Werken aan
vakmanschap,
zo doe je dat!
Informatie voor studenten
die in sociaal werk gaan werken
Sociaal werkers staan midden in de samenleving, zijn echte
netwerkers en hebben een scherp oog voor wat er om hen heen
gebeurt. In het contact met cliënten, collega’s en inwoners zijn
zij toegankelijk, onbevooroordeeld, transparant en duidelijk.
Het is een vak dat wat vraagt!

WAT JE MOET WETEN
EN KUNNEN
Bekijk in het ‘Beroepscompetentieprofiel
voor de sociaal werker in welzijn en maat
schappelijke dienstverlening’ welke com
petenties belangrijk zijn voor een sociaal
werker. Kom er met de ‘Competentiewijzer’
achter welke competenties je al onder de
knie hebt en ontdek wat je nog wilt leren.

JE VAKMANSCHAP LATEN ZIEN
Met een registratie in het register
Sociaal Werkers bij Registerplein laat je zien
dat je je vak serieus neemt. Voor studenten
is er de registratie Aspirant Sociaal Werker.
Bekijk hier de animatie over hoe beroeps
registratie werkt.

NORMEN VAN SOCIAAL
WERKERS

Als student aan een opleiding in sociaal werk leer je de basis. Al snel zet
je die om in de praktijk; tijdens stages of met je diploma op zak. Je leert
van én samen met cliënten, inwoners, en natuurlijk je collega’s. Een steeds
belangrijker onderdeel in het werkveld is dan ook ‘beroepsontwikkeling’.

Wordt dit jouw toekomst?
Kijk dan snel op de website van Sociaal Werk Versterkt.

In de ‘Beroepscode voor de sociaal werker’
staan de normen van de beroepsgroep.
Op de website lees je meer over de code
en wat je eraan hebt in de praktijk.

LEREN VAN INWONERS
EN CLIËNTEN
Wat vinden inwoners en cliënten belangrijk?
Wat kun je van ze leren? Op de website vind
je verschillende methodieken.

In het programma Sociaal Werk Versterkt zetten partners uit het sociaal domein zich in voor het versterken
van vakmanschap van sociaal werkers. Op de website vind je handige tools, maar ook artikelen en verhalen
van sociaal werkers en andere deskundigen.

