt als tip

partners gezamenlijk iets oppakken en elkaar daarin

genoemd: ‘ga vooral zo enthousiast door’

4

3

Helemaal
mee eens

42

Mee eens

Helemaal
mee oneens

13

12

9

9

13
13

8
3
3

5

0

13

2

10

8

Mee oneens
5

Niet mee oneens/
niet mee eens

43

12

9

3

1

20

Mee oneens

5

2

0

Niet mee oneens/
niet mee eens

15

9

Sociaal werk neemt mij
werk uit handen

Mee eens

10

5 /
Niet mee oneens
niet mee eens

Ik voel mij in de uitoefening van mijn
werk/functie/werkzaamheden
ondersteunt
Sociaal
werk is voor mij1
door samenwerking met
sociaal
werk partner
een
onmisbare

Helemaal
mee eens

18

5

Sociaal werk neemt mij
uit handenvan mijn
Ik voel mij inwerk
de uitoefening
werk/functie/werkzaamheden ondersteunt
door samenwerking met sociaal werk

14

2

0

overeenkomstige werkwijze tussen verschillende
Meer dan de helft van de partners ervaart dat

9

1

1

Helemaal een onmisbare
Mee eenspartner
mee eens

15

3

Sociaal werk faciliteert en
ondersteunt ondernemerschap

zich richt op ondersteuning en begeleiding in

16

6

1

te vinden dat sociaal werk laagdrempelig is,

16

3

1

Op grond van open vragen blijken partners

12

6

1

“Sociaal werkers worden gezien in de
buurt, in het voorliggend veld maken
zij zaken zichtbaar. Sociaal werkers
signaleren veel door zich te bewegen
in de woon- en leefomgeving. Anders
zien we sommige probleemgezinnen
helemaal niet.”

15

3

Sociaal werk faciliteert en
ondersteunt burgerinitiatief

Volgens de meeste partners faciliteert en

17

1

Mee oneens

15

Helemaal
10

mee oneens

15

Helemaal
mee oneens

Hoofdstuk 7

Vierde fase:
Verslag
focusgroepen
Op basis van de drie onderzoeken naar het geheim van het
sociaal werk is in de vierde fase van het onderzoek aan twee
focusgroepen bestaande uit enerzijds de klankbordgroep
van het onderzoek en anderzijds managers uit aangrenzende
sectoren van het sociaal werk zoals GGD, GGZ, jeugdzorg en
een woningbouwcorporatie een drietal stellingen voorgelegd.
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E

r zijn meerdere stellingen voorgelegd
aan de focusgroepen.
•

De sociaal werker is net als de

huisarts en de wijkverpleegkundige
een sleutelfiguur in de eerste lijn van
zorg en welzijn dan wel de toegang

tot gespecialiseerde hulp en ondersteuning.

erger als er ook specialistische hulp in beeld komt,

naar een betere afbakening van het sociaal werk en

hard werken aan perspectief-verduidelijking en

Eens/oneens en waarom?

zoals jeugdhulp, GGZ of schuldhulpverlening. Er

de gespecialiseerde hulpverlening: waar eindigt het

claims over wat het sociaal werk is en kan, nodig.

wordt geconcludeerd dat de rolverdeling tussen de

ene en begint het andere?

Daarnaast is (h)erkenning van het sociaal werk

• Een groot deel van het sociaal domein is
(onnodig) gemedicaliseerd en het sociaal

drie sleutelfiguren nog aandacht nodig heeft. De

werk (welzijn) speelt een cruciale rol in

verschillende en onderlinge perspectieven zouden

In het gesprek komt vervolgens het begrip

de transformatie van dit domein en in het

beter gemarkeerd kunnen worden. De huisarts

medicaliseren aan bod. De definitie vanuit het

Sociaal werkers helpen mensen in hun sociaal

‘normaliseren’ van hulpvragen of problemen.

gaat hierbij over de gezondheid van mensen, de

sociaal werk daarvan is dat de vraag of een

functioneren en om grip op hun leven te krijgen en

Eens/oneens en waarom?

wijkverpleging over met name de zorg en het sociaal

probleem van een inwoner vaak voortkomt uit het

te houden. Dit blijkt zowel uit ons eigen onderzoek

werk over het welzijn, waarbij er ook gekeken wordt

sociaal functioneren, terwijl de oplossing in het

naar het geheim van het sociaal werk, maar ook uit

is in dit onderzoek aangetoond en op basis

naar de omgeving en het netwerk van een persoon.

medische dan wel gezondheidsdomein

andere onderzoeken. De vraag is wel wat we onder

daarvan is het voor inwoners, klanten en collega

De accenten liggen anders en deze verhelderen zou

professionals duidelijk waarvoor de sociaal

kunnen bijdragen aan het creëren van een eenduidig

werker ingezet kan worden. Eens/oneens en

profiel van de sociaal werker.

• De waarde en impact van het sociaal werk

waarom?
Over de rol van de sociaal werkers in de toegang tot

belangrijk.

‘sociaal werk’ kunnen verstaan. Inwoners hebben

Er wordt geconcludeerd dat het sociaal
werk een rol heeft in de toegang tot
gespecialiseerde hulpverlening, maar
dat dit niet hetzelfde is als het zelf
stellen van de indicatie.

soms vage verwachtingen van het sociaal werk. Hier
lijken we last te hebben van de breedte van ons
profiel. Er zijn echter genoeg andere organisaties
en professies die een breed maar tegelijkertijd ook

Het doel van deze vierde fase en de focusgroepen

gespecialiseerde hulpverlening wordt aangegeven

was om de bevindingen uit de voorgaande fasen te

dat er raakvlakken, maar tevens grote verschillen

vertalen naar aanbevelingen voor Tintengroep. In dit

zijn. Op dit moment heeft het sociaal werk vaak een

hoofdstuk doen we verslag van de twee gesprekken.

adviserende rol richting beslissers die gaan over

wordt gezocht. Tegelijkertijd speelt hier de

meerwaarde van het werk aan te moeten tonen. Dit

een indicatie, als de hiervoor benodigde kennis bij

individualisering een rol. Bij het normaliseren van

komt volgens de aanwezigen omdat veel van ons

7.1 In gesprek met de klankbordgroep

de werker aanwezig is. Het indicatieproces zelf is

hulpvragen speelt de gemeenschapszin en het

werk preventief is en de waarde hiervan is moeilijk

Allereerst wordt er gesproken over de rol van de

van andere aard dan het sociaal werk. Het eerste

versterken daarvan nauwelijks meer een rol. Het

aan te tonen.

sociaal werker ten opzichte van de huisarts en de

wordt als zeer bureaucratisch ervaren, terwijl

sociaal werk heeft in geval van normaliseren en

wijkverpleegkundige. Deze professionals hebben

de sociaal werker zich op de klant richt. Sociaal

de-medicaliseren dan ook bij uitstek een rol in het

De klankbordgroep concludeert dat het sociaal werk

veel met elkaar te maken, maar er blijkt nog geen

werkers fungeren als contactpersoon voor de

collectiveren en socialiseren van hulpvragen. Sociaal

moet blijven werken aan het (eenduidig) vertellen

volledige consensus te zijn over de onderlinge

klant als deze moet wachten op een beslissing van

werkers hanteren een totaal mensbeeld in plaats

van het verhaal. Een aandachtspunt hierbij is om

domeinafbakening: wie gaat waarover? Er zit

een indicatiesteller. Er wordt geconcludeerd dat

van een focus op deelproblematiek en bijbehorende

niet alleen naar impact, effect en cijfers te kijken.

enige overlap in de rollen en taken, bijvoorbeeld

het sociaal werk een rol heeft in de toegang tot

(deel)oplossingen, ook al blijft specifiek en

Het risico is dat het werk hiermee (te) plat wordt

als het gaat om de geestelijke gezondheid van

gespecialiseerde hulpverlening, maar dat dit niet

gespecialiseerd kijken soms nodig. Sociaal werkers

geslagen, omdat het veel veelomvattender is. De

mensen. Vervolgens wordt de vraag gesteld wie in

hetzelfde is als het zelf stellen van de indicatie.

hebben een kernfunctie in de beweging naar

diversiteit van het sociaal werk is een kracht in

dit speelveld voor regie en onderlinge verbinding

De rol en toegevoegde waarde van het sociaal werkt

een positieve gezondheidszorg (transformatie).

plaats van een zwakte. In het relatiemanagement

zorgt. Door het ontbreken hiervan ontstaan er juist

vraagt met andere woorden om een doordenking

Ook hier is er echter soms sprake van een strijd

met bijvoorbeeld gemeenten is het de kunst om

onduidelijkheden in rollen en soms zelfs ‘strijd’ of

van de wijze waarop er in de huidige tijd indicaties

tussen verschillende professies, dit keer die tussen

eenduidig en tegelijkertijd veelzijdig te zijn.

‘concurrentie’ tussen de sleutelfiguren. Dit wordt

worden gesteld. Hieronder valt ook de zoektocht

de specialist en de sociaal werker. Hier blijven
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een duidelijk profiel hebben (zoals de GGZ en de
huisarts, maar ook supermarkten en warenhuizen).
We lijken onszelf meer te moeten bewijzen en de
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De sociaal werker wordt als een
sleutelfiguur in de eerste lijn
beschouwd.

Ook komt de schaal waarin kan
worden samengewerkt aan de
orde. Er wordt voor gepleit om
dingen nog veel meer op wijk- of
buurtniveau te doen. Dit wordt

7.2 In gesprek met aangrenzende sectoren

als een behapbare geografische

In het begin van het gesprek komt naar voren
dat de sociaal werker goed met de huisarts en

samenwerking, ook op bestuurlijk niveau. Dit

schaal gezien. Er is behoefte

wijkverpleegkundige kan optrekken en dat ze

commitment kun je niet alleen als sociaal werk

aan een simpele structuur met

eigenlijk (vaker) fysiek bij elkaar moeten zitten.

afdwingen, maar moet ook van de grote zorgpartijen

herkenbare aanspreekpunten

De sociaal werker wordt als een sleutelfiguur in

komen. Vervolgens gaat het om de (bescheiden)

(zoals de huisartsenzorg). Ook

de eerste lijn beschouwd, maar zou volgens de

houding en de kennis en competenties van sociaal

gezien de structurele problemen

aanwezigen geen rol in toegang tot specialistische

werkers. Voor de kernfuncties in het sociale domein

en vragen van mensen zijn

hulp moeten vervullen. Wel is er een rol voorliggend

is behoefte aan meer hoger gekwalificeerde sociaal

dichtbij zijnde professionals

aan specialistische hulp voor de sociaal werker

werkers, terwijl in het medische domein wellicht

nodig. Sommige zaken los je niet

weggelegd. Sociaal werkers kunnen bijdragen

ruimte is voor inzetten van minder hooggeschoolden

in vijf gesprekken of een aantal

aan de bedoeling dat inwoners regie houden of

(zoals tegenwoordig ook gebeurt met bijvoorbeeld

behandelingen op.

verkrijgen. Dit staat haaks op het huidige medisch

praktijkassistenten). We stoppen iedereen in

model.

hokjes en vakjes en zo langzamerhand is niets of

Volgens de aanwezigen

niemand meer normaal. Als we niet uitkijken dan

veroorzaakt het sociaal werk

Men pleit ervoor om veel meer als duo’s op te

gaat de sociaal werker, net als in de zorg, ook in

voor het grootste deel zelf dat de

trekken. Vaak is er een schemergebied als het gaat

producten denken in plaats van uitgaan van de

herkenbaarheid wellicht kleiner

om op- en afschalen. Opschalen gaat vaak wel

mens als geheel. Opleidingen zijn te weinig gericht

is dan we zouden willen. Ze zijn

goed, maar het afschalen gebeurt vervolgens niet.

op de netwerkrol van professionals in zorg of

bescheiden en mogen wat meer

Opschalen kun je ook doen door de expert erbij te

welzijn en het belang van het contact en teveel op

trots zijn. Het is lastig om de

halen, in plaats van de klant door te sturen. Zo blijft

specialisatie. Iedereen heeft het druk en niemand

maatschappelijke effecten van

de sociaal werker betrokken en voert deze regie.

heeft tijd. Dit geldt helaas ook steeds meer voor de

je werk te laten zien. Het is een

Dit is ook belangrijk met het oog op normaliseren

sociaal werker. Zou er niet een professional moeten

niet-meetbare wereld, dus is

(en afschalen), waar een ingewikkeldheid van de

zijn die wel tijd heeft en zou dit de sociaal werker

vooral geloof en lef nodig. Het

specialistische zorg zit.

moeten zijn? Het is belangrijk om oog te hebben

probleem is dat het geld vaak

voor zingeving en de complexiteit van de problemen

afhankelijk is van meetbaarheid.

Vervolgens gaat het gesprek erover hoe dit te

van mensen en hier is tijd voor nodig. Deze status

Het is bovendien niet ‘sexy’ om

organiseren. Ten eerste is hier bereidheid voor

zou de sociaal werker eigenlijk toegekend moeten

te voorkomen dat problemen

nodig. Je moet elkaar als professional (willen)

krijgen en investeringen in het voorliggende veld

ontstaan. Dat geldt wel voor

kennen, vertrouwen en opzoeken. Je moet elkaar

zijn nodig. Hierbij is het wel van belang dat sociaal

het oplossen van problemen en

toelaten tot elkaars domein. Nu zijn we vaak

werkers doelgericht denken en handelen en uitgaan

brandjes blussen (‘de brandweer

domein behoudend. Je moet je committeren aan

van de eigen verantwoordelijkheid van mensen.

wil geen preventiecoach’)
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Zo blijft
de sociaal
werker
betrokken
en voert
Deze regie.
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1. Sociaal werkers gedragen zich

enthousiasmeren, informeren,

als betrokken professionals die

verbinden (met anderen, met

samen met de klant(en) een weg

de buurt, met instellingen,

zoeken naar verbetering.

met werk, activiteiten) en
samenwerken.

2. Sociaal werk richt zich op het
planningscirkel van analyse

ze zich tot elkaar verhouden.

tot afronding. Daarnaast

Ze richten zich op socialiseren

beschikt het sociaal werk

(verbinden met anderen en

over een uitgebreid scala aan

meedoen) en normaliseren

methodieken. Sociaal werkers

(ontstressen, niet te snel

gaan uit van onzeker weten en

specialiseren en marginaliseren).

vinden samen met de klanten

3. De kerntaken zijn begeleiden,

Het geheim
ontrafeld

50

7. De basismethodiek is de

hoe ze zich gedragen en hoe

zoekend een weg.

Hoofdstuk 8

Op grond van de bevindingen en aanvullende gesprekken in
de focusgroepen is een lijst van tien elementen opgesteld
die duidelijk maakt waardoor sociaal werk werkt. Dit geeft
antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek: ‘Wat
bewerkstelligen sociaal werkers van Tintengroep, hoe doen ze
dat en welke kennis, vaardigheden, waarden en professionele
vermogens gebruiken ze daarbij?’

sociaal functioneren van mensen:

ondersteunen, organiseren,

8. Achter het label ‘sociaal werk’

activeren en verbinden van

bevindt zich een bont geheel van

mensen met elkaar.

soorten werkers, doelgroepen
en methodieken. Daarin ligt de

4. Uitgangspunt is de mens in al

kracht van het werk.

zijn facetten en als deel van zijn
omgeving te benaderen.

9. Sociaal werkers zijn
gebiedsgebonden werkers.

Ze kennen hun
buurt en de buurt
kent hen.

5. Sociaal werkers hebben een

Ze kennen hun buurt en de

brede multidisciplinaire kennis,

buurt kent hen.

kennis van de sociale kaart,
ervaringskennis en een intuïtief

10. Doordat sociaal werkers

empathisch vermogen.

er snel bij zijn, de tijd nemen,
dicht bij de mensen zijn en

6. Sociaal werkers

zich concentreren op (lichte)

beschikken over een range aan

begeleiding dragen ze bij aan

vaardigheden. De klanten en

ont-stressen, verbeteren van

ketenpartners benadrukken

de situatie, voorkomen ze

dat ze goed kunnen luisteren

verder afglijden en te snelle

(gehoord en begrepen worden),

specialisering
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hoofdstuk 9

Aanbevelingen
Op basis van gesprekken met de focusgroepen en de
deelonderzoeken komen we tot een aantal aanbevelingen.
Deze aanbevelingen zijn gericht aan het management en
de sociaal werkers van Tintengroep. Het gaat voor een
aanzienlijk deel om de basishouding en het staan voor het
eigen perspectief. De aanbevelingen lenen zich voor verdere
uitwerking en implementatie in de organisatie.

5.

Houd vast aan de brede welzijnsfunctie van

sociaal werk dat maatwerk en integrale aanpakken
biedt op het grensvlak van educatie, sport,
cultuur, opvoeding, veiligheid, sociale zekerheid,
arbeidsmarkt, huisvesting en zorg.
6.

Sta voor sociaal werk dat divers en veelzijdig is.

Gebruik elkaars deskundigheid en laat de rijkheid
aan expertise en werkvormen zien. Ken de eigen
organisatie en weet wat het te bieden heeft.
7.

Maak je sterk voor een omvattende

naamsbekendheid onder het label ‘sociaal werk’
want door zijn veelzijdigheid is sociaal werk
moeilijker herkenbaar. Relatiemanagement door
sociaal werker tot en met bestuurder heeft continu
aandacht nodig.

1.

Maak je sterk voor en positioneer sociaal werk

3.

Benadruk de keuze voor sociaal werk op een

8.

Ga door met investeren in professionalisering

als een kernberoep in de positieve gezondheid

overzienbaar schaalniveau (dorp, buurt, wijk) en

en maak gebruik van kennis en ervaringen

en verstevig de binding met huisartsen en

zet je in voor vergaande vormen van samenwerking

van de sociaal werkers. Leg het accent in de

wijkverpleegkundigen (de andere sleutelfiguren op

met instellingen en professionals van aangrenzende

professionalisering op een proactieve rol in de

lokaal niveau). Welzijn is de motor om mensen in

sectoren. Blijf in gesprek over het opschalen en

samenwerking en het versterken van netwerken.

beweging te krijgen.

afschalen met als kracht van het sociaal werk het

Maak in de professionalisering gebruik van het

inbedden in de directe omgeving.

schema van de kernelementen uit het eerste

2.

Blijf in gesprek over de rolverdeling tussen

deelonderzoek en laat deze verder verkennen en

huisarts, verpleegkundige en sociaal werker. Binnen

4.

het gezamenlijk kader van positieve gezondheid en

werkers bij de indicatiestelling voor gespecialiseerde

in het sociaal domein hebben ze alle drie hun eigen

vormen van hulp en ondersteuning. Sociaal werkers

9.

positie, waarbij de sociaal werker zich onderscheidt

hebben veel kennis over hoe mensen in hun eigen

samenhang met andere verrichte onderzoeken de

door een perspectief op het sociaal functioneren

omgeving functioneren.

boer op! Sta voor het sociaal perspectief, de eigen

van mensen.

Maak je sterk voor betrokkenheid van sociaal

ontwikkelen door de sociaal werkers.
Ga met de resultaten van dit onderzoek en in

expertise en realiseren van verbindingen
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Dankwoord

Alleen ga je snel,
samen kom je verder

D

it rapport is de opbrengst van

Een bijzonder woord van dank gaat naar Hans

samenwerken. De afgelopen drie

van Ewijk en Betty de Groot. Zij werkten, vanuit

jaar hebben tientallen mensen,

oprechte betrokkenheid, aan de basis voor dit

allemaal vanuit verschillende

onderzoek. In fase 2 en 3 werkten we samen

rollen, zich ingezet en hun

met het Toegepast Gezondheidsonderzoek

bijdrage geleverd. Vanuit de

(TGO),Universitair Medisch Centrum Groningen

Tintengroep waren een aantal van hen structureel

(UMCG) en NHL Stenden Hogeschool. Onderzoekers

betrokken: projectleiders Jurre Ras en Arjo

Rimke Groenewold, Zinzi Pardoel, Ina Holtrop

Karperien en de leden van de klankbordgroep

en Jolanda Tuinstra voerden aan die kant

Anouk Pentinga, Deborah Wiltens, Hans

de regie. Daarnaast waren er verschillende

Strijbosch, Margot Bosch, Marie-Suzan Venema

interviewers, sociaal werkers, (oud)klanten

en Mieke de Lange. Bij de start van het project was

en samenwerkingspartners betrokken. Het is

Ineke Weernink gedelegeerd opdrachtgever, later

onmogelijk om iedereen persoonlijk te noemen.

nam Nel Kruit haar rol over.

Maar we zijn jullie allemaal meer dan dankbaar.
Door open en eerlijk het gesprek te voeren en ook
waar nodig kritisch te zijn, hebben we samen het
geheim van sociaal werk ontrafeld. Dat al die inzet
uiteindelijk heeft geleidt tot deze uitkomsten,
bewijst wederom dat je alleen snel gaat maar samen
verder komt
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