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10 competenties uitgewerkt

De 10 competenties maatschappelijke ondersteuning zijn uitgewerkt in deze publicatie. De uitwerking is bedoeld 
voor opleiders, personeelsfunctionarissen en sociaal werkers in de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienst-
verlening. Door de veranderingen als gevolg van de Wmo en de decentralisaties, vragen de competenties om 
extra accenten in de beroepsuitoefening van sociaal werkers in de eerste lijn. De competenties zijn een aanvulling 
op de huidige beroepsstandaarden. 

Wat kunt u ermee?
Deze uitwerking kan worden gebruikt voor het maken van functiebeschrijvingen, landelijke opleidingsprofielen, 
bij- en nascholingsplannen en als toetsingsinstrument voor sociaal werkers die werkzaam zijn op het terrein van 
de Wmo. 

Dit zijn beroepscompetenties
Bij de uitwerking van deze competenties hebben we ons vooral gericht op beroepscompetenties. Beroepscompe-
tenties geven aan wat sociaal werkers in huis moeten hebben om op succesvolle wijze hun vak uit te oefenen. Ze 
staan naast de persoonlijke kwaliteiten van sociaal werkers en de talenten en drijfveren die zijn beschreven in de 
publicatie van Wijland Advies en Coaching, 2012. Deze publicatie benoemt negen algemene competenties van de 
generalist: creativiteit, zelfontwikkeling, durf, coachen, samenwerken, netwerken, aanpassingsvermogen, innove-
rend vermogen en overtuigingskracht. 

Wat betekenen de competenties in de praktijk?
Sociaal werkers integreren steeds meer individuele hulp- en dienstverlening met collectieve ondersteuning en sa-
menlevingsopbouw. Daarom is deze set van competenties bruikbaar voor ieder type sociaal werker die werkzaam 
is in de Wmo. Voor de uitwerking hanteren we een onderverdeling die past bij de huidige praktijk van lichte naar 
zware ondersteuning. We onderscheiden er drie: faciliteren, ondersteunen en interveniëren. De sociaal werker 
biedt faciliteiten, ondersteuning en neemt zelf initiatieven waarbij hij steeds streeft naar de lichtst mogelijke aan-
pak. Deze indeling is van toepassing in verschillende werksituaties en bij verschillende doelgroepen.

* De sociaal werker faciliteert in situaties waarbij de zelfredzaamheid van de burger hoog is en waarbij de 
sociaal werker slechts lichte faciliterende werkzaamheden uitvoert ter ondersteuning van de burger. Denk 
daarbij aan informatie en advies geven, ruimte beschikbaar stellen, et cetera. 

* De sociaal werker ondersteunt als de inzet omvangrijk en meervoudig is. Er wordt meer richtinggevende be-
geleiding van hem gevraagd, omdat de burger in een bepaalde mate niet in staat is de eigen regie te nemen 
en zelfwerkzaam te zijn.

* De sociaal werker intervenieert wanneer hij zelf activiteiten in gang zet. Er kan door omstandigheden een 
grote mate van kwetsbaarheid bij de burger zijn, waardoor een dusdanige situatie is ontstaan dat de sociaal 
werker het initiatief neemt voor het handelen. Vaak gaat het om complexe situaties waarbij het handelen 
van de sociaal werker bestaat uit ingrijpen en tijdelijk of permanent overnemen van de situatie.  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Faciliteren
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Zelfredzaam

Zwaar

Kwetsbaar

Ondersteunen Interveniëren
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Verheldert vragen en behoeften 

De sociaal werker maatschappelijke ondersteuning maakt de daadwerkelijke vraag of behoefte helder. Hij luistert 
actief naar de persoon en diens netwerk. Hij heeft een open houding, bouwt een vertrouwensrelatie op, geeft 
ruimte en vraagt dóór naar verwachtingen, wensen en mogelijkheden.

VRAGEN VERHELDEREN OP ALLE LEEFDOMEINEN  

Faciliteren Ondersteunen Interveniëren

Vraagt burgers in een gesprek om hun 
vragen, behoeften en wensen op alle 
leefgebieden te vertellen en zelf te 
bepalen wat de (hulp)vraag is.

Nodigt het bestaande informele net-
werk van de burger uit om de situatie 
te bespreken en te verhelderen. 

Laat in houding en gedrag zien dat 
hij respect heeft voor de eigenheid en 
opvattingen van burgers, ook als dat 
afwijkt van wat ‘gangbaar’ is.

Creëert mogelijkheden voor burgers in 
tijd en ruimte zodat zij in alle rust hun 
verhaal kunnen doen, zo nodig in de 
thuissituatie.  

Helpt de burger bij het ontrafelen en 
het onder woorden brengen van hun 
situatie op verschillende leefgebieden.

Brengt samen met burgers en het aan-
wezige informele netwerk de  situatie 
in kaart. 

Helpt burgers op basis van brede 
vraagverheldering te zoeken naar 
oplossingsrichtingen en deze concreet 
te benoemen. 

Bespreekt samen met burgers en het 
aanwezige informele netwerk wat zij 
zelf aan de oplossing kunnen bijdra-
gen. Overlegt met hen welke onder-
steuning zij nog nodig hebben.

Brengt in een gesprek met burgers in 
kaart wat de relatie is tussen de proble-
men, wat dit betekent voor de ver-
schillende leefgebieden en hoe burgers 
hiermee om kunnen gaan.

Vraagt indien nodig aan andere (specia-
listische) professionals nadere informa-
tie om vragen, problemen en behoeften 
te verhelderen.  

Verwoordt informatie van andere (spe-
cialistische) professionals op een voor 
burgers begrijpelijke en toegankelijke 
manier.

DE VRAAG ACHTER DE VRAAG VERHELDEREN 

Vraagt in gesprekken met burgers door 
over hoe zij hun leven willen inrichten 
en wat zij nodig hebben om dat te 
realiseren.

Vraagt in gesprekken met burgers door 
om latente vragen, wensen en behoef-
ten te achterhalen. Is daarbij alert op 
onderwerpen als huiselijk en seksueel 
geweld en kindermishandeling.

Schat in wanneer het informele net-
werk wel of juist niet ingeschakeld 
moet worden, bijvoorbeeld als de leef-
omgeving voor de burger onveilig is. 

Signaleert knelpunten in vragen, 
wensen en behoeften van burgers en 
formuleert deze concreet.

Ondersteunt burgers in het formuleren 
van prioriteiten in hun vragen, wensen 
en behoeften. 

Vat de analyse van de situatie samen 
en ondersteunt burgers bij het zoeken 
naar mogelijke oplossingen.

Verwoordt samen met burgers de 
concrete ondersteuningsbehoefte op 
de korte en de lange termijn.

Bespreekt vermoedens van achterlig-
gende problematiek eerst met burgers 
zelf en zo nodig met collega’s en ande-
re professionals.

Stelt urgentie en prioriteiten vast 
wanneer burgers daar zelf door beper-
kingen en/of omstandigheden in de 
leefsituatie niet toe in staat zijn.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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Versterkt eigen kracht en zelfregie

De sociaal werker maatschappelijke ondersteuning versterkt de eigen kracht van een persoon en diens omgeving 
om gezamenlijk oplossingen voor hun vragen te vinden. Hij motiveert, informeert, adviseert en ondersteunt men-
sen om vaardigheden te ontwikkelen, keuzes te maken en het eigen netwerk in te zetten. Als mensen het zelf 
niet kunnen en geen netwerk hebben, dan biedt hij ondersteuning of draagt de ondersteuning over.

VERSTERKEN VAN MOGELIJKHEDEN VAN BURGERS

Faciliteren Ondersteunen Interveniëren

Schat het oplossend vermogen van 
burgers in en verwoordt deze.

Geeft burgers de gelegenheid om zelf 
met ideeën en oplossingen te komen.  

Benoemt concreet positieve aspecten 
in houding en gedrag van burgers.  

Initieert samen met burgers situaties 
waarin zij nieuwe vaardigheden kun-
nen ontwikkelen en elkaars kwaliteiten 
leren kennen en gebruiken.

Begeleidt de burger in het zoeken 
naar wat hem inspireert en wat hem in 
beweging kan brengen.

Sluit aan bij hulp- en inspiratiebronnen 
van burgers en helpt hen inzicht te 
krijgen in de mogelijkheden en kansen 
om de situatie te verbeteren.

Moedigt burgers aan hun persoonlijke 
kwaliteiten, talenten en vaardig- 
heden te ontdekken, te gebruiken en 
te versterken.

Begeleidt de burger in het kiezen van 
een passend aanbod van bijvoorbeeld 
cursussen of trainingen.

Benadrukt in gesprekken met het (in)
formele netwerk de eigen kracht en 
mogelijkheden van burgers en waar zij 
zich nog in kunnen ontwikkelen.

Bespreekt samen met burgers en 
het bestaande informele netwerk de 
grenzen van hun (on)mogelijkheden en 
overlegt hierover met leidinggevende 
en/of het team.  

Maakt met burgers en het bestaande 
informele netwerk afspraken over de 
randvoorwaarden die nodig zijn om 
(nieuwe) vaardigheden te ontwikkelen 
en eigen oplossingen te realiseren.

REGIE BIJ BURGERS LATEN

Sluit aan bij de motivatie van burgers 
in het nemen van eigen initiatief en 
zelfwerkzaamheid.

Legt burgers uit dat ze zelf keuzes 
kunnen maken en geeft hen de ruimte 
om dat te doen.

Erkent dat burgers zelf deskundig zijn, 
neemt de regie niet vanzelfsprekend 
over en laat zeggenschap bij burgers. 

Vraagt aan burgers wie uit het  
bestaande informele netwerk de regie 
mag overnemen, als er (tijdelijk) sprake 
is van minder regie.

Reikt burgers niet onmiddellijk oplos-
singen aan, maar ondersteunt hen in 
het zoeken naar informatie waarmee 
ze zelf antwoord kunnen vinden op 
hun vragen.

Laat zich positief uit over de gekozen 
oplossingsrichting van burgers en be-
spreekt wat ze nodig hebben voor de 
uitvoering daarvan.

Ondersteunt burgers bij het leggen 
en onderhouden van contact met het 
bestaande informele netwerk en hoe 
ze hier steun van kunnen vragen.

Wijst burgers op klachtenprocedures 
en de mogelijkheid om gebruik te 
maken van vertrouwenspersonen. 

Geeft de burger duidelijke richtlijnen 
wanneer zij dat tijdelijk, bijvoorbeeld 
door omstandigheden in de leefsituatie, 
onvoldoende zelf kunnen of willen.

Neemt de regie (tijdelijk) over als dat 
nodig is, bijvoorbeeld vanwege gevaar 
voor de burger of hun omgeving.

Benoemt samen met de burger hiaten 
in het bestaande (in)formele  netwerk 
en adviseert over uitbreiding en verster-
king daarvan. 

Houdt op gezette tijden een vinger aan 
de pols bij kwetsbare burgers en past 
zo nodig bij veranderende omstandig-
heden zijn ondersteuning aan.

2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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Is zichtbaar en gaat op mensen af 

De sociaal werker maatschappelijke ondersteuning kent mensen en wordt door hen gekend. Hij is een 
toegankelijk aanspreekpunt en stapt ook zelf op mensen af. Hij heeft kennis van de lokale samenleving en 
profileert zicht zelfbewust bij bewoners, samenwerkingspartners en beleidsmakers.

CONTACT LEGGEN

Faciliteren Ondersteunen Interveniëren

Is zichtbaar aanwezig in buurt of wijk 
door informele praatjes te maken en 
af te stappen op burgers in hun eigen 
leefomgeving.

Gebruikt social media en andere 
communicatiemiddelen om burgers en 
andere professionals te bereiken en te 
informeren over waarvoor ze bij hem 
terecht kunnen.  

Luistert met belangstelling en nieuws-
gierigheid naar het verhaal van  
burgers, zonder te oordelen.

Geeft niet op wanneer de burger niet 
direct open staat voor contact.

Ondersteunt (kwetsbare) burgers in het 
leggen van contact met voorzieningen.

Ondersteunt burgers bij het aangaan 
van (sociale) contacten, zoals kennis-
maken met buren en deelname aan 
activiteiten in de nabije omgeving.

Legt samen met burgers contact met 
beleidmakers over concrete vragen, 
maatschappelijke veranderingen en 
beleidsontwikkelingen die van invloed 
zijn op de leefbaarheid en sociale  
samenhang in buurt of wijk.

Sluit in zijn communicatie aan 
op leeftijd, opleidingsniveau en 
uiteenlopende achtergronden van 
burgers, zoals samenlevingsverband, 
etniciteit, religie en cultuur. 

Neemt het initiatief om kwetsbare 
burgers in hun eigen leefomgeving op 
te zoeken.

Zoekt burgers op van wie bekend is, of 
waarvan het vermoeden bestaat, dat 
zij met problemen kampen of van wie 
anderen problemen ondervinden.

Legt contact met en profileert zich 
met zijn (vak)kennis bij professionals 
binnen en buiten de eigen discipline, 
samenwerkingspartners, (in)formele 
netwerken, beleidsmakers en lokale 
ondernemers. 

3. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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Stimuleert verantwoordelijk 
en oplossingsgericht gedrag 

De sociaal werker maatschappelijke ondersteuning stimuleert mensen om zich niet afhankelijk op te stellen maar 
eigen verantwoordelijkheid te nemen en hun mogelijkheden te benutten. Hij helpt mensen om belemmerende 
patronen te doorbreken. Hij zoekt samen naar oplossingen en daagt mensen uit tot nieuwe inzichten en ander 
gedrag.

AANZETTEN TOT GEDRAGSVERANDERING

Faciliteren Ondersteunen Interveniëren

Laat in woord en gedrag het goede 
voorbeeld zien (practice what you 
preach).

Zet bewust voorbeelden in van mensen 
die een positief effect kunnen hebben 
op het gedrag van burgers. 

Vraagt burgers en het bestaande 
informele netwerk wat zij anders willen 
en wat zij nodig hebben om dat te 
bereiken (biedt perspectief).

Creëert een veilige omgeving tijdens 
activiteiten en op plekken waar bur-
gers elkaar ontmoeten, door te zorgen 
voor naleving van regels.

Brengt samen met burgers persoon-
lijke en externe factoren in kaart die 
gedragsverandering in de weg staan.

Geeft burgers feedback, maakt gedrag 
en bejegening bespreekbaar en moe-
digt nieuw gedrag aan.

Stelt samen met burgers realistische 
doelen en maakt afspraken over hoe zij 
hun doelen kunnen behalen.

Benadrukt in gesprekken met burgers 
de dingen die goed gaan en benoemt 
concreet zichtbare resultaten.

Zet (effectieve) methoden en werk-
wijzen in om gedragsverandering van 
burgers te bevorderen.

Treedt regelend op bij agressie en onge-
wenst gedrag van burgers.

Zet de noodzaak tot het aanpakken van 
tekenen van onveiligheid, ongelijkheid 
en uitsluiting van burgers bij de juiste 
partijen op de agenda.

STIMULEREN ZELFORGANISEREND VERMOGEN VAN BURGERS

Nodigt burgers uit om zelf met ideeën 
te komen en daar verantwoordelijkheid 
voor te nemen. 

Brengt (burger)initiatieven in tijdens 
overleggen met andere professionals, 
organisaties en opdrachtgevers.

Creëert een uitnodigende omgeving 
waarin burgers en het aanwezige 
informele netwerk op basis van hun 
eigen vermogen verantwoordelijkheid 
kunnen dragen. 

Helpt burgers bij het omzetten van ini-
tiatieven in concrete plannen door het 
geven van informatie en advies en het 
bieden van lichte ondersteuning.

Adviseert burgers over hoe ze draag-
vlak en steun voor hun vraag of pro-
bleem kunnen krijgen zodat anderen 
er ook iets voor willen doen.  

Ondersteunt burgers door het geven 
van concrete handvatten over het op-
zetten van een organisatiestructuur en/
of groepsverband.

Gaat in gesprek met opdrachtgevers, 
betrokken organisaties en instanties 
over de uitsluiting van (groepen) bur-
gers en hoe dat te veranderen.  

Bemiddelt bij belangentegenstellingen 
tussen (groepen) burgers.

Weegt af welke mate van eigen 
verantwoordelijkheid van de 
burger verantwoord is en past zijn 
ondersteuning daarop aan.

4. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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Stuurt aan op betrokkenheid  
en participatie 

De sociaal werker maatschappelijke ondersteuning stimuleert mensen om optimaal mee te doen in de samenle-
ving. Hij stimuleert hen om zich voor elkaar in te zetten om sociale betrokkenheid en zelfredzaamheid te vergro-
ten. Daarbij zoekt hij naar een goede balans tussen mensen het initiatief laten nemen en zelf als professional het 
initiatief nemen.

ONTWIKKELEN VAN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN EIGENAARSCHAP

Faciliteren Ondersteunen Interveniëren

Inventariseert met burgers de mogelijk-
heden om actief in buurt of wijk mee 
te doen.

Zoekt naar middelen en ruimte  voor 
burgers die actief willen participeren, 
ook aan burgers met een beperking.

Verspreidt en geeft burgers informatie 
over regelingen, subsidies, (inspraak)
procedures en het gebruik van voor-
zieningen zodat zij zelf eigenaarschap 
kunnen ontwikkelen.

Stimuleert burgers om mede zorg te 
dragen voor elkaar en voor het ver-
beteren van hun woon-, werk- en 
leefomgeving. 

Ondersteunt burgers die zelf met 
suggesties komen en zich verantwoor-
delijk voelen om hun eigen situatie te 
verbeteren.

Zorgt in overleg met burgers voor een 
juiste mix van toerusten, ondersteunen 
en het nemen van eigen initiatief als 
professional.

Geeft burgers advies over welke 
communicatiemiddelen ze het beste 
kunnen gebruiken in relatie tot het 
doel dat ze willen bereiken.

Geeft concreet aan op welke 
ondersteuning burgers aanspraak 
kunnen maken en waar eigen initiatief 
noodzakelijk is.

Maakt gebruik van zijn (in)formele 
netwerk, partners en het lokale 
bedrijfsleven om burgers te wijzen op 
initiatieven en het aanbod van anderen.  

Ontwikkelt in het kader van zelfwerk-
zaamheid en participatie een creatief, 
open en veilige leeromgeving voor 
burgers.

Brengt informatie op een begrijpelijke 
en toegankelijke manier over en sluit 
in zijn informatieoverdracht aan bij de 
eigen mogelijkheden van burgers.

5. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 
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Verbindt individuele en  
gemeenschappelijke vragen en potenties

De sociaal werker maatschappelijke ondersteuning verbindt individuele vragen en behoeften met de potenties 
van vrijwilligers, actieve burgers en organisaties. Hij ondersteunt en coacht actieve burgers en vrijwilligers, zodat 
hun activiteiten een optimaal resultaat hebben en er sociale samenhang en samenwerking ontstaat.  

ZORGEN VOOR VERBINDINGEN

Faciliteren Ondersteunen Interveniëren

Nodigt burgers actief uit om zelf con-
tact te leggen en verbinding te zoeken 
met andere burgers, (in)formele orga-
nisaties en ondernemers in de wijk.

Creëert situaties waar burgers elkaar 
kunnen ontmoeten en in gesprek gaan 
met elkaar.  

Stelt aan burgers, als dat nuttig 
en mogelijk is, zijn eigen netwerk 
en contacten ter beschikking om 
verbinding met anderen tot stand te 
brengen.

Helpt burgers verbindingen te leggen 
met mensen met dezelfde wensen en 
interesses.

Verbindt individuele vragen van 
burgers met beperkingen aan een 
collectief aanbod en andersom.

Begeleidt burgers in het verbinden 
van hun vragen, wensen en behoeften 
aan mogelijkheden van lokale onder-
nemers en verenigingen in de nabije 
omgeving.

Zet effectieve werkwijzen in die bij-
dragen aan sociale samenhang en het 
leggen van verbindingen.

Signaleert spanningen en belangen- 
tegenstellingen bij het leggen van 
verbindingen, probeert betrokkenen 
nader tot elkaar te laten komen en 
neemt beslissingen wanneer burgers er 
niet zelf uitkomen. 

Zoekt naar mogelijkheden voor  
verbinding met doelgroepen uit andere 
branches, zoals jeugdzorg, ouderen-
zorg, GGZ en gehandicaptenzorg.

VERSTERKEN VAN (IN)FORMELE NETWERKEN EN SAMENWERKINGSRELATIES 

Benoemt concreet behoeften en 
knelpunten en bespreekt deze met 
burgers, partnerorganisaties en andere 
betrokkenen.

Kijkt samen met burgers naar hun 
vragen, wensen en behoeften van-
uit meerdere invalshoeken, zoals de 
verhouding tussen individueel en 
collectief.

Creëert ontmoetingen waarin burgers 
elkaars vragen, wensen en behoeften  
leren kennen en gezamenlijk kunnen 
benutten.

Ondersteunt burgers bij het onderzoe-
ken en het verhelderen van gemeen-
schappelijke belangen in buurt of wijk 
en verwoordt deze concreet aan alle 
betrokkenen.

Onderzoekt samen met burgers ver-
schillende (alternatieve) mogelijkheden 
en ondersteunt hen bij de keuze voor 
een of meerdere aanpakken.

Wijst burgers de weg in het kenbaar 
maken van wensen, behoeften, kansen 
en nieuwe ontwikkelingen bij de juiste 
partijen.

Ondersteunt burgers bij het omzetten 
van ideeën in concrete (collectieve) 
activiteiten.

Versterkt initiatieven van burgers met 
eigen kennis en ideeën over (collectie-
ve) oplossingen en laat het eigenaar-
schap bij de initiatienemers. 

Stimuleert een gezamenlijke aanpak en 
zorgt voor afstemming van collectieve 
activiteiten met andere professionals in 
buurt of wijk. 

Bespreekt met leidinggevende en/of 
het team en andere professionals het 
geheel van individuele vragen, legt 
verbanden en vertaalt dit zo mogelijk in 
een collectieve aanpak.

Zet sociale vraagstukken in buurt of 
wijk bij beleidsmakers, opdrachtgevers 
en partners op de agenda.

6. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 
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Werkt samen en versterkt netwerken 

De sociaal werker maatschappelijke ondersteuning versterkt netwerken van mensen. Hij heeft zelf een breed 
netwerk en hij stimuleert en ondersteunt samenwerkingsrelaties tussen personen, professionals, verenigingen, 
ondernemers en beleidsmakers. Hij deelt verantwoordelijkheden en taken in samenwerkingsverbanden. Hij maakt 
gebruik van expertise van anderen en draagt eigen expertise over.

SAMEN WERKEN EN AFSTEMMEN

Faciliteren Ondersteunen Interveniëren

Is goed bereikbaar voor burgers en 
samenwerkingspartners voor vragen of 
voor verzoek om te overleggen. 

 Is betrouwbaar en transparant in de 
samenwerking: hij zegt wat hij doet en 
doet wat hij zegt.

Zet zijn kennis en ervaringsdeskundig-
heid in de samenwerking met burgers 
concreet in.

Bewaakt, indien van toepassing, 
afspraken met burgers en samenwer-
kingspartners over concrete doelen en 
resultaten. 

Ondersteunt burgers om in contact te 
komen met de juiste professional  en/
of organisatie en zorgt voor zorgvuldi-
ge overdracht.

Ondersteunt burgers tijdens de  
samenwerking in het gelijkwaardig en 
respectvol met elkaar omgaan.

Betrekt burgers actief op constructieve 
wijze bij overleg en besluiten, door 
vragen te stellen en voort te bouwen 
op voorstellen van burgers.

Maakt in zijn ondersteuning actief 
gebruik van ervaringsdeskundigen, 
maatjesprojecten en 
lotgenotengroepen.

Neemt het initiatief voor het uitwisselen 
van kennis en informatie over (bur-
gers in) buurt of wijk met (in)formele 
netwerken, partners, professionals, 
beleidsmakers en lokale ondernemers.

Bespreekt vanuit de vraag van de bur-
ger regelmatig de mogelijkheden voor 
een gezamenlijke aanpak met andere 
professionals, onderneemt zo nodig 
actie en stemt zaken af.

Maakt in samenwerkingsrelaties  
gebruik van de expertise van andere 
professionals en draagt zijn eigen  
ervaring en deskundigheid over.

Draagt in samenwerkingsrelaties bij 
aan een gezamenlijke probleemoplos-
sing en zet zich in om de kwaliteit en 
effectiviteit van samenwerkingsrelaties 
te verbeteren. 

VERSTERKEN VAN (IN)FORMELE NETWERKEN EN SAMENWERKINGSRELATIES 

Geeft burgers inzicht in de mogelijk-
heden en het nut van een informeel 
netwerk en benadrukt het wederzijdse 
belang.

Blijft naast de burger staan en erkent 
zijn of haar eventuele drempels in het 
leggen en onderhouden van contacten. 

Heeft oog voor omstandigheden van 
burgers die het hebben en houden van 
een (in)formeel netwerk bemoeilijken.

Denkt mee over het organiseren van 
activiteiten waarin burgers elkaar 
kunnen ontmoeten en zorgt voor een 
uitnodigende omgeving.

Ondersteunt de burger bij het benut-
ten, versterken of vernieuwen van 
contacten met personen uit het  (in)
formele netwerk, die kunnen bijdragen 
aan een wens of (hulp)vraag van de 
burger.

Overtuigt het bestaande informele net-
werk van het belang van hun bijdrage 
aan het realiseren van oplossingen voor 
de (probleem)situatie van de burger. 

Adviseert het aanwezige informele 
netwerk over de manier waarop ze 
concreet kunnen bijdragen aan de 
zelfstandigheid van de burger.

Activeert burgers om samenwerking  
te zoeken met partners, zoals andere 
medeburgers, vrijwilligersinitiatieven 
en wijkverbanden.

Toont initiatief in het leggen van con-
tact met het bestaande informele net-
werk en gaat in gesprek over de kansen 
en mogelijkheden die er liggen.

Besteedt bewust tijd en energie aan het 
onderhouden van contacten met mo-
gelijk relevante partijen en is geïnteres-
seerd in hun activiteiten en belangen.

Neemt het voortouw in het verbinden 
van burgers en (informele) organisaties 
om een vraag of probleem van burgers 
aan te pakken.

Herkent signalen van overbelasting van 
het informele netwerk, gaat in gesprek 
over passende ondersteuning en grijpt 
indien nodig in.
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Beweegt zich tussen verschillende  
werelden en culturen

De sociaal werker maatschappelijke ondersteuning beweegt zich gemakkelijk in de leefwerelden van burgers, 
partnerorganisaties en beleidsmakers. Hij kan in contacten met burgers, professionals en instanties van perspec-
tief wisselen en culturen en verschillende leefwerelden bij elkaar brengen.  

OMGAAN MET VERSCHILLENDE VORMEN VAN DIVERSITEIT

Faciliteren Ondersteunen Interveniëren

Is zich op basis van zijn persoonlijke 
achtergrond bewust van zijn eigen 
manier van kijken en (voor)oordelen. 

Sluit aan bij de leefsituatie en ach-
tergrond van burgers, zoals samen-
levingsverband, etniciteit, cultuur en 
levensbeschouwing.

Herkent verschillen in communica-
tiestijlen van uiteenlopende (groepen) 
burgers en gaat hier op een respectvol-
le manier mee om. 

Heeft oog voor de diversiteit aan 
vragen van burgers op verschillende 
leefgebieden en mogelijke taboe- 
onderwerpen, zoals kindermishande-
ling, huiselijk en seksueel geweld.

Stemt zijn houding en taalgebruik af 
op verschillende achtergronden van  
burgers, zoals samenlevingsverband, 
etniciteit, cultuur en levens - 
beschouwing.

Sluit in vormen van zelfwerkzaamheid 
aan op achtergrond, capaciteiten en 
mogelijkheden van burgers. 

Begeleidt burgers om een gelijk- 
waardig en respectvol samen- 
werkingsklimaat te creëren waarin alle 
burgers hun kwaliteiten naar eigen 
vermogen kunnen inzetten.

Stemt zijn houding, taalgebruik en 
tempo af op diverse gesprekspartners 
en toehoorders.

Houdt in zijn contacten rekening met 
structuren en werkmethoden van pro-
fessionals uit andere organisaties.

Verplaatst zich in de belangen en  
positie van andere partijen en personen 
en houdt hier rekening mee.  

Beweegt zich gemakkelijk in verschillen-
de werelden, op wijkniveau maar ook 
op beleidsniveau, professioneel en po-
litiek niveau en verbindt deze werelden 
met elkaar. 

8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 
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Signaleert en speelt in op veranderingen

De sociaal werker maatschappelijke ondersteuning heeft een antenne voor veranderingen bij burgers en in de 
omgeving waar hij werkt. Hij herkent kansen, problemen en tekorten en springt daar samen met burgers preven-
tief en actief op in. Hij zorgt dat problemen en kansen bij de juiste partijen op de agenda staan. Bij acute proble-
men grijpt hij tijdig in.

VROEGTIJDIG SIGNALEREN

Faciliteren Ondersteunen Interveniëren

Houdt oren open, kijkt rond en maakt 
(informeel) contact met burgers in 
buurt of wijk om te weten wat er 
speelt en om signalen op te pikken.

Informeert burgers over waar en 
wanneer zij terecht kunnen met hun 
signalen, vragen en behoeften over 
(probleem) situaties in buurt of wijk, 
als deze buiten zijn eigen deskundig-
heid vallen.

Biedt bij acute problemen in de leef-
situatie van burgers direct en praktische 
ondersteuning. 

Helpt burgers om veelvoorkomende 
signalen over uiteenlopende problema-
tiek, zoals huiselijk en seksueel geweld, 
verstandelijke en lichamelijke beperkin-
gen, verwaarlozing, psychische proble-
matiek, eenzaamheid en armoede, te 
herkennen en te bespreken. 

Onderzoekt met burgers of veran-
deringen in de leefomgeving duiden 
op structurele problemen en pakt dit 
samen met hen op.

Helpt burgers, ook bij spanningen in 
vragen, wensen en behoeften, bij het 
vinden van een constructieve aanpak 
en het realiseren van een oplossing.

Herkent en onderzoekt eigen én sig-
nalen van burgers over uiteenlopende 
problematiek, zoals huiselijk en  
seksueel geweld, verstandelijke en  
lichamelijke beperkingen, verwaar- 
lozing, psychische problematiek,  
eenzaamheid en armoede. 

Beoordeelt de urgentie van signalen en 
neemt concrete stappen om de situatie 
aan te pakken.  

Signaleert in een vroeg stadium ver-
anderingen in bijvoorbeeld sfeer en 
contacten in de leefomgeving van bur-
gers en bespreekt deze signalen met de 
leidinggevende, in het team en/of met 
andere professionals/organisaties.  

Gaat met burgers in gesprek over  
veranderingen in hun leefsituatie en de 
gevolgen daarvan voor hun sociaal en 
maatschappelijk functioneren.

AGENDEREN

Creëert zelf faciliteiten voor burgers 
waar zij hun signalen kunnen neerleg-
gen en bespreken.

Bespreekt met burgers hoe de ge-
meente de signalen wil aanpakken en 
legt dit bijvoorbeeld in een informatie-
bijeenkomst duidelijk uit. 

Ondersteunt burgers in het plaatsen 
van hun signalen in de bredere context 
van wijk of buurt.

Ondersteunt burgers bij het vinden van 
een breed draagvlak in buurt of wijk 
voor hun signalen (zorgt voor massa).  

Helpt burgers met het omzetten van 
(individueel) ervaren knelpunten in 
beleidstaal. 

Gaat samen met burgers in gesprek 
met verantwoordelijken in de gemeen-
te over signalen en het zoeken naar 
een oplossing.

Agendeert signalen zo nodig zelfstan-
dig bij de juiste personen in organisaties 
en/of de gemeente.

Zoekt draagvlak bij collega’s en/of  
andere professionals/organisaties voor 
de aanpak van signalen.

Houdt in de gaten of signalen van bur-
gers ook daadwerkelijk op de agenda 
komen van betrokken professionals, 
organisaties en de gemeente.

9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 
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Is ondernemend en benut  
professionele ruimte

De sociaal werker maatschappelijke ondersteuning gebruikt zijn professionele ruimte om samen met burgers, 
organisaties en professionals te ondernemen, te experimenteren en nieuwe mogelijkheden te creëren. Ook biedt 
hij anderen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven uit te voeren. Hij handelt oplossingsgericht, is flexibel en 
doelgericht en hij reflecteert systematisch op zijn handelen. Hij maakt effecten zichtbaar, leert van ervaringen en 
deelt deze met collega’s en partners.

RUIMTE GEVEN EN RUIMTE NEMEN

Faciliteren Ondersteunen Interveniëren

Zorgt voor een sfeer van openheid en 
vertrouwen om initiatieven van burgers 
verder te helpen.

Speelt actief in op kansen of nieuwe 
situaties door zelf creatieve voorstel-
len aan burgers te doen die het eigen 
initiatief kunnen bevorderen.

Leert burgers, door zijn werkwijze en 
aanpak, om kansen en mogelijkheden 
te zien en grenzen te verleggen. 

Ondersteunt burgers om creatief te zijn 
in het vinden van oplossingen.

Gaat flexibel om met veranderende 
omstandigheden, en is zo nodig ook 
beschikbaar buiten kantooruren.

Heeft een visie op kansen en moge-
lijkheden van burgers en draagt deze 
actief uit in overleggen.

Durft buiten bestaande kaders te  
denken en snel te handelen.

Geeft grenzen aan als privacy en 
professionele protocollen worden 
overschreden.

Reflecteert op zijn eigen handelen en 
doet daar wat mee.

EFFECTEN ZICHTBAAR MAKEN

Streeft naar toetsbare resultaten en 
vertaalt deze samen met burgers in 
concrete plannen van aanpak.

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

Maakt met burgers afspraken over 
doelen en concrete resultaten.

Communiceert met burgers en op-
drachtgevers/financiers over de voort-
gang van activiteiten en resultaten.

Helpt burgers de geboekte effecten en 
resultaten te zien en te waarderen.

Geeft aan waarom, hoe en met welke 
middelen resultaten bereikt zijn en  
gebruikt daarvoor bijvoor-
beeld social media en andere 
communicatiemiddelen.

Deelt ervaringen en successen met  
collega’s en/of andere professionals.

ONDERNEMERSCHAP STIMULEREN

Stelt aan burgers zijn eigen kennis, 
ervaring en netwerk ter beschikking 
om ondernemerschap van burgers te 
stimuleren. 

Wijst burgers op financiële en andere 
mogelijkheden om initiatieven te 
kunnen realiseren. 

Stimuleert burgers creatief te zijn, din-
gen uit te proberen en daarin risico’s te 
nemen.  

Agendeert samen met burgers tekor-
ten en kansen bij de juiste partijen.

Ondersteunt burgers bij het omzet-
ten van kansen en mogelijkheden in 
concrete initiatieven en een plan van 
aanpak.

Ondersteunt burgers bij situaties waar-
voor nieuwe regels of afspraken nodig 
zijn en meldt dit aan de juiste persoon.

Maakt gebruik van nieuwe creatie-
ve werkwijzen en methoden in het 
vakgebied.

Bedenkt vernieuwende oplossingen 
voor zijn eigen werk en kan deze on-
derbouwen en doorvoeren.

Initieert ideeën voor verbetering van 
producten en diensten en durft daarin 
te experimenteren.

10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 



Movisie • Uitwerking competenties maatschappelijke ondersteuning • pagina 14 van 14

Colofon

Auteurs: Corrie van Dam, Sonja Liefhebber

Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie & illusie 

Overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan onder voorwaarde van de 

bronvermelding: © Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken. 

Utrecht, 2014

Deze publicatie is tot stand gekomen dankzij financiering van het ministerie van VWS.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 


	next page 12: 
	Page 1: Off

	next page 10: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off

	previous page 10: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 142: Off

	Button 74: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 142: Off

	Button 85: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 142: Off

	next page 11: 
	Page 4: Off

	previous page 11: 
	Page 4: Off

	Button 76: 
	Page 4: Off

	next page 13: 
	Page 5: Off

	previous page 12: 
	Page 5: Off

	Button 77: 
	Page 5: Off

	next page 14: 
	Page 6: Off

	previous page 13: 
	Page 6: Off

	Button 78: 
	Page 6: Off

	next page 15: 
	Page 7: Off

	previous page 14: 
	Page 7: Off

	Button 79: 
	Page 7: Off

	next page 16: 
	Page 8: Off

	previous page 15: 
	Page 8: Off

	Button 80: 
	Page 8: Off

	next page 17: 
	Page 9: Off

	previous page 16: 
	Page 9: Off

	Button 81: 
	Page 9: Off

	next page 9: 
	Page 10: Off

	previous page 9: 
	Page 10: Off

	Button 73: 
	Page 10: Off

	next page 18: 
	Page 11: Off

	previous page 17: 
	Page 11: Off

	Button 82: 
	Page 11: Off

	next page 19: 
	Page 12: Off

	previous page 18: 
	Page 12: Off

	Button 83: 
	Page 12: Off

	next page 20: 
	Page 13: Off

	previous page 19: 
	Page 13: Off

	Button 84: 
	Page 13: Off



