Het geheim van

Sociaal Werk
Als sociaal werker heb je een unieke positie in de maatschappij. Je
werkt samen met inwoners, instanties en in verschillende netwerken.
Je oefent daar elke keer op een andere manier je vak uit. Wat zorgt er
nou precies voor dat jouw werk effect heeft? Hoe vaak is jou die vraag
gesteld? En wat was toen je antwoord?

Met het onderzoek ‘Het geheim van sociaal werk’ stellen we
het antwoord op die vraag vast. En dat doen we met sociaal
werkers, inwoners en ketenpartners. En wat blijkt? Het effect
van sociaal werk is terug te brengen naar 10 kernelementen. En
de gedachte die onze sociaal werkers hebben bij het antwoord
op de vraag komt sterk overeen met het beeld van inwoners en
ketenpartners! Wat iedereen al voelde is nu verwoord.
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Onder leiding van Hans van Ewijk
vertelden sociaal werkers ons wat zij willen
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2.

Waarin ervaren de inwoners
het verschil? We vatten het
hieronder voor je samen.
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3.
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Klanten geven hun situatie
een beduidend hoger cijfer
na ondersteuning van het
sociaal werk.
Ze waarderen in sociaal werkers dat ze
gericht zijn op zelf besluiten nemen en
samendoen. Sociaal werkers zijn volgens hen
oplossingsgericht, hebben praktische kennis,
zijn makkelijk in communiceren en bereikbaar.

4.
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mensen te betrekken
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5.

Partners vinden sociaal werk
laagdrempelig.

toegankelijkheid

adviseren

initiatief nemen

luisteren

Het richt zich richt volgens hen op
ondersteuning en begeleiding in welzijn
en bevordert zelfredzaamheid van
mensen in een kwetsbare positie of
problematische situatie. De belangrijkste
elementen daarin vinden ze:

breed kijken

vertrouwen

meedenken

6.

Het geheim ontrafeld:
De tien kernelementen.
In ‘Het geheim van sociaal werk’ lees
je de uitgebreide uitkomsten van dit
onderzoek. Doe er je voordeel mee!
Kun jij concreet benoemen waarom
jouw werk het verschil maakt? Met
deze informatie kom je daarin een
belangrijke stap verder!

6.

Sociaal werkers beschikken over een range aan
vaardigheden. De klanten en ketenpartners
benadrukken dat ze goed kunnen luisteren (gehoord
en begrepen worden), enthousiasmeren, informeren,
verbinden (met anderen, met de buurt, met
instellingen, met werk, activiteiten) en samenwerken.

7.

De basismethodiek is de planningscirkel van analyse
tot afronding. Daarnaast beschikt het sociaal werk
over een uitgebreid scala aan methodieken. Sociaal
werkers gaan uit van onzeker weten en vinden samen
met de klanten zoekend een weg.

8.

Achter het label ‘sociaal werk’ bevindt zich een
bont geheel van soorten werkers, doelgroepen en
methodieken. Daarin ligt de kracht van het werk.

9.

Sociaal werkers zijn gebiedsgebonden werkers. Ze
kennen hun buurt en de buurt kent hen.

10. Doordat sociaal werkers er snel bij zijn, de tijd

nemen, dicht bij de mensen zijn, zich concentreren op
(lichte) begeleiding dragen ze bij aan ont-stressen,
verbeteren van de situatie, voorkomen ze verder
afglijden en te snelle specialisering.

1.

Sociaal werkers gedragen zich als betrokken
professionals die samen met de klant(en) een weg
zoeken naar verbetering.

2.

Sociaal werk richt zich op het sociaal functioneren
van mensen: hoe ze zich gedragen en hoe ze
zich tot elkaar verhouden. Ze richten zich op
socialiseren (verbinden met anderen en meedoen) en
normaliseren (ont-stressen, niet te snel specialiseren
en marginaliseren)

3.

De kerntaken zijn begeleiden, ondersteunen,
organiseren, activeren en verbinden van mensen met
elkaar.

4.

Uitgangspunt is de mens in al zijn facetten en als
deel van zijn omgeving te benaderen.

5.

Sociaal werkers hebben een brede multidisciplinaire
kennis, kennis van de sociale kaart, ervaringskennis
en een intuïtief empathisch vermogen.

