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Sociaal werk als aanhangwagen



Wie gaat er over het beroep?

Beroepsgroep zelf (klassieke beroepen)

Overheid

Sociale partners

Hoger onderwijs en kennisinstituten

Gezamenlijk interactief proces (veld of arena)



Beroep of beroependomein

Scherp afgebakend en beschermd beroep

Beroependomein (zorg, verpleegkunde, sociaal werk)

Subberoepen? (eenduidig, fragmentatie, parapluie, stam)

Concentreren op visie, kerntaken en waarden



Naastgelegen domeinen

Medisch Genezen

Therapeutisch Herstellen

Zorg Verzorgen

Educatie Leren

Bestuurskunde- en beleid Regelen

Cultuur, sport Lering en vermaak

Sociaal werk Sociaal functioneren



Het sociaal model 1

Sociaal functioneren

Mensen ondersteunen in met zichzelf en met elkaar 

omgaan

Diagnose is waarneembaar gedrag en waarneembare 

verhoudingen (geen gepsycholiseer of gesociologiseer)

Bv. zelfredzaamheid matrix

Diagnose is resultaat van proces tussen burger(s) en 

professional

Waardengestuurd: rechtvaardigheid en waardigheid



Voorbeelden van sociaal 

(dis)functioneren

Zelfverwaarlozing

Obsessieve patronen

Vereenzaming

Misbruik van macht en geweld

Uitsluiting, onderdrukking, misbruikt worden



Factoren, geen oorzaak

Stoornissen en beperkingen

Sociaal economische doelgroepen

Gender

Cultuur / etniciteit/ religie

Zijn factoren, moet je rekening mee houden maar zelden 

de echte oorzaak



De CCC driehoek

Complexiteit

Claims Context

hve,2018

Capaciteit



Sociaal Model 2

Activeren en inbedden

Begeleiden, meebewegen, socialiseren

Versterken contexten; gezin, familie, klas, werkplaats, 

vrijetijd, buurt, virtueel, identiteit

Persoon – context – samenleving

Complexiteit en claims verminderen / capaciteit van 

context en persoon versterken / hindernissen uit de weg 

ruimen



De sociale basis

Is een gemengde zone

Een samenspel van burgers als informele zorgers, 

vrijwilligers, initiatiefnemers, ondernemers, zorg- en 

hulpvragers, en eerste lijn professionals met als inzet 

adequaat sociaal functioneren (participeren, inbedden) 

naar vermogen.

Integraal, horizontaal, overzichtelijk, gekend, vertrouwd



De pyramide



Kern sociaal model
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Stelling

Door in te zetten op het bevorderen van 

sociaal functioneren in de sociale basis 

gaan we marginalisering en 

institutionalisering tegen en gaan 

bewoners (burgers) en hun omgeving 

(contexten) beter functioneren.



The Guardian

Social work is booming worldwide –

because it's proven to work


