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ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de 

participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze 

professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel 

voor degene die hulp kreeg. Of de buurt die levendiger of veiliger 

werd. Dat is niet alleen jammer, het is ook een grote gemiste 

kans voor beleidsmakers. Juist in deze tijd is het essentieel om 

te weten en te laten zien dat de inzet van Sociaal Werkers ook 

zakelijk en economisch gezien aantrekkelijk is. Nu veel taken 

worden overgeheveld naar de gemeenten - AWBZ-begeleiding en 

dagbesteding, Jeugdzorg, Passend Onderwijs en Participatiewet -  

zal het sociaal domein snel transformeren. In die verandering zullen 

de diverse Sociaal Werkers een grote rol spelen als verbindende 

speler tussen zorg, onderwijs, welzijn en werk. Bovendien 

besparen zij gemeenten en dus de gemeenschap, miljoenen per 

jaar. Er zijn talloze redenen aan te voeren om meer en nauwer met 

Sociaal Werkers samen te werken. In dit boekje staan de 10 beste 

redenen op een rij. Op een nuchtere, zakelijke manier. Het zou 

mooi zijn als ze minimaal de aanleiding zijn voor een - al dan niet 

hernieuwde - kennismaking.  
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1 ociaal Werkers dat zijn maatschappelijk 

werkers, jongerenwerkers, 

schuldhulpverleners, buurtwerkers, 

ouderenadviseurs, sociaal raadslieden, 

opvangmedewerkers en peuterspeelzaalleidsters.

Al die professionals kunnen veel betekenen voor 

wijken, de gemeenschap en gemeenten. Voor 

gemeenten zijn Sociaal Werkers partner en vraagbaak 

in de herinrichting van het sociaal domein:

de transitie Jeugdzorg, de Wmo, Passend Onderwijs 

en de Participatiewet. Hun grootste kwaliteit is dat ze 

mensen helpen om op eigen benen te staan en mee 

te doen in de samenleving. Sociaal Werkers staan 

klaar voor de mensen voor wie dat lastig is: kansarme 

jongeren, gestrande gezinnen, eenzame ouderen, 

slachtoffers van huiselijk geweld, vluchtelingen en 

mensen die arm zijn of schulden hebben. Samen 

met hen en zo nodig andere ondersteunende 

professionals, weten ze de spiraal naar beneden te 

doorbreken. Ze voorkomen duurdere zorg en bieden 

alternatieven. Daardoor heeft de hele samenleving 

een zorg minder.

S
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2 nvesteren in Sociaal Werkers loont. Als 

professionals werken ze aan collectieve 

oplossingen waar het kan, en aan individuele 

oplossingen als het moet. Sociaal Werkers zijn 

generalisten. Ze zijn er in soorten en maten, maar 

werken vanuit een zelfde basis. Ze gaan erop af, 

verhelderen vragen en behoeften van mensen en 

signaleren vroegtijdig. Ze helpen mensen om zelf de 

regie te nemen. Ze schakelen de sociale omgeving 

in: familie, buren, vrienden. Daarbij werken ze samen 

met vele vrijwilligers en andere professionals die 

meehelpen om problemen op te lossen. Sociaal 

Werkers houden de vinger aan de pols om nieuwe 

of grotere problemen te voorkomen. Waar het kan 

stimuleren Sociaal Werkers wederkerigheid, zodat 

mensen die steun krijgen, zich ook inzetten voor 

een ander. Als lotgenoot of ervaringsdeskundige. 

Door middel van deze één plus één is drie aanpak 

verbinden Sociaal Werkers krachten. Zo doen ze 

meer voor minder geld én voorkomen ze hogere 

zorgkosten.

I
Sociaal Werkers
doen meer
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3 n iedereen schuilt een vrijwilliger. Ook in 

mensen met een beperking. Sociaal Werkers 

weten dit potentieel aan te boren. Ze laten 

mensen ervaren dat vrijwillige inzet de maatschappij 

én henzelf veel oplevert: voldoening, nieuwe sociale 

contacten, vaardigheden. Dat ontstaat niet vanzelf. 

Sociaal Werkers vinden vrijwilligers, matchen die, 

begeleiden en ondersteunen ze. Ook vrijwilligerswerk 

is maatwerk. Ze koppelen hen aan gezinnen, 

mantelzorgers, buurten, instanties, politie, gemeente 

én ze werken met hen samen. Ze ondersteunen de 

mantelzorgers en organiseren respijtzorg. Zo bouwen 

ze netwerken in de buurt. Sociaal Werkers zorgen 

voor de balans tussen de inzet van beroepskrachten 

en informele zorg. In de participatiesamenleving zijn 

beide nodig en juist daarom is goede begeleiding 

essentieel. Dat zorgt ervoor dat vrijwilligerswerk 

een plezier blijft om te doen, met professionele 

ondersteuning als dat nodig is. Sociaal Werkers zijn 

dé professionals die weten hoe je de kracht van 

vrijwilligers het beste benut.

I
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4 ociaal Werkers laten jongeren en kinderen 

ervaren wat het inhoudt om deel uit te 

maken van een samenleving en hun 

verantwoordelijkheid te nemen, met respect voor 

zichzelf en anderen. Ze coachen, ze ontwikkelen 

talent en bieden ruimte om te leren en te groeien. 

Maar ook om fouten te maken en ervan te leren. 

Samen met ouders pakken ze opvoedingsproblemen 

aan. Ze werken op straat maar faciliteren ook 

ontmoetingsplekken waar kinderen kunnen 

spelen en jongeren positieve activiteiten kunnen 

ondernemen met sport, cultuur en meer. Sociaal 

Werkers signaleren en werken nauw samen met het 

onderwijs, Centra voor Jeugd en Gezin, Jeugdzorg en 

Veiligheidshuizen. Ze vormen de verbindende schakel 

tussen instanties en jongeren en helpen op vele 

terreinen: huisvesting, financiën, werk en opleiding 

en op sociaal-emotioneel gebied. Als het bekende 

gezicht op straat, in de buurt zijn ze altijd bereikbaar 

en aanspreekbaar, met behulp van smartphone, mail 

en whatsapp. 

S
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5 ociaal Werkers voldoen aan kwaliteitseisen 

en houden hun generieke en specifieke 

vakkennis bij. Er is ruimte voor feedback en 

het delen van kennis en ervaring met collega’s en in 

interdisciplinaire teams. Ze hebben naast een breed 

handelingsspectrum, kennis van de methodieken, 

protocollen en beroepsstandaarden in hun eigen 

vakgebied. Die zetten ze op maat in. Hun primaire 

focus is het versterken van de eigen kracht, de 

zelfredzaamheid en de talenten van burgers waar ze 

ook maar actief zijn. Sociaal Werkers zijn sterk in het 

achterhalen van de sociale vraag achter de zorgvraag, 

om structurele en liefst eenvoudige oplossingen te 

bieden. Ze schalen op naar zwaardere hulp als dat 

nodig is. Als vakmensen zijn ze uitstekend in staat 

om te schakelen tussen burgers, cliënten, vrijwilligers, 

instanties en andere professionals. Wil een gemeente 

beleid ontwikkelen op sociaal terrein? Sociaal Werkers 

dragen met hun kennis over buurten en bewoners 

graag ideeën en mogelijke oplossingen aan.

S
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6 timuleren, activeren en ondersteunen. Dat 

zijn kernactiviteiten van Sociaal Werkers. Zo 

helpen ze mensen en groepen op weg om 

zelf initiatief te nemen of elkaar te helpen. Om hulp te 

vragen én te geven. Kwetsbare mensen stimuleren 

ze met name om mee te doen, denkend vanuit hún 

mogelijkheden. Sociaal Werkers schrijven niemand 

af, iedereen kan wát. Als het kan, begeleiden ze ook 

de re-integratie naar werk of school. Ze koppelen 

kracht aan kwetsbaarheid en versterken zo mensen 

en buurten. Ze ondersteunen buurtinitiatieven, zodat 

deze een structureel en duurzaam karakter krijgen. Ze 

dragen samen met bewoners en andere professionals 

bij aan de leefbaarheid van buurten zodat het er 

prettig wonen is. En Sociaal Werkers hebben een 

goed oog voor mogelijkheden én problemen van 

mensen en de omgeving waarin zij wonen. Zo 

nodig grijpen ze in, maar liever benutten ze kansen. 

Professioneel de zelfredzaamheid vergroten, daar 

gaat het ze om.

S
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7 plossen, aanpakken, ontrafelen. Sociaal 

Werkers willen vooruit. Ze benutten de 

ruimte in systemen, bedenken innovatieve 

aanpakken en overwinnen bureaucratische 

belemmeringen. Sociaal Werkers nemen het voortouw 

en doen wat nodig is om escalatie te voorkomen. Ze 

weten wat hun verantwoordelijkheid is, en die nemen 

ze. Als de oplossing vraagt om buiten de gebaande 

paden te treden, dan doen ze dat, praktisch en 

slim. Sociaal Werkers stellen mensen weer in staat 

om relaties aan te gaan en te onderhouden, zorg te 

dragen voor hun gezin, een huishouden draaiende 

te houden, gebruik te maken van voorzieningen 

die er voor hen zijn en ervaringen te verwerken met 

werkloosheid, scheiding, huiselijk geweld, ziekte en 

meer. Altijd met de eigen kracht van de mensen in het 

vizier. Creatieve aanpakkers met kennis van zaken en 

lef, zo zou je ze ook kunnen omschrijven.

O
Sociaal Werkers
hebben lef
en weten van
aanpakken.



8 nel, efficiënt en doelgericht schakelen 

tussen zorg, mantelzorg, hulpverlening en 

opbouw van de samenleving. Dat doen 

Sociaal Werkers. Bruggenbouwers zijn het, allemaal. 

Ze verbinden mensen aan elkaar, aan bedrijven en 

aan organisaties. Ze signaleren, organiseren, en 

schalen op waar nodig. Ze zien wie bij wie of welk 

idee past, zodat mensen echt iets voor elkaar kunnen 

betekenen. Sociaal Werkers pakken zaken integraal 

aan op het gebied van armoede, schulden, opvoeding 

en sociaal isolement. Ze verbinden mensen in 

problematische omstandigheden met organisaties die 

hen daarbij kunnen helpen zoals de huisarts, GGZ, 

thuiszorg, beschermd wonen, schuldhulpverlening en 

de gemeente. En als bruggenbouwers zorgen ze dat 

de verwachtingen aan beide kanten helder zijn.
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9 ociaal Werkers zijn de experts van het brede 

dagelijks leven. Ze voelen goed aan wat er 

in de wijk gebeurt en ze spelen daarop in. 

Ze kennen de buurtvoorzieningen; ze kennen de 

sleutelfiguren in de wijken en ze wekken vertrouwen. 

Bewoners weten hen dan ook te vinden. Sociaal 

Werkers zijn de ogen en de oren van de buurt en 

daardoor kunnen ze in een vroeg stadium signaleren 

wat er niet goed gaat. Ze werken nauw samen met 

politie, GGD, GGZ en UWV en kunnen er voor zorgen 

dat er snel en adequaat wordt ingegrepen. Sociaal 

Werkers hebben hun wortels in de wijk en weten hoe 

zaken daar het beste aangepakt kunnen worden. Dat 

is niet overal hetzelfde. Ze weten wat de wensen van 

burgers en buurten zijn en vertalen die naar instanties 

en overheden. Ze leggen verbindingen, spelen 

meerdere rollen en werken samen. Daarom horen 

Sociaal Werkers in het hart van het sociaal wijkteam.

S
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10 oe eerder je signaleert, hoe kleiner de ingreep 

die nodig is. Sociaal Werkers hebben een 

cruciale preventieve rol. Dankzij hun inzet 

vermindert de afhankelijkheid van uitkeringen en 

de armoede en gaan risicojongeren naar school of 

vinden ze een baan of stageplek. Ze stimuleren een 

gezonde leefstijl van jong tot oud met beweging, 

en sociaal contact. Ze bezoeken en begeleiden 

ouderen die daardoor minder zorg nodig hebben 

en minder vaak naar de huisarts hoeven. Sociaal 

Werkers dragen structureel bij aan psychosociale 

en fysieke gezondheid en participatie en dat levert 

miljoenen op. Meerdere onderzoeken tonen aan 

dat elke geïnvesteerde euro in Sociaal Werk meer 

euro’s oplevert. Initiatieven van Sociaal Werkers 

zijn overgenomen en omgevormd tot succesvolle 

gezamenlijke projecten. Kortom, investeren in Sociaal 

Werkers is investeren in een gezonde samenleving 

waar mensen zich veilig voelen en iedereen meedoet. 

Dat bespaart tientallen miljoenen.
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r zijn honderden goede redenen om met 

Sociaal Werkers te gaan samenwerken. 

De tien belangrijkste redenen zijn in dit 

boekje nader toegelicht. Zodat u weet wat de 

Sociaal Werkers in uw omgeving kunnen betekenen 

voor burgers en buurten. En weet wat u al in huis 

hebt. Deels is daarmee een aantal vragen over de 

rol en toegevoegde waarde van Sociaal Werkers 

beantwoord. Het is goed mogelijk dat zich nieuwe 

vragen aandienen over de inzet van Sociaal Werkers 

in specifieke situaties. Neem in dat geval contact op 

met het Sociaal Werk bij u in de buurt. In een gesprek 

worden de contouren van een oplossing, in welke 

vorm dan ook, al snel duidelijk. 

E
Sociaal Werk
doe je met
Sociaal Werkers.



1 Sociaal Werkers zijn een zorg minder.

2 Sociaal Werkers doen meer voor minder geld. 

3 Sociaal Werkers benutten de kracht
  van vrijwilligers.

4 Sociaal Werkers laten jongeren groeien. 

5 Sociaal Werkers zijn vakmensen. 

6 Sociaal Werkers vergroten de zelfredzaamheid  
  van de buurt.

7 Sociaal Werkers hebben lef en
  weten van aanpakken.

8 Sociaal Werkers zijn meesters in verbinden.

9 Sociaal Werkers horen in het hart van
  sociale wijkteams.

10 Sociaal Werkers besparen de
  gemeenschap     
  tientallen
  miljoenen.

                     Kortom,
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Maliebaan 71H

3581 CG Utrecht

tel.: 030 721 0 721 (maandag t/m donderdag van 9.00 tot 14.00 uur) 

fax: 030 721 0 749

e-mail: info@mogroep.nl

web: www.mogroep.nl



MEERDERE STARTDATA PER JAAR  

Wij vinden het erg belangrijk dat jij je opleiding begint 

wanneer het jou uitkomt. Daarom kun je bij Capabel 

Onderwijs 4 keer per jaar starten met je erkende ver-

korte MBO-opleiding! Elk seizoen begint er een opleid-

ing die bij jou en jouw wensen past.

 

INSCHRIJVEN OF AANMELDEN  

Met een verkorte opleiding van Capabel doe je vanaf 

het begin al veel praktijkervaring op en heb je snel 

je diploma op zak. Met een MBO-diploma in zorg en 

welzijn kun je meteen aan de slag! Door het invullen 

en versturen van het inschrijfformulier op de website 

ga je een overeenkomst van opdracht aan met Capabel 

Onderwijs.

Word jij ook Sociaal Werker?

Australiëlaan 14-16
Postbus 24066
3526 AB Utrecht

088-270 12 77
opleiding@capabel.nl
capabel.nl

Schrijf je nu in!

Sociaal Werker
MBO Zorg
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