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1. Inleiding  
In 2019 is Tinten een meerjarig onderzoek gestart met als doel beter inzicht te krijgen in de impact 
van sociaal werk, bekeken vanuit het perspectief van 1) professionals; 2) (ex-)klanten en 3) relevante 
partners. In het meerjarig onderzoek staat de volgende overkoepelende vraag centraal:  
 
“Wat bewerkstelligen sociaal werkers van Tinten, hoe doen ze dat en welke kennis, vaardigheden, 
waarden en professionele vermogens gebruiken ze daarbij?”  
 
Om deze centrale vraag te beantwoorden worden in het meerjarig onderzoek drie opeenvolgende 

fasen onderscheiden. Zo verscheen in mei 2019 het verslag over fase 11, waarin het perspectief van 

sociaal werkers van Tinten is belicht. Fase 2 bestond uit het (ex-)klanten perspectief en is beschreven 

in het onderzoeksrapport van september 20202. En fase 3 onderzoekt en beantwoordt de centrale 

vraag vanuit het perspectief van de partners van sociaal werk3.  

In de fase van het onderzoek waarover deze rapportage gaat – Fase 3 – staat dus het perspectief van 

de partners van sociaal werk centraal4. De onderzoeksvraag die centraal staat in Fase 3 luidt:  

Wat werkt in het werk van sociaal werkers en wat bewerkstelligen zij volgens partners?  

De volgende deelvragen worden onderscheiden:  
1. In welke situaties en contexten werken partners samen met sociaal werkers?  

a. Wat is volgens de partners de rol van sociaal werkers in deze samenwerking?  
2. Waarbij is sociaal werk een goede partner?  

3. Welke steun en verlichting ondervinden partners van sociaal werkers?  

4. Wat bereiken sociaal werkers volgens partners?  
a. Met daarbij aandacht voor zowel individueel als collectief werken  

5. Wat zijn volgens partners belangrijke elementen van sociaal werk?  

6. Wat missen partners in –het samenwerken en de impact van- het sociaal werk?  
 
In deze fase gaat het over de ervaringen van partners in de samenwerking met sociaal werk. Om een 
zo breed mogelijk beeld te krijgen, zijn partners uit verschillende domeinen benaderd, namelijk: 
Gezondheid en Bewegen, Leefbaarheid, Participatie, Onderwijs, Veiligheid en Zorg.  
 

1.1 Uitvoering Onderzoek  
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn online interviews gehouden waarin zowel kwalitatieve 

als kwantitatieve data zijn verzameld. Deze methode is geschikt om de ervaringen met sociaal werk 

in kaart te brengen, het perspectief van partners naar voren te brengen. Aan de hand van zowel open 

vragen als stellingen zijn de deelvragen onderzocht (zie bijlage 1 voor de vragenlijst). Met de open 

vragen zijn persoonlijke ervaringen, verhalen en inzichten verzameld over de samenwerking tussen 

partners en sociaal werk. Een ander uitgangspunt in deze derde fase van het meer jaren onderzoek 

was het benutten van de bevindingen uit fase 1 en 2. De stellingen zijn opgesteld aan de hand van de 

                                                           
1 Zie rapport Fase 1: ‘Het geheim van sociaal werk. Wat bewerkstelligt het sociaal werk?’ Hans van Ewijk, em. 
Hoogleraar Sociaal Werk; gedelegeerd opdrachtgever: Nel Kruit (Directeur Welstad), Betty de Groot 
(Bestuurssecretaris) en Deborah Wiltens, Margot Bosch, Marie-Suzan Venema, Anouk Pentinga, Hans Strijbosch 
en Inge Ekenhorst. 
2 Zie rapport Fase 2: ‘Het geheim van sociaal werk. Fase 2: Wat bewerkstelligt sociaal werk volgens (ex-) 
klanten?’, opdrachtgever: Tinten, auteurs: Rimke Groenewold, Ina Holtrop en Jolanda Tuinstra van Toegepast 
Gezondsheidsonderzoek (TGO) Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en NHL Stenden Hogeschool 
3 De onderzoeken in fase 2 en 3 zijn gedaan door onderzoekers van NHL Stenden Hogeschool en Toegepast 
Gezondheidsonderzoek Universitair Medisch Centrum Groningen 
4 Dit onderzoek is uitgevoerd van september 2020 tot en met mei 2021. 
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uitkomsten van de onderzoeken uit de eerste en tweede fase5 (zie bijlage 2 voor een korte 

toelichting). Tot slot is een aantal stellingen opgesteld om de toegevoegde waarde van de 

samenwerking met sociaal werk voor de partners te onderzoeken. De vragenlijst is voorgelegd, 

besproken, aangevuld en goedgekeurd door de klankbordgroep6. 

De klankbordgroep leverde een groslijst aan met potentiële respondenten. De insteek van de 

aangeleverde lijst was dat het bestond uit uitvoerend professionals, die in hun werk mogelijk 

ervaring hebben met (samenwerken met) sociaal werk. De onderzoekers hebben random (met oog 

voor een gelijke verdeling over de zes verschillende domeinen) partners uit de groslijst benaderd en 

een afspraak gemaakt voor een online interview. In totaal waren 32 partners aangeleverd, waarvan 

26 partners hebben deelgenomen aan een online interview. De zes niet deelnemende professionals 

hebben de onderzoekers niet kunnen bereiken of ze hebben aangegeven het te druk te hebben voor 

deelname aan het onderzoek.  

Alle interviews zijn geanonimiseerd en geanalyseerd. De onderzoekers hebben resultaten van de 

open vragen per onderwerp samengebracht en samengevat. Per deelvraag zijn de data over het 

onderwerp geanalyseerd en beschreven. De resultaten van de gesloten vragen worden 

gepresenteerd aan de hand van grafieken. Daarnaast is een woordwolk gemaakt op basis van open 

vragen. In de woordwolk zijn de  antwoorden samengevat tot een woord of een korte 

samenstellingen van woorden. Hierdoor zijn de data overzichtelijk weergegeven. De woorden die 

vaker zijn genoemd krijgen meer gewicht door deze groter weer te geven in de woordwolk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Bijlage 2 geeft een overzicht van de elementen en stellingen die zijn gebaseerd op de resultaten van fase 1 en 
2. 
6 De klankbordgroep is samengesteld uit: Margot Bosch, kwaliteitsmedewerker Tinten, Betty de Groot, 
voormalig bestuurssecretaris Tinten, Marie-Suzan Venema, teamcoach/ buurtwerker De Kop (Steenwijkerland), 
Deborah Wiltens, leidinggevende Vaart (Assen), en onder leiding van Hans van Ewijk, em. hoogleraar Sociaal 
Werk.  
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2. Resultaten  
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven. In de eerste paragraaf wordt 

algemene informatie beschreven. Daaropvolgend zullen per paragraaf de resultaten per deelvraag 

beschreven worden.   

2.1 Algemene informatie  
In totaal hebben 26 partners deelgenomen aan een interview, waarvan de meeste partners werken 

in het domein leefbaarheid en de minste partners in het domein zorg (zie tabel 1). Acht partners 

hebben aangeven in meer dan één domein te werken. Binnen de domeinen beoefenen partners 

uiteenlopende functies, zoals adviseur, (cluster-)directeur, coördinator, docent, gebiedsregisseur, 

consulent, coach, manager, voorzitter en wijkagent. Deze variatie is kenmerkend voor het diverse en 

brede domein waarin sociaal werkers werken en samenwerken met partners.  

Tabel 1 Verdeling partners (N=26) over de verschillende domeinen 
 

 

 

 

 

*de som is hoger dan n=26, omdat een deel van de partners aangaf in meer dan één domein 

werkzaam te zijn. 

 

Alle 26 partners geven aan contact te hebben met sociaal werk. De frequentie van contact varieert 

sterk: van dagelijks tot drie keer per jaar. Door meerdere partners wordt genoemd dat de frequentie 

van het contact afhankelijk is van een casus of een probleem dat zich voordoet. Voorbeelden hiervan 

zijn probleemjongeren in de wijk die overlast veroorzaken, een uithuiszetting, of een leerling waarbij 

de thuissituatie problematisch is. Op het moment dat de casus zich voordoet, is het contact intensief 

en frequent. Een aantal partners geeft aan dat ze op projectniveau samenwerkt met een sociaal 

werker, waarbij het contact minder frequent is.  

Op de vraag wanneer er voor het laatst contact of samenwerking is geweest met een sociaal werker 

komt uit de interviews ook een grote variatie aan antwoorden naar voren: acht partners geven aan 

op de dag van het interview, dus ‘vandaag’ contact te hebben gehad. Dertien partners hebben ‘de 

afgelopen week’ contact gehad, twee partners ‘de afgelopen maand’ en drie partners ‘de afgelopen 

drie maanden’.  

Bij het lezen van de resultaten in de volgende paragrafen moet rekening gehouden worden met de 
verschillende functies van de partners en grote variatie in aard en omvang van samenwerking met 
sociaal werk.  

 

2.2 Situaties en contexten waarin wordt samengewerkt  
In deze paragraaf worden de resultaten met betrekking tot de volgende deelvraag beschreven: In 

welke situaties en contexten werken partners samen met sociaal werkers? Wat is volgens de partners 

de rol van sociaal werkers in deze samenwerking? 

De antwoorden en omschrijvingen tonen binnen de domeinen overeenkomsten. Daarom zijn de 

resultaten per domein samengevat en weergeven met een voorbeeld (tabel 2). Uit de tabel is af te 

WERKZAAM IN DOMEIN  AANTAL*  

GEZONDHEID EN BEWEGEN 6 
LEEFBAARHEID  8 
PARTICIPATIE 6 
ONDERWIJS 6 
VEILIGHEID 6 
ZORG  5 
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lezen dat in de domeinen participatie, onderwijs en zorg de sociaal werkers een eigen, aanvullende 

functie/rol hebben in de samenwerking. Bij participatie wordt genoemd dat de sociaal werker er is 

voor de psychische ondersteuning, bij onderwijs voor de thuissituatie en bij zorg voor minder 

gespecialiseerde hulp. In de andere domeinen, gezondheid en bewegen, leefbaarheid en veiligheid 

wordt genoemd dat partners en de sociaal werkers gezamenlijk iets oppakken of opzetten.   

Tabel 2 Situaties en contexten waarin de partners samenwerken met een sociaal werker, per domein 
weergegeven 

SOCIAAL DOMEIN  SAMENWERKING SAMENGEVAT  VOORBEELD  

GEZONDHEID EN 
BEWEGEN  

Sportevenementen en activiteiten 
gezamenlijk organiseren om burgers en 
jongeren te stimuleren om te bewegen.  

“Duurzaam bewegen tot stand brengen voor mensen 
die regulier niet bewegen.” 

LEEFBAARHEID Gezamenlijk met bewoners faciliteiten 
opzetten in de buurt. Zoals de bewoners 
ondersteunen om eenzaamheid tegen te 
gaan.  

“In de eerste COVID-periode was er een toename van 
eenzaamheid onder de bewoners en zij waren 
verlegen om ondersteuning te vragen. We hebben 
binnen een week een telefoonnummer opgericht 
voor praktische hulp, zoals boodschappen.” 

PARTICIPATIE Het bevorderen van contacten in de buurt. 
Mensen begeleiden op financieel vlak en re-
integratie.  

“Op het gebied van schulden is de sociaal werker er 
noodzakelijk en voor de participatie, dan is de sociaal 
werker er voor de geestelijke kant, om te 
ondersteunen zodat we verder kunnen komen.” 

ONDERWIJS In de verbinding tussen thuis en school, 
waarbij sociaal werk de toegang heeft tot de 
thuissituatie. De ouders de goede weg 
wijzen naar hulp.  

“Een leerling waarbij de vader en zus in depressie 
zaten, woont nu bij de tante. Moeder is opgenomen 
vanwege zelfmoordpoging. Wij gaan in gesprek met 
leerling en sociaal werker kijkt naar de thuissituatie. 
We pakken dit gezamenlijk op.” 

VEILIGHEID Samenwerken om preventief activiteiten op 
te zetten of het verminderen van overlast en 
problematiek. Het gesprek aangaan met de 
bewoners en ze gezamenlijk bezoeken.  

“We hebben een groep jongeren in kaart gebracht 
die veel overlast veroorzaakten in de buurt. We 
hebben ze gezamenlijk bezocht en met ze gepraat.” 

ZORG  Het ondersteunen van de ouderenzorg en 
huisartsen. Gezamenlijk overleggen hoe we 
mensen in beweging kunnen krijgen en het 
verwijzen naar elkaar.  

“Als wij merken dat specialiseerde zorg niet meer 
nodig is, dan verwijzen wij weer naar sociaal werker, 
en andersom. Soms gaan we ook echt samen op, in 
een gezin met problematiek.” 

 
 

Aan de partners is vervolgens met een aantal stellingen gevraagd om aan te geven hoe belangrijk zij 

de volgende activiteiten vinden in de samenwerking met sociaal werk: enthousiasmeren, netwerken 

vergroten door mensen te betrekken, informeren, agenderen, adviseren, processen begeleiden en 

bemiddelen (figuur 1)7. Daarbij konden zij een antwoord geven variërend van ‘helemaal niet 

belangrijk’ tot ‘heel belangrijk’8.   

                                                           
7 De keuze voor de term activiteiten is gebaseerd op de uitkomsten van de rapportages van Fase 1 en 2 van het 
onderzoek 
8 Geen van de respondenten heeft het antwoord ‘Helemaal niet belangrijk’ gegeven, daarom is dit antwoord 
niet weergegeven in de figuur.  
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Netwerken vergoten door mensen te betrekken en enthousiasmeren vinden de meeste partners heel 

belangrijk in de samenwerking. Daarnaast vinden de meeste partners processen begeleiden, 

informeren en adviseren belangrijk.  

Figuur 2 laat zien in hoeverre de partners de activiteiten ervaren en/of herkennen in de 

samenwerking met sociaal werk. 
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Veertien partners hebben aangegeven netwerken vergroten door mensen te betrekken helemaal te 

ervaren. Zeven partners geven aan processen begeleiden en zes partners agenderen niet te ervaren 

in de samenwerking. Bij de activiteit processen begeleiden wordt door een aantal partners 

aangegeven dat sociaal werkers dit nog te weinig doen. Een aantal keer wordt daarbij genoemd dat 

sociaal werkers (nog) weinig de leiding nemen in processen. Daarnaast wordt door een aantal 

partners bij deze activiteit ook genoemd dat het niet past bij de rol van een sociaal werker.  

Wanneer we de resultaten van bovenstaande figuren naast elkaar lezen, valt een paar dingen op. Zo 

geven bijvoorbeeld de meeste partners (n=25) aan processen begeleiden (heel) belangrijk te vinden 

(figuur 1), terwijl ook zeven partners aangeven dit niet te ervaren in de samenwerking met sociaal 

werk (figuur 2). Iets vergelijkbaars geldt voor de activiteiten agenderen en bemiddelen, waarbij 

respectievelijk 22 en 24 partners aangeven dit (heel) belangrijk te vinden en tien en zeven partners 

aangeven dit niet te ervaren.  

Wanneer partners hebben aangegeven de activiteit te ervaren en/of te herkennen in de 

samenwerking is vervolgens gevraagd of zij daar een voorbeeld van konden geven. In tabel 3 worden 

per activiteit drie voorbeelden weergegeven.  

 

 

 

Figuur 2 Ervaren/herkennen van activiteiten in de samenwerking, N=26 partners 
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Tabel 3 Voorbeelden van samenwerking per activiteit dat herkend en/of ervaren is 

 
Zoals de voorbeelden uit de interviews in tabel 3 laten zien, zijn de situaties en contexten waarin 

wordt samengewerkt door de partners met sociaal werkers zeer divers. Ook de rol en de activiteiten 

in de samenwerking met sociaal werk is uiteenlopend. In hoeverre de partners de activiteiten 

belangrijk vinden, is afhankelijk van de functie, context en samenwerkingssituatie van de partner. 

Een voorbeeld hiervan is een partner die samenwerkt in het domein sport en met de sociaal werker 

een aantal keer per jaar een sportdag organiseert. Hierbij is enthousiasmeren van deelnemers van 

belang en agenderen minder van belang en van toepassing. Een ander voorbeeld is een partner in 

het domein zorg, waarbij de samenwerking tussen partner en sociaal werk voornamelijk bestaat uit 

ACTIVITEIT VOORBEELD 1 VOORBEELD 2 VOORBEELD 3 

NETWERKEN 
VERGROTEN DOOR 
MENSEN TE 
BETREKKEN  

“Als er een bepaalde activiteit 
wordt georganiseerd en we 
hebben mensen nodig, dan 
weet sociaal werk altijd wel 
mensen te vinden die mee 
willen werken.” 

“Netwerk betrekken dat 
verder gaat dan ons 
kernteam en de zorg, die 
lijntjes hebben sociaal 
werkers.” 

“Voor de cliënten zelf om het 
sociale netwerk te vergroten, 
maar ook het netwerk tussen 
ketenpartners wordt door 
sociaal werk vergroot.” 

INFORMEREN  “Elkaar informeren over waar 
je mee bezig bent, van 
pragmatische zaken naar 
nieuwe ontwikkelingen.” 

“Via publieke campagnes, 
flyers en folders.” 

“Zij informeren ons team goed 
over wat speelt in de gemeente 
en trekken ook aan de bel als 
het nodig is.” 

ADVISEREN  “Door met elkaar contact op te 
nemen over een jongere met 
een alcohol probleem en dan 
adviseert sociaal werker naar 
de goede lijntjes.” 

“Van de week heb ik een 
lijstje gemaakt met de 
minimaregelingen van de 
gemeente. Dat heb ik 
gedeeld met sociaal 
werker, dus dan kan zij 
burgers adviseren over de 
regelingen.” 

“Sociaal werk heeft een ander 
perspectief, sociaal werk als 
klankbord. Sociaal werk heeft 
hier expertise in, dit benutten 
wij doordat ze adviseren.” 

ENTHOUSIASMEREN “Het enthousiasmeren van 
jongeren om weer naar school 
of aan het werk te gaan.” 

“Mensen verleiden om uit 
hun comfort zone te 
komen (bijvoorbeeld 
eenzaamheid) om iets 
nieuws te doen.” 

“Elkaar enthousiasmeren en 
stimuleren om samen op te 
trekken.” 

AGENDEREN “Het signaleren van 
problemen in de wijk en dit als 
onderwerp inbrengen tijdens 
overleg.” 

“Via de werkgroep, met 
name onderwerpen te 
agenderen waarvan zij 
denken daar moeten we 
wat mee als 
onderwijsorganisatie.” 

“Wij komen meestal met de 
agendering vanuit de 
bewoners, sociaal werk sluit 
dan aan voor de bewoners.” 

BEMIDDELEN  “Client in situatie waarin 
eenzaamheid een rol speelt. 
Sociaal werker heeft met het 
netwerk bemiddeld om uit de 
situatie te komen.” 

“Tijdens een burenruzie 
kan een sociaal werker 
bemiddelen.” 

“Het bemiddelen met andere 
netwerken, de zorg, de 
gemeente en een school.” 

PROCESSEN 
BEGELEIDEN  

“Het proces met andere  
(hulp-)netwerken, dat 
begeleidt de sociaal werker” 

“Tot wij in beeld komen, 
leiden de sociaal werkers 
vaak het proces” 

“Op de jeugdgroepen, de 
sociaal werkers bewerken en 
bewaken dat proces, de 
brieven versturen zij en bij de 
bezoeken regelen zij wie met 
wie gaat.” 
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samenwerken binnen een multidisciplinair team. Hierbij is het agenderen tijdens een overleg van 

belang, maar het enthousiasmeren is minder van belang.    

2.3 Sociaal werk een goede partner  
In deze paragraaf worden de resultaten met betrekking tot de volgende deelvraag beschreven: 
Waarbij is sociaal werk een goede partner?   

 

Om deze deelvraag te beantwoorden is een aantal stellingen over sociaal werk aan de partners 
voorgelegd. Figuur 3 geeft de resultaten weer van de antwoorden die de partners gaven per stelling. 

  
Uit de figuur is af te lezen dat sociaal werk voor het overgrote deel van de partners van toegevoegde 
waarde is voor het uitoefenen van hun werkzaamheden. Ook geeft het overgrote deel aan dat ze 
sociaal werk rechtstreeks kan benaderen, en dat ze sociaal werk toegankelijk, laagdrempelig en 
zichtbaar vinden. Een aantal partners ervaart sociaal werk niet toegankelijk (n=1), niet zichtbaar 
(n=3) en het samenwerken niet als toegevoegde waarde voor het uitoefenen van werkzaamheden 
(n=1). 
 

2.4 Wat bereiken sociaal werkers  
In deze paragraaf worden de resultaten beschreven voor de volgende deelvraag: Wat bereiken 
sociaal werkers volgens partners?  
Om deze deelvraag te beantwoorden zijn ook verschillende stellingen voorgelegd aan de partners, 
gebaseerd op de resultaten uit fase 1 en 2 van het onderzoek (figuur 4).  
 

Figuur 3 Verdeling van antwoorden op de stellingen over sociaal werk als een goede partner (n=26) 
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Uit de figuur is af te lezen dat de meeste partners ervaren dat sociaal werk een positieve 
ontwikkeling van mensen ondersteunt en faciliteert (n=8 helemaal mee eens en n=17 mee eens), dat 
sociaal werk preventief werkt (n=6 helemaal mee eens en n=16 mee eens), dat sociaal werk bijdraagt 
aan participatie (n=6 helemaal mee eens en n=16 mee eens) en dat sociaal werk aansluit en zoekt 
naar mogelijkheden in de buurt (n=8 helemaal mee eens en n=15 mee eens). Een aantal partners 
hebben aangegeven dat zij niet ervaren dat sociaal werk ondernemerschap faciliteert en ondersteunt 
(n=1 helemaal mee oneens en n=2 mee oneens), dat sociaal werk maatwerk levert (n=1 mee 
oneens), dat sociaal werk burgerinitiatief faciliteert en ondersteunt (n=1 mee oneens) en dat sociaal 
werk preventief werkt (n=1 mee oneens). 
 

2.5 Belangrijke elementen van sociaal werk 
In deze paragraaf worden de resultaten van de volgende deelvraag beschreven: Wat zijn volgens 

partners belangrijke elementen van sociaal werk?  

Aan de partners is gevraagd een omschrijving te geven wat volgens hen sociaal werk is. De resultaten 

zijn samengevat en worden in tabel 4 weergegeven, voorzien van een aantal voorbeelden. De 

resultaten zijn samengevat per domein, aangezien de resultaten per domein overeenkomen. Uit 

tabel 4 is af te lezen dat een paar elementen vaker naar voren komen: sociaal werk is laagdrempelig, 

sociaal werk richt zich op de ondersteuning en begeleiding in welzijn en zelfredzaamheid van mensen 

in een kwetsbare positie of situatie.  

Figuur 4 Verdeling van antwoorden op de stellingen over wat bereiken sociaal werkers (n=26) 
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Tabel 4 Omschrijving door de partners van sociaal werk, per domein met voorbeeld 

SOCIAAL DOMEIN  OMSCHRIJVINGEN SAMENGEVAT  VOORBEELD  

GEZONDHEID EN 
BEWEGEN  

Sociaal werk is laagdrempelig, met korte lijntjes 
met formele en informele hulp en richt zich op de 
pijlers van positieve gezondheid. Sociaal werk is 
de oren en ogen in de wijk.  

“Als vereniging zijn we altijd op zoek naar 
vrijwilligers en sociaal werk omdat ze nauw 
betrokken zijn bij de groepen die wij zoeken.”  

LEEFBAARHEID Sociaal werkers zijn gericht op het bevorderen en 
behouden van welzijn en leefbaarheid van 
(kwetsbare-) mensen, versterken van 
zelfredzaamheid en de gemeenschap. Op een 
laagdrempelige wijze mensen met elkaar in 
contact brengen, de verbinding maken.  

“Sociaal werkers organiseren activiteiten om 
bewoners te stimuleren om iets op te pakken. “ 

PARTICIPATIE Laagdrempelig (kwetsbare-) mensen begeleiden 
en ondersteunen met een bepaalde (hulp-) 
vraag. Mensen met elkaar in contact brengen om 
gezamenlijk dingen op te pakken en elkaar te 
helpen.  

“Sociaal werk gaat vooral over laagdrempelig 
kwetsbare mensen helpen die tegen allerlei 
problemen aan kunnen lopen. Weer een zetje 
geven in de goede richting zodat ze weer 
zelfstandig verder kunnen.” 

ONDERWIJS Laagdrempelige ondersteuning voor leerlingen 
en ouders op het gebied van onderwijs en 
hulpvragen. De verbinding leggen tussen thuis en 
school. 

“Vooral de verbinding tussen thuis en school. 
Degene die daarin bemiddelt. Een tussenstap, 
van het gezin en school. De sociaal werker kijkt 
of er meer hulp nodig is.” 

VEILIGHEID Het contact leggen met burgers, inwoners, 
jongeren in de buurt, waarbij sociaal werk het 
aanspreekpunt is voor alle problematieken. Het 
ondersteunen bij hulpvragen, gedrag bijsturen en 
kansen creëren.  

“Sociaal werk is het bieden van ondersteuning 
bij mensen die hier om vragen of een latente 
hulpvraag hebben. Ondersteunen en bijsturen 
in gedrag. Werk voor de burger.” 

ZORG  Het bevorderen van positieve gezondheid, het 
behouden van welzijn van mensen en het 
versterken van zelfredzaamheid. Dit kan gaan om 
sociaal functioneren, zelfstandigheid en eigen 
regie.  

“Activiteiten die gericht zijn op het bevorderen 
en behouden van welzijn van mensen en het 
versterken van zelfredzaamheid.” 

 

Vervolgens is aan de partners gevraagd om te omschrijven wat volgens hen belangrijke elementen 

en/of kenmerken van sociaal werk zijn. De genoemde woorden van elementen en kenmerken zijn in 

de vorm van een woordwolk in figuur 5 weergeven. De elementen laagdrempelig, ondersteunen, 

communicatie, adviseren, luisteren, toegankelijk en begeleiding zijn in de interviews vaker genoemd.  
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2.6 Ervaren steun en verlichting  
In deze paragraaf worden de resultaten van de volgende deelvraag beschreven: Welke steun en 
verlichting ondervinden partners van sociaal werkers?  

Aan de partners is een aantal stellingen voorgelegd over ervaren steun en verlichting door de 
samenwerking. De antwoorden op de stellingen zijn weergegeven in figuur 6. 

Figuur 5 Elementen/kenmerken van sociaal werk, bekeken vanuit het perspectief van partners (n=26) 
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Eenentwintig (van de 26) partners hebben aangegeven dat sociaal werk een onmisbare partner is. 

Hierbij wordt met name genoemd dat het directe contact dat sociaal werkers met burgers hebben 

onmisbaar is. De sociaal werkers hebben een signalerende functie waarbij zij het contact leggen met 

burgers in eigen leefomgeving en daarnaast directe ondersteuning bieden. Daarnaast wordt 

meerdere malen genoemd dat sociaal werk voor de multidisciplinariteit van een team erg belangrijk 

is. Vervolgens hebben 22 (van de 26) partners aangegeven zich in de uitoefening van zijn/haar werk 

ondersteund te voelen door de samenwerking met sociaal werk. Een partner is neutraal en drie zijn 

het hier niet mee eens. Daarnaast geven 16 partners aan dat sociaal werk hen werk uit handen 

neemt, twee ervaren dit als neutraal en acht geven aan dit niet te ervaren. Aan de partners die 

hebben aangegeven dit te ervaren is gevraagd om dit toe te lichten of een voorbeeld te geven 

waaruit dit blijkt. Hierbij wordt met name genoemd dat de ondersteunende rol die sociaal werkers 

hebben, wordt ervaren als werk uit handen nemen. Daarnaast wordt als toelichting of voorbeeld 

meerdere keren genoemd het meedenken in oplossingen, het aanleveren van informatie en het 

doorsturen naar verdere hulpverlening.  

 

 

 

 

 

 

 
Een enkele partner geeft aan zich niet in de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden 
ondersteund te voelen door de samenwerking (n=3) en sociaal werk niet als onmisbare partner te 
ervaren (n=8). Een partner geeft aan dat hij/zij sociaal werk helemaal niet rechtstreeks kan 
benaderen, en een partner geeft aan dat sociaal werk helemaal niet laagdrempelig is. 

 

“Het helpt mij in sommige 

gevallen in de oplossing van een 

probleem. Niet per se uit handen 

nemen maar wel meedenken.” 

“Soms moet hulp 

opgeschaald worden en 

dan pakt de sociaal werker 

dit op.” 

Figuur 6 Verdeling van antwoorden op de stellingen over samenwerking met sociaal partners (n=26) 
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Redenen die worden gegeven voor het (helemaal) mee oneens zijn met de bovenstaande stellingen 
zijn dat een respondent aangeeft een andere (vanuit eigen organisatie) sociaal werker in huis te 
hebben werken. Hierdoor wordt de toegevoegde waarde en de ondersteuning van sociaal werk 
minder ervaren. Daarnaast geven twee partners aan niet te ervaren dat sociaal werk, werk uit 
handen neemt. Hiervoor noemen zij als reden dat sociaal werkers niet preventief werken. Dit heeft 
te maken met de functie van de partners, waarbij er wordt samengewerkt om een probleem op te 
lossen en dus niet-preventief. Ook geven meerdere partners aan dat het niet per se gaat om werk uit 
handen nemen, maar dat ze gezamenlijk iets oppakken en elkaar aanvullen.  

 

2.7 Wat wordt gemist in de samenwerking en de impact van het sociaal werk  
In deze paragraaf worden de resultaten met betrekking tot de volgende deelvraag beschreven: Wat 
missen partners in –het samenwerken en de impact van- het sociaal werk?  

Negentien (van de 26) partners hebben aangegeven dat zij dingen missen in het contact, in de 

samenwerking of anderszins met sociaal werk. In tabel 5 is een overzicht weergegeven van 

onderwerpen die door meerdere partners zijn genoemd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Doordat het zo laagdrempelig is, is de bereidheid 

voor leerlingen en ouders makkelijker. De stap naar 

een mens en gezin dat doet sociaal werk. Op deze 

manier kunnen we preventief bezig zijn.” 

“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.” 

 



17 
 

Tabel 5 Overzicht van wat partners missen in de samenwerking met sociaal werk 

MISSEN  UITLEG  

VASTIGHEID EN CONTINUÏTEIT VAN 
SOCIAAL WERKERS 
 

Meerdere partners geven aan dat er vaak wisseling is van sociaal werkers. Zij 
schrijven dit toe aan tijdelijke contracten en te weinig financiële middelen. Hier 
op aansluitend wordt continuïteit van sociaal werkers gemist. Het gevolg 
hiervan is dat partners en sociaal werkers elkaars werkwijze steeds opnieuw 
moeten leren kennen en dat er vaak wisseling is tussen werkwijzen van sociaal 
werkers.  

CAPACITEIT EN ZICHTBAARHEID  
 

Meerdere partners geven aan dat de capaciteit van sociaal werk te klein, te 
weinig is. Hierdoor is er weinig zichtbaarheid.  

PROACTIEF EN DOORTASTEND  
 

Volgens meerdere partners missen zij pro-activiteit en doortastendheid van 
sociaal werkers. Sociaal werkers zouden vaker de leiding moeten nemen en 
daarin sturend zijn. Hierbij speelt communicatie een rol, dit moet namelijk 
vaak van een kant komen en terugkoppeling mist. Ook de wijze van 
communicatie, het aanvoelen van een situatie, mist soms nog. Bovendien 
wordt de signalerende functie van sociaal werk gemist.  

DE WIL OM SAMEN TE WERKEN, MEE 
TE DENKEN EN TE VERBINDEN 
 

Meerdere partners geven aan vaak een splitsing tussen de partners en sociaal 
werk te ervaren. Hierdoor komt samenwerking vaak niet op gang en ontbreekt 
de verbinding. Door deze splitsing wordt ook het meedenken van sociaal 
werkers gemist. De samenwerking ontbreekt vaak ook doordat er geen 
structureel overleg is. Als er structureel overleg zou zijn, zou er meer 
verbinding komen.  

OVEREENKOMSTIGE WERKWIJZE 
TUSSEN VERSCHILLENDE ORGANISATIES 
VAN SOCIAAL WERKERS 

Door meerdere partners wordt opgemerkt dat de werkwijze en samenwerking 
zeer verschillend is per werkorganisatie en de sociaal werker.  

ZICHTBARE RESULTATEN  Meerdere partners geven aan dat zij graag (meer) zichtbare uitkomsten en 
resultaten zouden willen zien. Een respondent geeft aan dat dit komt doordat 
sociaal werk maatwerk levert, waardoor resultaten moeilijk zichtbaar zijn.  

 

Andere onderwerpen die tijdens de interviews door een enkele partner wordt genoemd wat zij 

missen in de samenwerking met sociaal werk, zijn: preventieaanbod en dat gezamenlijk oppakken, 

zichtbare resultaten en een breder takenpakket dus meer richten op het geheel. In bijlage 3 zijn alle 

antwoorden weergegeven die op deze vraag zijn gegeven.  

Tot slot is aan het eind van het interview nog de vraag gesteld of de partner nog tips en/of adviezen 

had voor sociaal werk. De volgende tips en adviezen werden door meerdere partners in de genoemd:  

 Openheid in communicatie: blijf in contact met elkaar en zoek elkaar regelmatig op om 

elkaar te informeren.  

 Zoek elkaar op en zoek de samenwerking op.  

 Blijf zo doorgaan, met enthousiasme.  

 Blijf sociaal werk subsidiëren en laat het werk minder resultaatgericht zijn. Zorg voor meer 

continuïteit van sociaal werkers.  

 Kijk breder dan alleen je takenpakket. 

 Wees wat harder naar klanten toe.  

Opvallend is dat als advies meerdere keren wordt genoemd dat sociaal werkers breder moeten kijken 

dan het takenpakket. Daarentegen is er ook een partner die als tip noemt: hou je bij de corebusiness, 

doe waar je goed in bent. Daarnaast noemt een partner als tip voor sociaal werk, het spreken van 

meerdere talen, om niet-Nederlandssprekende burgers te ondersteunen.  
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3. Samenvatting en antwoord op de hoofdvraag  
In deze paragraaf worden de resultaten samengevat en wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: 

‘Wat bewerkstelligt sociaal werk volgens partners?’ 

Hieronder worden eerst de resultaten per deelvraag samengevat en daaropvolgend wordt antwoord 

gegeven op de hoofdvraag.  

De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op ervaringen en meningen van een variërende groep 

van 26 partners uit zes domeinen, die op verschillende manieren samenwerken met sociaal werk, 

allemaal in het werkgebied van de Tintengroep. De variatie van partners is kenmerkend voor het 

diverse en brede domein waar sociaal werk actief in is. Ondanks de diversiteit van partners 

herkennen en ervaren zij de belangrijkste kenmerken en activiteiten van het sociaal werk. Er komt 

over het algemeen een positief beeld naar voren; sociaal werk is laagdrempelig en wordt gezien als 

partner die van toegevoegde waarde is, waarmee op zeer uitlopende manieren samengewerkt kan 

worden. Daarnaast is er een patroon van een aantal partners die het consequent oneens zijn met 

stellingen. Hiervoor zijn een aantal redenen, die per deelvraag worden toegelicht.  

3.1 De samenwerking tussen partners en sociaal werk  
Binnen de zes domeinen, Gezondheid en bewegen, Leefbaarheid, Participatie, Onderwijs, Veiligheid 

en Zorg zijn enige overeenkomsten gevonden in de context waarin wordt samengewerkt en de 

manier waarop wordt samengewerkt. Uit de interviews komt naar voren dat binnen de domeinen 

Participatie, Onderwijs en Zorg sociaal werk een eigen functie/rol heeft in de samenwerking. Terwijl 

er binnen de domeinen Gezondheid en bewegen, Leefbaarheid en Veiligheid eerder sprake is van 

gezamenlijk iets opzetten of oppakken met sociaal werk, als vorm van samenwerking. Uit de 

resultaten van alle interviews concluderen we dat Netwerken vergroten door mensen te betrekken en 

Enthousiasmeren, het belangrijkst lijken te zijn voor samenwerken met sociaal werk. Beiden worden 

ook het meest herkend. Processen begeleiden wordt het minst herkend door de partners. 

3.2 Waarbij zijn sociaal werkers een goede partner 
Sociaal werk is volgens de meeste partners een toegevoegde waarde voor het uitoefenen van 

werkzaamheden. Sociaal werkers zijn rechtstreeks te benaderen, laagdrempelig, toegankelijk en 

zichtbaar. Enkele partners geven aan dat sociaal werk voor hen niet toegankelijk en zichtbaar is, en 

ook geen toegevoegde waarde heeft voor het uitoefenen van werkzaamheden. Dit kleine aantal 

partners benoemt dat zij op een andere manier samenwerken met sociaal werk. Het is afhankelijk 

van de context waarin wordt samengewerkt welke antwoorden zijn gegeven.  

3.3 Wat bereiken sociaal werkers  
Volgens de meeste partners faciliteert en ondersteunt sociaal werk een positieve ontwikkeling van 

mensen, werkt sociaal werk preventief en draagt sociaal werk bij aan participatie. Slechts een enkele 

partner geeft aan dat sociaal werk geen ondernemerschap faciliteert en ondersteunt, geen maatwerk 

levert en geen burgerinitiatief faciliteert en ondersteunt. Dit komt waarschijnlijk doordat dit niet in 

het gezichtsveld van de partners wordt uitgevoerd.  

3.5 De belangrijke elementen van sociaal werk  
Volgens de partners zijn de volgende elementen van belang in sociaal werk: laagdrempelig, 

ondersteuning, communicatie, adviseren, luisteren, toegankelijk en begeleiding.  

3.6 Ervaren ondersteuning en verlichting  
Meer dan de helft van de partners ervaart dat sociaal werk hen werk uit handen neemt en een 

onmisbare partner is. Zij voelen zich ondersteund in de uitoefening van hun werk door de 
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samenwerking met sociaal werk. Een aantal partners geeft aan dat niet op die manier te ervaren. Zij 

geven hiervoor als reden dat ze gezamenlijk iets oppakken en elkaar daarin aanvullen, in plaats van 

werk uit handen te nemen.  

3.7 Wat wordt gemist in de samenwerking met sociaal werk  
Ongeveer twee derde van de partners geeft aan wat te missen in de samenwerking met sociaal werk. 

Hierbij wordt op organisatieniveau een aantal kenmerken door meerdere partners genoemd: 

vastigheid, continuïteit, capaciteit (en de daarbij horende zichtbaarheid) en overeenkomstige 

werkwijze tussen verschillende organisaties van sociaal werk. Op het werkniveau zijn door meerdere 

partners de volgende kenmerken genoemd, die gemist worden in de samenwerking: pro-activiteit, 

doortastendheid, de wil om samen te werken, mee te denken, te verbinden en zichtbare resultaten.  

Vaker genoemde tips en adviezen die in dit kader door een aantal partners zijn genoemd zijn: 

openheid in de communicatie, elkaar opzoeken, sociaal werk blijven subsidiëren zodat er meer 

continuïteit is en breder kijken dan alleen het takenpakket. Ook wordt als tip vaker genoemd: Ga 

vooral zo enthousiast door.  

3.8 Wat bewerkstelligt sociaal werk?  
Samenvattend kan het volgende worden geconcludeerd op basis van de beschreven resultaten: In de 

samenwerking tussen partners en sociaal werk bewerkstelligen sociaal werkers een positieve 

bijdrage aan de ontwikkeling van mensen, ze dragen bij aan preventie en aan participatie. Dit doen 

sociaal werkers doordat ze laagdrempelig, toegankelijk en zichtbaar zijn. Sociaal werk wordt ervaren 

als toegevoegde waarde voor het werk van de partners. Hierin begeleiden en ondersteunen sociaal 

werkers mensen, luisteren ze naar mensen, adviseren en communiceren ze met mensen en zijn ze 

laagdrempelig en toegankelijk voor mensen. Sociaal werkers bewerkstelligen met name het 

enthousiasmeren van mensen (individueel en collectief). 

3.8.1 Wat wordt minder bewerkstelligd door sociaal werk, volgens partners?  

Enkele partners ervaren niet dat sociaal werk ondernemerschap en/of burgerinitiatief faciliteert en 

ondersteunt en/of maatwerk levert. Ook ervaren enkele partners niet dat sociaal werk hen werk uit 

handen neemt en voelen zij zich niet ondersteund in hun werkzaamheden. Een kanttekening hierbij 

is dat partners de samenwerking met sociaal werk ervaren als gezamenlijk iets opzetten en/of 

oppakken in plaats van werk uit handen nemen. Processen begeleiden wordt het minst herkend in de 

samenwerking met sociaal werk. Dit komt een aantal keer in de interviews naar voren, omdat deze 

activiteit niet van toepassing is op de rol die de sociaal werker in de samenwerking heeft.  

3.8.2 Hoe kan sociaal werk meer bewerkstelligen?  

Volgens meerdere partners kan sociaal werk (nog) meer bewerkstelligen door meer vastigheid, 

continuïteit en capaciteit van sociaal werkers, meer overeenkomstige werkwijzen tussen 

verschillende werkorganisaties, meer pro-activiteit, doortastendheid, willigheid om samen te 

werken, mee te denken, te verbinden en zichtbare resultaten te laten zien. Aangezien sociaal werk 

volop in ontwikkeling is, passend bij de transformatie in het sociaal domein, dragen de gegeven 

antwoorden bij aan deze ontwikkeling van, en de samenwerking met, sociaal werk.  

3.9 Reflectie vanuit de onderzoekers   
De onderzoekers hebben een grote bereidheid van de partners ervaren tot het meedoen aan dit 

onderzoek. De partners waren bereid tot deelname aan een online interview. Daarin waren ze open 

in de communicatie, wat waardevolle gesprekken heeft opgeleverd. Over het algemeen schetsen zij 

een positief beeld. Ten tijde van dit onderzoek is sociaal werk en het hele sociaal domein volop in 

ontwikkeling. Niet in de laatste plaats door de coronapandemie. De partners hebben tijdens de 

gesprekken waardevolle ideeën aangeleverd, vanuit een grote betrokkenheid en wens om samen te 
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werken. Naar ons idee kunnen die benut worden om de samenwerking met sociaal werk verder te 

vorm te geven.  

De resultaten van dit onderzoek komen voort uit gesprekken met een grote variatie aan partners, die 

werken in de domeinen Gezondheid en bewegen, Leefbaarheid, Participatie, Onderwijs, Veiligheid en 

Zorg. Mede door deze grote variatie en de brede scope van werkvelden waar partners werken, zijn 

de resultaten rijk en divers en dit laat zien dat het werkveld, bereik en doel van sociaal werk breed is.  

Bij de resultaten over activiteiten van sociaal werk, in hoeverre de partners deze belangrijk vinden en 

vervolgens of ze deze zelf ervaren of herkennen, is ons opgevallen dat er mogelijk een ogenschijnlijke 

tegenstelling gelezen kan worden uit de figuren 1 en 2. Namelijk dat partners aangeven een activiteit 

belangrijk te vinden en tegelijkertijd deze activiteit van sociaal werk zelf niet te ervaren. Uit de 

interviews met de partners kwam dit niet als een tegenstelling naar voren. Het heeft te maken met 

de specifieke context waarin partners samenwerken met sociaal werkers, waarin partners een 

activiteit belangrijk vinden maar het niet nodig vinden in hun specifieke samenwerking. En daarmee 

de activiteit zelf niet ervaren.  

Deze derde fase van het onderzoek naar ‘Wat bewerkstelligen sociaal werkers’ focust op het 

perspectief van de partners. In dit onderzoeksrapport zijn we daarom zo dicht mogelijk gebleven bij 

datgene wat 26 partners ons in gesprekken hebben verteld en hebben daar verslag van gedaan. In de 

eerste en tweede fase zijn de perspectieven van respectievelijk sociaal werkers en (ex-)klanten 

onderzocht. In het vervolg, fase 4, worden de drie perspectieven naast elkaar gezet, bijeengebracht 

en in samenhang bekeken en beschreven.  
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Bijlage 1: De topic- en vragenlijst  
Introductie 

Allereerst zal ik u kort een introductie geven van dit onderzoek. 

In 2019 is Tinten een meerjarig onderzoek gestart met als doel het verkrijgen van een beter begrip 

van en inzicht in wat sociaal werk bewerkstelligt vanuit drie perspectieven, namelijk de professionals, 

(ex-)klanten en relevante partners. De vraag die centraal in dit onderzoek staat is: 

“Wat bewerkstelligen sociaal werkers van Tinten, hoe doen ze dat en welke kennis, vaardigheden, 

waarden en professionele vermogens gebruiken ze daarbij?” 

In deze fase van het onderzoek richten we ons op relevante partners. Dit onderzoek wordt 

uitgevoerd in samenwerkingsverband tussen Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO) van het UMCG 

en het lectoraat Sociale kwaliteit van de NHL Stenden Hogeschool. In dit onderzoek staat de 

volgende onderzoeksvraag centraal: Wat werkt in het werk van sociaal werkers en wat 

bewerkstelligen zij volgens partners? 

In dit onderzoek hebben we het over sociaal werk wat uitgevoerd wordt door de werkorganisaties 

die vallen onder Tinten. In u geval is dat de volgende werkorganisatie: 

- Compean 

- De Kop 

- Impuls 

- Sedna 

- Welstad 

- Mensenwerk het Hogeland 

- Vaart Welzijn 

- De Badde 

- De Schans 

- Sociaal werk Oldambt 

Tijdens dit gesprek stel ik een aantal open vragen en leg ik u een aantal stellingen voor. De stellingen 

zijn gebaseerd op de uitkomsten van de vorige twee fase van het onderzoek: onder professionals en 

onder klanten. We willen graag uw beeld over sociaal werk en uw ervaringen met sociaal werk horen. 

Verschillende partners worden voor dit onderzoek geïnterviewd om een zo duidelijk en breed 

mogelijk beeld te krijgen over dit onderwerp. Ik wil u vragen om zo open en duidelijk mogelijk 

antwoord te geven op mijn vragen. Wanneer iets onduidelijk is, kunt u mij om uitlegvragen. U kunt 

ten alle tijden stoppen. 

De gegevens en antwoorden van dit gesprek blijven anoniem en worden niet met anderen gedeeld. 

De informatie wordt uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek. 

Na afronding van dit onderzoek heeft u de mogelijkheid om het rapport toegestuurd te krijgen. 

Heeft u op dit moment vragen? 

Geeft u toestemming voor deelname aan dit onderzoek? 

☐ Ja  
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☐ Nee (Ga naar vraag 28)  

 

Achtergrondvragen  

Respondent code:…………………………… 

In welk domein werkt de partner? 

☐ Gezondheid en bewegen 

☐ Leefbaarheid 

☐ Participatie 

☐ Onderwijs 

☐ Veiligheid 

☐ Zorg 

☐ Anders, namelijk:………………….. 
 

Er volgt eerst een aantal achtergrondvragen.  

1. Wat is uw functie: ………………………………………. 

2. Heeft u in uw functie contact met sociaal werk?   Ja/Nee 

3. Is dat contact intensief of oppervlakkig, frequent of sporadisch? Kunt u daar wat over 

vertellen? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Wanneer heeft u voor het laatst contact gehad/samengewerkt met sociaal werk? 

……………………………………… 

Open vragen over Sociaal werk 

Nu volgt een aantal open vragen over Sociaal werk en uw samenwerking met Sociaal werk.  

5. Wat is voor u sociaal werk? (Waar gaat sociaal werk volgens u over? Hoe zou u sociaal werk 

in het kort omschrijven?)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Wat zijn wat u betreft de belangrijke kenmerken van sociaal werk? Kunt u dit toelichten?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Kunt u omschrijven in welke situatie en/of context u samenwerkt met sociaal werk? 

(voorbeelden) Bijvoorbeeld laatste contact en wat ging daarin goed?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stellingen  
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Hieronder volgt een aantal stellingen over uw samenwerking met sociaal werk. Wilt u aangeven in 

hoeverre u het eens bent met de stellingen.  

 Helemaal 
mee oneens 

Mee 
oneens  

Niet mee oneens/ 
niet mee eens  

Mee 
eens  

Helemaal 
mee eens 

8. Samenwerken met sociaal werk is van toegevoegde 
waarde voor het uitoefenen van mijn 
werkzaamheden   

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. Ik voel mij in de uitoefening van mijn 
werk/functie/werkzaamheden ondersteund door de 
samenwerking met sociaal werk 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9a. Wanneer respondent eens/helemaal eens antwoordt: Kunt u omschrijven/voorbeelden geven waaruit blijkt wat sociaal 
werk doet, zodat u zich ondersteund voelt: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Sociaal werk neemt mij werk uit handen  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10a. Wanneer respondent eens/helemaal eens antwoordt: Kunt u omschrijven/voorbeelden geven waaruit blijkt dat 
sociaal werk u werk uit handen neemt  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Sociaal werk is voor mij zichtbaar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12. Sociaal werk is voor mij toegankelijk ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13. Sociaal werk is voor mij laagdrempelig ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. Wanneer ik sociaal werk nodig heb, heb ik een 
telefoonnummer of emailadres waarmee ik 
rechtstreeks sociaal werk kan benaderen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15. Sociaal werk is voor mij een onmisbare partner ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15a. Wanneer respondent eens/helemaal eens antwoordt: Kunt u voorbeelden noemen waaruit blijkt dat sociaal werk een 
onmisbare partner voor u is? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. Sociaal werkers beogen in de samenwerking met andere professionals en organisaties verschillende 

activiteiten uit te voeren. Ik noem daar een aantal van op. Kunt u aangeven in hoeverre u die activiteiten 

van sociaal werk belangrijk vindt in samenwerking met u? En ook of u die activiteiten ervaart/herkent in de 

samenwerking met sociaal werk? 

 

 Helemaal niet 
belangrijk  

Niet belangrijk Neutraal Belangrijk  Heel belangrijk  Niet van 
toepassing 

a. Bemiddelen         

Belangrijk vinden:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ervaren/herkennen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kunt u een voorbeeld geven:……………………………………………………………………………………………………………         

 
Helemaal niet 
belangrijk  

Niet belangrijk Neutraal Belangrijk  Heel belangrijk  Niet van 
toepassing 

b. Processen begeleiden   
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Belangrijk vinden:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ervaren/herkennen:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kunt u een voorbeeld geven:……………………………………………………………………………………………………………         

c. Adviseren 
      

Belangrijk vinden:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ervaren/herkennen:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kunt u een voorbeeld geven:……………………………………………………………………………………………………………         

d. Agenderen 
      

Belangrijk vinden:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ervaren/herkennen:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kunt u een voorbeeld geven:……………………………………………………………………………………………………………         

e. Informeren 
      

Belangrijk vinden:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ervaren/herkennen:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kunt u een voorbeeld geven:……………………………………………………………………………………………………………         

f. Netwerken vergroten door mensen te betrekken 
      

Belangrijk vinden:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ervaren/herkennen:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kunt u een voorbeeld geven:……………………………………………………………………………………………………………         

g. Enthousiasmeren  
      

Belangrijk vinden:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ervaren/herkennen:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Kunt u een voorbeeld geven:……………………………………………………………………………………………………………         

 

 

Er volgt nog een aantal stellingen over Sociaal werk, wat het bewerkstelligt voor mensen, zowel voor 

individuen als voor groepen. Kunt u aangegeven in hoeverre u het eens bent met de stelling.  

 Helemaal 
mee oneens 

Mee 
oneens  

Niet mee 
oneens/ niet 
mee eens  

Mee eens  Helemaal 
mee eens 

17. Sociaal werk faciliteert en ondersteunt een 
positieve ontwikkeling van mensen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18. Sociaal werk werkt preventief ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19. Sociaal werk draagt bij aan participatie ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20. Sociaal werk faciliteert en ondersteunt 
burgerinitiatief  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

21. Sociaal werk sluit aan en zoekt naar 
mogelijkheden in de buurt  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

22. Sociaal werk faciliteert en ondersteunt 
sterke netwerken 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

23. Sociaal werk levert maatwerk  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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24. Sociaal werk faciliteert en ondersteunt 
ondernemerschap 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

25. Zijn er in het contact, in de samenwerking of anderszins dingen die u mist in sociaal werk? 

☐ Ja  

☐ Nee  

25a. Wanneer met ‘ja’ beantwoordt: kunt u omschrijven wat u mist? En kunt u aangeven hoe    

dit anders zou kunnen?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Openvragen 

Tot slot willen we graag van u weten of u nog tips of adviezen heeft voor sociaal werk. Dit kan van 

alles zijn.  

26. Heeft u nog tips of adviezen voor sociaal werk?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

27. Heeft u verder nog opmerkingen over onderwerpen die in dit gesprek niet aan bod zijn 

gekomen, maar die toch de moeite waard zijn om te benoemen of heeft u nog vragen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Afsluiting en Hartelijk bedanken 

Mocht u interesse hebben in de resultaten van dit onderzoek, dan kan ik u de rapportage na 

afronding van het onderzoek, toesturen. 

Wilt u de rapportage toegestuurd krijgen? 

☐ Ja, E-mailadres: 

☐ Nee 

Hartelijk dank voor de deelname.  

28. Jammer dat u niet wil deelnemen aan dit onderzoek. Zou u een reden kunnen geven voor het niet 

deelnemen?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bijlage 2 Elementen en stellingen gebaseerd op resultaten van fase 1 en 2  
 

Om de onderzoeksresultaten van de eerste en de tweede fase te benutten  en daarover  het 

perspectief van de partners te onderzoeken, is in dit onderzoek een aantal elementen en stellingen 

gebaseerd op de resultaten van fase 1 en 2. Hieronder wordt toegelicht welke elementen en 

stellingen gebaseerd zijn op fase 1 en 2.  

Activiteiten 

De activiteiten die zijn voorgelegd aan de partners en beschreven in paragraaf 2.2 Situaties en 

contexten waarin wordt samengewerkt, zijn gebaseerd op onderzoeksresultaten van fase 1. De 

activiteiten netwerken vergroten door mensen te betrekken, informeren, adviseren, 

enthousiasmeren agenderen en bemiddelen bleken van belang om de doelen samenwerken en 

netwerk versterken te bereiken. Ook zijn meerdere activiteiten door (ex-)klanten benoemd in het 

rapport van de tweede fase.  

Stellingen 

 De stelling Als ik sociaal werk nodig heb, heb ik een telefoonnummer of e-mailadres waarmee 

ik rechtstreeks sociaal werk kan benaderen is gebaseerd op de resultaten van fase 1. Direct 

bereikbaar zijn werd als een belangrijke activiteit ervaren om het doel verbinden te bereiken.  

 De stelling Sociaal werk is voor mij toegankelijk is gebaseerd op de resultaten van fase 1, 

waarbij toegankelijk wordt genoemd als belangrijk voor samenwerken om maatwerk te 

kunnen leveren.  

 De stelling Sociaal werk is voor mij laagdrempelig is gebaseerd op de resultaten van fase 2. 

Laagdrempelig werd door (ex-)klanten genoemd als belangrijk kenmerk van sociaal werk en 

werd ervaren in de sfeer van sociaal werk. Daarnaast is laagdrempeligheid van aard genoemd 

van impact van sociaal werk.  

 De stelling Sociaal werk is voor mij zichtbaar is gebaseerd op de resultaten van fase 1 en 2. In 

fase 1 is zichtbaarheid genoemd als element om herkenbaarheid van sociaal werk te 

bevorderen. In fase 2 is het benoemd als kenmerk van sociaal werk, waarbij vermeld werd 

dat dit nog weinig werd ervaren.  

 De stelling Sociaal werk faciliteert en ondersteunt een positieve ontwikkeling van mensen is 

gebaseerd op de resultaten van fase 1 en 2. Het bijdragen aan een positieve ontwikkeling van 

klanten kwam in de eerste fase als hoofddoel naar voren. Daarnaast was 80 procent van de 

(ex-)klanten het eens met de stellingen dat sociaal werk een positieve invloed had op de 

mate waarin zij zich sterker voelden, zich ondersteund voelden, zich gestimuleerd voelden, 

dat zij door sociaal werk weten waar ze dingen kunnen regelen en voor elkaar krijgen.  

 De stelling Sociaal werk sluit aan en zoekt naar mogelijkheden in de buurt is gebaseerd op 

resultaten van fase 1, waarin het inbedden van buurt en het bevorderen van netwerken in de 

buurt als doelen worden genoemd voor werken met netwerken.  

 De stelling Sociaal werk faciliteert en ondersteunt burgerinitiatief is gebaseerd op de 

resultaten van fase 1, waarbij het versterken van burgerinitiatieven als doel wordt genoemd 

voor het werken met netwerken.  

 De stelling Sociaal werk werkt preventief is gebaseerd op de resultaten van fase 1, waarin 

preventie wordt genoemd als een doel van sociaal werk op individueel niveau.  
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 De stelling Sociaal werk draagt bij aan participatie is gebaseerd op de resultaten van fase 1, 

waarin participatie wordt genoemd als een doel van sociaal werk op individueel niveau. 

 De stelling Sociaal werk levert maatwerk is gebaseerd op de resultaten van fase 1, waarin 

maatwerk wordt genoemd als doel voor het werken met instanties.  

 De stelling Sociaal werk faciliteert en ondersteunt sterke netwerken is gebaseerd op de 

resultaten van fase 1, waarbij netwerken versterken als doel voor het werken met netwerken 

is genoemd (zowel voor een klant als tussen instanties).  

 De stelling Sociaal werk faciliteert en ondersteunt ondernemerschap is gebaseerd op de 

resultaten van fase 1. Om doelen op individueel niveau te bereiken bleek het ondersteunen 

en faciliteren van eigen initiatief nemen, het zelf doen, zelf denken, het zelf oplossen en zelf 

de regie te hebben van klanten een doel van sociaal werk. Ook gaf de helft van de (ex-

)klanten in fase 2 aan ondernemender te zijn geworden dankzij sociaal werk.  
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Bijlage 3: Gegeven antwoorden op de vraag wat partners (n=19) missen in de 

samenwerking met sociaal werk 
Aantal jaren geleden heb ik een sportieve les gegeven voor de brede organisatie waardoor ik meer 
zichtbaar werd binnen de organisatie. Hierdoor zagen ook andere sociaal werkers mij en kregen ze zicht op 
mijn werkzaamheden. Ik zou wel meer zichtbaarheid van sociaal werk willen zien.  

Ik merk dat in communicatie van sociaal werk nog een slag in te maken, is. Tussen sociaal werker en de 
school. Wijze van communicatie, aanvoelen van situatie, wat kun je soms wel vragen en wat niet. Vaak de 
warme zachte kant op terwijl dit soms niet altijd de juiste wijze is. Bij sommige kinderen moet je heel 
directief zijn. Een goede communicatietraining voor sociaal werkers. Welke methoden pas je toe in 
communicatie, welke keuzes maak je. Levenservaring van de sociaal werker is echt belangrijk. Een 
communicatie tool voor beginnende werkers kan houvast geven. 

Heeft te maken met de financiële mogelijkheden, er moeten keuzes gemaakt worden. Dus beperkingen: 
capaciteit. Zichtbaarheid, verschilt erg per gedeelte van wijk. Mag wel iets zichtbaarder. De problemen zijn 
vaak groter dan de oplossingen die kunnen. Dus creatief zijn en keuzes maken.  

De wil om samen te werken en elkaar opzoeken. Als dat zo is, ga je automatisch elkaar opzoeken. Omdat 
je weet dat het beter is voor de klant.  

Maatwerk is complex omdat dit niet altijd lukt, dat bestaat niet. Dat is een utopie, we zijn geen 
wereldverbeteraars.      

Het takenpakket van sociaal werk mag breder, meer richten op het versterken van het geheel. Je vangt 
daarmee al een hele hoop van toekomstige zorg. Dus ook vitale inwoners betrekken. Reduceren van 
inwonerskapitaal, dit niet vernietigen, dit benutten we onvoldoende, we moeten hier mensen op 
aanspreken en uitnodigen, inwoners activeren. Dus ook mensen de middelen en de ruimte geven. Dit leeft 
nog wel op een gespannen voet. Stimuleren en faciliteren moet centraal staan, dit moet het sociaal werk 
aanjagen. Mensen die het echt niet kunnen, kun je je dan individueel op richten. Met alleen richten op 
kwetsbaren ga je niet de toekomst veranderen. Burgerkracht betekent een gelijkwaardige gesprekspartner 
zijn. Burgerinitiatief niet als bedreiging zien! 

- weinig vastigheid   
- weinig continuïteit    
- vertellen wat ze gaan doen, maar niet wat het oplevert   
-logge cultuur  
- Het kost geld maar ze hebben te maken met korte termijn financiering, hierdoor haken andere mensen af 

Sociaal werk is te weinig in staat om zichtbaar te maken wat de resultaten zijn, dat bedoel ik niet op 
individueel niveau maar per gebied of doelgroep. Sociaal werk levert soms 'te veel maatwerk’. Hoe laat je 
dan zien wat door die diversiteit dan het resultaat is. Soms in 2 gebieden wordt iets uitgerold (door 
individuele aanpak is er dan veel verschil) maar er is ook een overall opdracht en een taakstelling die voor 
elk gebied uitgezet moet worden. De ene sociaal werk organisatie is een platte organisatie, dan mag je 
verwachten dat je meer eenduidigheid zou kunnen krijgen met natuurlijk aandacht voor unieke situatie 
van elk gebied. Ik mis dan een transparantie van het sociaal werk, wat ze doen en wat levert het op. Ik 
twijfel er niet aan dat er hard gewerkt wordt maar wat er precies gebeurd is voor mij voor deels een 
vraagteken. Ik zou graag binnen sociaal domein monitoringsgegevens hebben, een tool, wat doen we, 
welke ontwikkelingen zijn er en wat is het resultaat. Dit zou van grote waarde zijn.  

De doorontwikkeling van een goed preventieaanbod en dat ook in gezamenlijkheid met anderen in de wijk 
oppakken. Daar mag men wat meer de lead in nemen. Proactief. Dingen inbrengen. Soms te afwachtend. 
Meer in gesprek met ouderen gaan en dit inbrengen in het team. Koppeling mist nog. Dan blijft het te veel 
hangen op het medische deel, terwijl binnen de integrale ouderenzorg sociaal werk een onmisbare factor 
is. Het zou ons helpen, er is heel veel data over de ouderen, lichamelijke klachten, eenzaamheid, 
psychische klachten, dat soort samenwerking op wijkniveau kijken naar de data, wat is prioriteit. In een 
jaarplan, de preventieactiviteiten PDCA-cyclus gebeurd nog te weinig.  
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Bij jongerenwerk zit wel verschil per gebied. Verschilt per persoon dus erg. Niet per se negatief. De 
werkwijze in clusters verschilt en dat valt en staat met de persoon die de sociaal werker is. 

Ik mis structureel overleg. Het is altijd ad hoc op incident niveau. Vroeger was dit wel zo, maar nu is er 
sprake van schaalvergroting en daardoor liggen verantwoordelijkheden anders.  

Te veel verschil in niveau van uitvoering m.b.t. de opdracht. Soms gaat het erg moeizaam. Ik zie wel 
verschillen tussen de werkorganisaties maar die zijn zeer persoonsgebonden.      

Momenteel mis ik de verbinding. Fysieke verbinding, dat we elkaar beter leren kennen en meer casuïstiek 
bespreking gaan doen. Er is echt een splitsing tussen sociaal werk en wij als organisatie. Daardoor letterlijk 
afstand, dus harder werken om elkaar te vinden. We zitten niet bij elkaar in een team. We zijn er wel mee 
aan het werk geweest, om bij elkaar op locatie te werken om meer te kunnen bespreken. En ik mis de 
vrijwilligers en dat soort zaken. Als ik dat vergelijk met andere initiatieven dan mis ik dat hier. Kan 
verbeterd worden door casuïstiek bespreking en normaal gesproken hebben we 2 keer per jaar een 
bijeenkomst met alle medewerkers, maar doordat deze groep steeds groter wordt, merk je dat het steeds 
lastiger is. Dan ga je elke keer voorstelrondje doen en geen verdieping. We willen kijken of we casuïstiek 
groepen kunnen maken. We gaan de slag met positieve gezondheid, en dan gaan we daaruit werken, 
samen training en scholing om allemaal hiervan uit te werken. Gelden vanuit onderwijsafstanden, om 
projecten te bedenken met zijn allen samen om preventief te werken. Zelfde taal spreken, zelfde scholing, 
communicatie verbeteren. En dat draagt bij voor samen hetzelfde doel gaan, en dezelfde visie. Dan krijg je 
de verbinding.  

Meer doortastender en directieve aanpak, vaak nog wat te soft. Begripvol is goed maar het mag wel wat 
steviger en sturend.   

Zit voornamelijk in de strategische analyse vanuit het sociaal werk, er zijn wel verschillende functies 
binnen het sociaal werk maar een deel van het sociaal werk moet deze strategische analyse kunnen doen.   
Verander gericht, ontwikkel gericht, openstellen. Iets zakelijkere benadering als het gaat om 
tijdsinvestering (hoofd en bijzaken scheiden). Dus je tijd goed prioriteren.  

Probleem is dat er veel moet gebeuren en er is te weinig mankracht. Je moet keuzes maken en dan is niet 
altijd het maximale te bereiken. Er zijn zoveel punten waar je op wilt inspelen en ingrijpen maar dat kan 
niet omdat de capaciteit te laag is.  

Meer signalen in de buurt rondom jeugdige (AVG in samenspraak met ouders) en meer terug koppelen, 

Meekijken en meedenken. Dit moet nog meer.  

Ik vind het van belang dat je elkaar ziet, dat je zichtbaar bent, dan zijn de lijntjes korter. Maar de gemeente 
is ingedeeld in vier stukken, nu zitten de mensen van sociaal werk van een bepaald team, die zitten bij ons 
in het gebouw. En nu gaan we verhuizen, en ik weet dat er niet overal plek is. En ik ben bang dat dat straks 
anders wordt. Weet elkaar goed te vinden, dat is zo van belang. Als dat niet zo is, dan is de samenwerking 
anders. Ook in de teams, mensen die er niet zitten, missen de contacten met het netwerk. Terwijl de 
lijntjes zo kort kunnen zijn. Zichtbaarheid zorgt voor bereikbaarheid.  

 


