Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam
Eindredactie: afdeling communicatie Movisie
Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie
Drukwerk: Libertas

“Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en
Welzijn Nieuwe Stijl?” Een vraag die veel sociaal werkers
zichzelf wel eens stellen. Deze reflectietool helpt je om
daar achter te komen en inzicht in te krijgen in jouw
krachten en uitdagingen. De tool daagt je uit om een
ontwikkelplan op te stellen en in actie te komen. Je
beantwoordt stellingen die gaan over tien Wmo
competenties, waaronder het versterken van de eigen
kracht van burgers. Deze tien competenties worden
gezien als de belangrijkste competenties voor
professioneel handelen in de Wmo en Welzijn Nieuwe
Stijl (WNS). Die competenties zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verheldert vragen en behoeften
Versterkt eigen kracht en zelfregie
Is zichtbaar en gaat op mensen af
Stimuleert verantwoordelijk en
oplossingsgericht gedrag
Stuurt aan op betrokkenheid en participatie
Verbindt individuele en gemeenschappelijke

vragen en potenties
7. Werkt samen en versterkt netwerken
8. Beweegt zich tussen verschillende werelden en
culturen
9. Signaleert en speelt in op veranderingen
10. Is ondernemend en benut professionele ruimt

Per Wmo competentie krijg je vijf stellingen die de kern
vormen van die specifieke competentie. Het doel is om
jou als professional aan het denken te zetten over je
eigen handelen Het maakt jou en anderen bewust van
waar je staat in jouw ontwikkeling naar een professioneel handelende beroepskracht volgens de Wmo.

Hoe ga je te werk?
Op iedere stelling geef je jezelf een score van 1 tot en
met 5 of n.v.t. Met het invullen van de stellingen reflecteer je op jouw gedrag, kennis en vaardigheden.
Het is daarbij uiteraard de bedoeling dat je de reflectietool zo zorgvuldig en eerlijk mogelijk invult. Het invullen kost ongeveer 15 minuten.

Feedback van collega’s
Na het invullen van de reflectietool, kun je 360° feedback vragen aan je collega’s. Zij beantwoorden de stellingen over jou. Op deze manier krijg je vanuit verschillende kanten zicht op jouw professionele handelen. Ook
kun je met collega’s in gesprek gaan over je sterke punten en hoe je kan werken aan jouw uitdagingen.

1 = Hierop scoor ik zwak
2 = Hierop scoor ik matig
3 = Hierop scoor ik voldoende
4 = Hierop scoor ik goed
5 = Hierop scoor ik zeer goed
Niet van toepassing / weet ik niet

Verheldert vragen en behoeften
Als sociaal werker Maatschappelijke Ondersteuning maak je de daadwerkelijke vraag of behoefte helder. Je luistert
actief naar de persoon en diens netwerk. Je hebt een open houding, bouwt een vertrouwensrelatie op, geeft ruimte en
vraagt dóór naar verwachtingen, wensen en mogelijkheden

1.

Ik vraag in gesprekken met burgers en personen uit hun aanwezige informele
netwerk goed door om vragen, behoeften en wensen te achterhalen.

2.

Ik help de burger bij het ontrafelen en het onder woorden brengen van de
relatie tussen situaties op meerdere leefgebieden.

3.

Ik geef burgers en hun bestaande informele netwerk de ruimte om zelf oplossingen aan te geven en overleg met hen waarin nog behoefte aan ondersteuning is.

4.

Ik weet bij welke deskundigen ik vermoedens van achterliggende problematiek
kan toetsen.

5.

Ik stel prioriteiten vast wanneer de burger daar zelf door beperkingen of omstandigheden niet toe in staat is.

Versterkt eigen kracht en zelfregie
Als sociaal werker Maatschappelijke Ondersteuning versterk je de eigen kracht van een persoon en diens omgeving om
gezamenlijk oplossingen voor hun vragen te vinden. Je motiveert, informeert, adviseert en ondersteunt mensen om
vaardigheden te ontwikkelen, keuzes te maken en het eigen netwerk in te zetten. Als mensen het niet zelf kunnen en
geen netwerk hebben, dan bied je ondersteuning of draag je de ondersteuning over.

1.

Ik creëer situaties waarin burgers hun (persoonlijke) kwaliteiten en talenten
kunnen ontdekken, versterken en benutten.

2.

Ik ondersteun burgers bij het leggen en onderhouden van contact met het aanwezige informele netwerk en maak afspraken over de inzet van het netwerk.

3.

Ik sluit aan bij inspiratiebronnen van burgers en help hen inzicht te krijgen in de
mogelijkheden en kansen om de situatie te veranderen.

4.

Ik reik burgers niet onmiddellijk oplossingen aan, maar steun hen in het vinden
van informatie waarmee ze zelf antwoord kunnen vinden op hun vragen.

5.

Ik neem (tijdelijk) de regie over wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld in onveilige
situaties voor burgers zelf en/of hun (sociale) omgeving.

Is zichtbaar en gaat op mensen af
Als sociaal werker Maatschappelijke Ondersteuning ken je mensen en word je door hen gekend. Je bent een toegankelijk aanspreekpunt en je stapt zelf ook op mensen af. Je hebt kennis van de lokale samenleving en profileert je zelfbewust bij bewoners, samenwerkingspartners en beleidsmakers.

1.

Ik ben zichtbaar aanwezig in de buurt of wijk door informele praatjes te maken
en af te stappen op (kwetsbare) burgers in hun eigen leefomgeving.

2.

Ik gebruik actief social media om burgers en andere professionals te bereiken
en te informeren.

3.

Ik geef niet op wanneer de burger niet direct open staat voor contact.

4.

Ik luister met belangstelling en nieuwsgierigheid naar het verhaal van burgers
zonder te (ver)oordelen.

5.

Ik profileer me met mijn (vak)kennis bij professionals binnen en buiten mijn
eigen discipline, beleidsmakers, samenwerkingspartners, (in)formele netwerken
en lokale ondernemers.

Stimuleert verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag
Als sociaal werker Maatschappelijke Ondersteuning stimuleer je mensen om zich niet afhankelijk op te stellen, maar
eigen verantwoordelijkheid te nemen en hun mogelijkheden te benutten. Je helpt mensen om belemmerende patronen
te doorbreken. Je zoekt samen naar oplossingen en daagt mensen uit tot nieuwe inzichten en ander gedrag.

1.

2.

Ik laat in woord en gedrag het goede voorbeeld zien (‘practice what you
preach’) en noem voorbeelden die een positief effect kunnen hebben op het
gedrag van burgers.
Ik breng samen met burgers persoonlijke en externe factoren in kaart die gedragsverandering in de weg staan.

3.

Ik stimuleer burgers om zich in te zetten voor elkaar en voor het verbeteren van
het woon- werk- en leefklimaat in hun omgeving.

4.

Ik vraag burgers en het bestaande informele netwerk wat zij anders willen doen
en wat zij nodig hebben om dat te bereiken.

5.

Ik stel samen met burgers realistische doelen en maak afspraken over hoe zij
deze doelen kunnen behalen.

Stuurt aan op betrokkenheid en participatie
Als sociaal werker Maatschappelijke Ondersteuning stimuleer je mensen om optimaal mee te doen in de samenleving.
Je stimuleert hen om zich voor elkaar in te zetten om sociale betrokkenheid en zelfredzaamheid te vergroten. Daarbij
zoek je naar een goede balans tussen mensen het initiatief laten nemen en zelf als professional het initiatief nemen.

1.

Ik zoek met burgers naar mogelijkheden, ruimte en middelen om actief in
buurt of wijk mee te doen en eigenaarschap te ontwikkelen.

2.

In gesprekken met burgers zoek ik een evenwichtige balans tussen toerusten
en ondersteunen van burgers en nemen van eigen initiatief door mijzelf als
professional.

3.

Ik versterk initiatieven van burgers door mijn kennis en ideeën in te brengen
voor (collectieve) oplossingen.

4.

Ik maak samen met burgers de vertaalslag van idee naar concrete (collectieve)
activiteit.

5.

Ik zet sociale vraagstukken die spelen in de wijk op de agenda bij beleidsmakers, opdrachtgevers en partners.

Verbindt individuele en gemeenschappelijke vragen en potenties
Als sociaal werker Maatschappelijke Ondersteuning verbind je individuele vragen en behoeften met de potenties van
vrijwilligers, actieve burgers en organisaties. Je ondersteunt en coacht actieve burgers en vrijwilligers, zodat hun activiteiten een optimaal resultaat hebben en er sociale samenhang en samenwerking ontstaat.

1.

2.

Ik creëer situaties waarin burgers in contact kunnen komen met andere burgers
met dezelfde wensen/ interesses en met (in)formele organisaties en ondernemers in de wijk.
Ik ondersteun burgers en organisaties bij het onderzoeken en verhelderen van
collectieve belangen in de buurt of wijk.

3.

Ik deel, als dat nuttig is, mijn eigen netwerk en contacten met burgers om verbindingen met andere partijen tot stand te brengen.

4.

Ik zoek naar mogelijkheden voor verbinding met doelgroepen uit andere branches, zoals jeugdzorg, ouderenzorg, GGZ en gehandicaptenzorg.

5.

Ik signaleer spanningen en tegenstellingen bij het leggen van verbindingen en
waar ik kan, probeer ik betrokkenen nader tot elkaar te laten komen.

Werkt samen en versterkt netwerken
Als sociaal werker Maatschappelijke Ondersteuning versterk je netwerken van mensen. Je hebt zelf een breed netwerk
en je stimuleert en ondersteunt samenwerkingsrelaties tussen personen, professionals, verenigingen, ondernemers en
beleidsmakers. Je deelt verantwoordelijkheden en taken in samenwerkingsverbanden. Je maakt gebruik van expertise
van anderen en draagt eigen expertise over.

1.

Ik ondersteun de burger bij het benutten, versterken of vernieuwen van contacten met het bestaande (in)formele netwerk.

2.

Ik maak vanuit de vraag van de burger gebruik van samenwerkingsrelaties om
tot een integrale aanpak te komen.

3.

Ik houd binnen en buiten mijn eigen vakgebied actief contact met (in)formele
netwerken, professionals, beleidsmakers en lokale ondernemers en ik weet wat
ze doen.
Ik maak in samenwerkingsrelaties gebruik van de expertise van andere professionals en draag mijn eigen ervaring en deskundigheid over.

4.
5.

Ik herken signalen van overbelasting van het (informele) netwerk en bespreek
met hen mogelijke ondersteuning die de situatie kan verlichten.

Beweegt zich tussen verschillende werelden en culturen
Als sociaal werker Maatschappelijke Ondersteuning beweeg je je gemakkelijk in de leefwerelden van burgers, partnerorganisaties en beleidsmakers. Je kan in contact met burgers, professionals en instanties van perspectief wisselen en
culturen en verschillende leefwerelden bij elkaar brengen.

1.

2.

Ik houd in mijn houding en taalgebruik rekening met uiteenlopende achtergronden van burgers, zoals leeftijd, opleidingsniveau, samenlevingsverband,
cultuur en religie.
Ik heb oog voor de diversiteit aan vragen van burgers op verschillende leefgebieden en mogelijke taboeonderwerpen.

3.

Ik begeleid burgers om elkaar op een open, gelijkwaardige en respectvolle
manier te benaderen en samen te werken.

4.

Ik houd in mijn contacten rekening met structuren, werkmethoden, belangen
en positie van professionals uit andere organisaties.

5.

Ik beweeg mij gemakkelijk in verschillende werelden, zoals op straat of op
professioneel, beleids- en politiek niveau en verbindt deze werelden met elkaar.

Signaleert en speelt in op veranderingen
Als sociaal werker Maatschappelijke Ondersteuning heb je een antenne voor veranderingen bij burgers en in de omgeving waar je werkt. Je herkent kansen, problemen en tekorten en springt daar samen met burgers preventief en actief
op in. Je zorgt dat problemen en kansen bij de juiste partijen op de agenda staan. Bij acute problemen grijp je tijdig in.

1.

Ik bespreek in een vroeg stadium met mijn leidinggevende of collega’s signalen
over veranderingen in sfeer en contacten in de leefomgeving van burgers.

2.

Ik bespreek met burgers of veranderingen in de leefomgeving duiden op (structurele) problemen en pak dit samen met hen op.

3.

Ik help burgers veel voorkomende (signalen van) problemen in hun buurt en
leefomgeving te herkennen; zoals huiselijk en seksueel geweld, verwaarlozing,
eenzaamheid en armoede.
Ik geef burgers informatie over waar en wanneer zij terecht kunnen met hun
signalen, vragen en behoeften als deze buiten mijn eigen deskundigheid vallen.

4.
5.

Ik ga samen met burgers in gesprek met de gemeente om signalen neer te
leggen en te zoeken naar een oplossing.

Is ondernemend en benut professionele ruimte
Als sociaal werker Maatschappelijke Ondersteuning gebruik je jouw professionele ruimte om samen met burgers,
organisaties en professionals te ondernemen, te experimenteren en nieuwe mogelijkheden te creëren. Ook bied je
anderen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven uit te voeren. Je handelt oplossingsgericht, je bent flexibel en
doelgericht en reflecteert systematisch op je handelen. Je maakt effecten zichtbaar, leert van ervaringen en deelt deze
met collega´s en partners.

1.

Ik laat burgers door onze gezamenlijke aanpak hun kansen en mogelijkheden
inzien en stimuleer hen grenzen te verleggen.

2.

Ik houd rekening met privacy van burgers en geef grenzen aan als professionele
protocollen worden overschreden.

3.

Ik reik burgers concrete hulpmiddelen aan om het maatschappelijk effect en
resultaat van hun inzet zichtbaar te maken.

4.

Ik durf buiten bestaande kaders te denken en snel te handelen.

5.

Ik maak gebruik van nieuwe creatieve werkwijzen en methoden in het vakgebied.

Het is mogelijk dat je zeer uiteenlopende stellingen hebt staan bij jouw krachten en uitdagingen. Het kan ook
zijn dat je hierin een aantal centrale thema´s herkent. In de volgende stap kijk je welke krachten je verder wilt
versterken en aan welke uitdagingen je wilt werken. Daarna formuleer je een aantal ontwikkelpunten in een
actieplan. Je kunt ook eerst aan collega´s vragen om de reflectietool over jou in te vullen via 360° feedback,
om daarna ontwikkelpunten op te stellen.
Hoe hoger je scoort, hoe beter jij al binnen deze competentie handelt. Je kunt dus uit de score afleiden waar
jouw sterke punten liggen, maar ook op welke punten je nog uitdagingen hebt. Schrijf de 5 punten op waar je
het hoogst op scoort. Doe hetzelfde voor de 5 punten waarop je het laagst scoort.

Bij deze stap kijk je welke krachten je verder wilt versterken en aan welke ontwikkelpunten je wilt werken. Om
nog concreter te bepalen waar je aan wilt werken, kun je de gedragskenmerken (link volgt) bekijken van de
competentie die jij verder wilt ontwikkelen. Vraag jezelf bij het bepalen van je individuele acties het volgende af:
Waar sta ik nu? Wat wil ik straks kunnen? Wat zijn hierbij hulpbronnen? Wat zijn hierin belemmeringen? Een
hulpbron om aan jouw ontwikkelpunt te werken is wellicht het Wmo Leerpakket, waarin praktische opdrachten
staan om Wmo competenties onder de knie te krijgen.
Kies maximaal drie acties waar je de komende tijd (bijvoorbeeld de aankomende drie maanden) mee aan de slag
gaat.

