
Wat moet ik weten en kunnen?

• Beroepscompetentieprofiel voor de sociaal 
werker  

• Beroepscompetentiewijzer om te ontdekken 
waarin jij je nog wilt ontwikkelen 

• De onlinetool Leren in sociaal werk gericht op 
leren in en van de praktijk 

Wat kan ik leren  
van inwoners en cliënten?

• Methodiek Adviesvangers 
• Participatiewaaier met 10 makkelijk  

inzetbare werkvormen 
• Animatie Samen met inwoners 

Wat zijn de normen  
en waarden van  
sociaal werkers?

• Beroepscode voor de sociaal werker  
• Animatie Beroepscode voor de sociaal werker 
• Filmpje Omgaan met lastige situaties in je werk,  

introductie beroepsethiek 
• Fimpje Wat doe je dan? Hulp bij ethische dilemma’s in sociaal werk 
• Interviews met deskundigen over beroepsethiek en de beroepscode 

Hoe blijf ik werken aan  
mijn vakmanschap?

• Animatie beroepsregistratie 
• Register Sociaal Werkers website  

Registerplein  
• Wegwijzer met veelgestelde vragen  

over beroepsregistratie 
• Filmpje Wat doe je dan? Hulp bij ethische 

dilemma’s in sociaal werk 

www.sociaalwerkversterkt.nl
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Werk aan jouw vakmanschap in sociaal werk

Sociaal Werk Versterkt is een initiatief van 

https://www.sociaalwerkversterkt.nl/sites/sociaalwerkversterkt.nl/files/bestanden/documenten/beroepscompetentieprofiel_voor_de_sociaal_werker_sept_versie_2.0.pdf
https://www.sociaalwerkversterkt.nl/sites/sociaalwerkversterkt.nl/files/bestanden/documenten/20181116-swv_interactieve_competentiewijzer_def.pdf
https://lereninsociaalwerk.nl/
https://www.sociaalwerkversterkt.nl/sites/sociaalwerkversterkt.nl/files/bestanden/documenten/20181024_swv_flyer-adviesvangers.pdf
https://www.sociaalwerkversterkt.nl/sites/sociaalwerkversterkt.nl/files/bestanden/documenten/20190223_particpatiewaaier_swv_movisie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Fr4OlClip-4
https://www.sociaalwerkversterkt.nl/sites/sociaalwerkversterkt.nl/files/bestanden/documenten/20180228-beroepscode-voor-de-sociaal-werker.pdf
https://youtu.be/snq2Q5wKZAA
https://youtu.be/wWCKNW0UyZE
https://www.sociaalwerkversterkt.nl/thema/beroepsregistratie
https://www.sociaalwerkversterkt.nl/verhalen/beroepsnormen-geven-richting
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9PXVv2nyOyA
https://www.sociaalwerkversterkt.nl/aan-de-slag/beroepsregistratie
https://www.registerplein.nl/registers/register-sociaal-werkers/
https://www.sociaalwerkversterkt.nl/sites/sociaalwerkversterkt.nl/files/bestanden/documenten/20181113_swv_wegwijzer_beroepsregistratie_def.pdf
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Beroepscompetenties als vertrekpunt

In het Beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker vind je de 
beroepscompetenties die je nu en in de toekomst nodig hebt om je werk goed 
te kunnen doen. Er zijn generieke competenties en specifieke competenties 
per ‘Leefgebied’. Het profiel is een mooi vertrekpunt om te blijven werken 
aan je vakmanschap. Ontdek bijvoorbeeld met de Competentiewijzer in welke 
competenties jij je verder wilt ontwikkelen. Je kunt daar vervolgens mee aan de 
slag met de onlinetool Leren in sociaal werk.

Hier vind je het profiel en tools waar je direct mee aan de slag kunt. 
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Beroepsregistratie die bij 
jouw dagelijkse werk past!

Beroepsregistratie in het register Sociaal Werkers van Registerplein stimuleert 
en motiveert je om te blijven werken aan vakmanschap. Het register sluit aan 
bij je dagelijkse werk en bij de competenties waar je als sociaal werker over 
moet beschikken. Je kiest ontwikkel- en reflectieactiviteiten die bij jou passen, 
bijvoorbeeld een webinar, e-learning, podcast, opleiding, actieonderzoek of 
intervisie. 

Ben je geregistreerd en kom je voor een ethisch dilemma te staan, dan kunnen  
de beroepscode én de ethische commissie je daarbij ondersteunen. 

Meer informatie vind je op de website van Registerplein.
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De Beroepscode en ethische dilemma’s 

Als sociaal werker sta je soms voor ethisch lastige situaties. Bijvoorbeeld als het 
gaat om het delen van informatie over een cliënt of inwoner. In dat geval geeft de 
beroepscode steun. Er staat niet in wat je wel of niet moet doen. Maar de normen 
in de code geven wel richting voor het maken van een afgewogen keuze.

Ben je geregistreerd in het register Sociaal Werkers bij Registerplein en  
loop je tegen een ethisch dilemma aan, dan kun je de hulp inroepen van  
de beroepsethische commissie.  

Hier vind je meer informatie.
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Samen met inwoners

Sociaal werk is mensenwerk. Ben je benieuwd wanneer inwoners hulp echt als 
waarde- en zinvol ervaren en wat je anders zou kunnen doen? Achterhaal het 
met de methodiek Adviesvangers, die levert nieuwe inzichten op voor nog beter 
sociaal werk. 

Wil je op een laagdrempelige manier inwoners raadplegen, informeren en met 
hen samen activiteiten opzetten? Met de 10 makkelijk inzetbare werkvormen uit 
de Participatiewaaier benut je de denk- en doekracht van inwoners. Zo kun je op 
een creatieve manier inwoners raadplegen om vervolgens samen vraagstukken 
in de wijk aan te pakken.

Hier vind je de informatie over Adviesvangers en de Participatiewaaier. 
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Sociaal Werk Versterkt is een initiatief van

BVjong, BPSW, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, Movisie, Sociaal Werk 
Nederland, LOC Zeggenschap in Zorg, Registerplein, FCB, MBO Raad, Vereniging 
Hogescholen, Werkplaatsen Sociaal Domein. 

www.sociaalwerkversterkt.nl
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