
De Sociaal Werker in het wijkteam 
Hoe kijken professionals naar de expertise van de sociaal werker?  
Verslag  

1. Wat hebben we gedaan?  
Op 26 maart vindt vanuit het programma Sociaal Werk Versterkt een gesprek plaats tussen 
diverse professionals in het Wijkteam Vlaardingen over hoe zij de vereiste expertise 
formuleren, hoe die verdeeld is over de diverse professionals en hoe zij deze expertise in 
samenwerking en samenhang inzetten voor de mensen, waar het om gaat. 
Vertegenwoordigers van landelijke (branche)organisaties reflecteren vervolgens op de 
uitkomsten en bespreken wat zij kunnen leren en gebruiken in hun gezamenlijke 
verkenning van een nieuwe visie op de beroepsuitoefening in zorg en welzijn. Doel van de 
bijeenkomst is onder meer te toetsen of de systematiek van de zeven leefgebieden – zoals 
gebruikt in het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor het duiden van de competenties van 
de sociaal werker – helpt om te kijken naar en na te denken over de benodigde expertise 
van de diverse professionals in het sociaal domein. Deze systematiek werd toegepast 
vanuit de wetenschap dat inwoners vaak problemen hebben of kunnen krijgen op meerdere 
leefgebieden, wat vraagt om een effectieve, integrale aanpak van (vaak) verschillende 
professionals met verschillende expertise.  

2. De onderscheidende aanpak van de Wijkteams Vlaardingen 
Vlaardingen heeft vier wijkteams. Ze werken in opdracht van de gemeente en onder regie 
van Minters. Het adagium is ‘van problematiseren naar normaliseren’. De wijkteams 
bestaan vier  jaar en zijn er voor alle inwoners van Vlaardingen waarbij het zelf even niet 
meer lukt. Na twee jaar bracht Minters de ervaringen van inwoners, gemeente, 
maatschappelijke en nog vele andere organisaties met de wijkteams in Vlaardingen in 
beeld in een eenmalig magazine. In het gesprek op 26 maart tussen de diverse 
professionals in het wijkteam komen de volgende elementen van hun werkwijze naar 
voren:  

• Bureaudienst: inwoners kunnen terecht bij het wijkteam via inloopspreekuren en 
aanmeldingen. Alle aanmeldingen van inwoners komen binnen bij de zogenaamde 
‘bureaudienst’, die bestaat uit uitvoerend professionals met verschillende 
achtergronden en expertise. Deze bureaudienst triageert de aanmeldingen en voert 
vraagverheldering uit. De inwoner wordt op deze wijze direct toegewezen aan het 
juiste adres/instantie.  Als ondersteuning in het vrijwillig kader niet past of 2e lijns 
zorg noodzakelijk is, kan direct worden doorverwezen of geïndiceerd. ‘  

• Binnen- en buitenschil: de wijkteams zijn georganiseerd door de inzet van expertise 
vanuit Minters maar ook vanuit 15 moederorganisaties. De wijkteams werken 
daarnaast nauw samen met de andere afdelingen van Minters zoals mantelzorg, 
buurtbemiddeling, jongerenwerk/buurtwerk, raadslieden en gezinsspecialisten. De 
wijkteams hebben nauwe contacten met voorzieningen in de wijken zoals 
vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, politie en justitie. De contacten 
worden gecoördineerd door zogenaamde aandachtsfunctionarissen die al een 
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relatie hebben opgebouwd met die stakeholder dan wel per toerbeurt. De aanpak 
hierin verschilt per wijkteam.   

• Expertise in wijkteam: alle professionals in het wijkteam hebben een 
generalistische basishouding (vergelijkbaar met de huisarts in het medisch domein). 
Daarnaast hebben de deelnemende professionals diverse specifieke expertise die te 
relateren is aan doelgroepen en/of problematiek, waaronder lichte 
opvoedproblematiek, problematiek van LVB-doelgroep, echtscheidingsproblematiek, 
schuldhulpverlening, eenzaamheid en psychische problematiek. De achtergronden 
die professionals hebben zijn eveneens divers zoals maatschappelijk werker, 
jeugdhulpverlener, wijkverpleegkundige, schuldhulpverlener, orthopedagoog en GZ-
psycholoog. Ze noemen zichzelf geen sociaal werker. Het wijkteam is actief op alle 
in het BCP onderscheiden leefgebieden. Echter de (intensiteit van de) rol verschilt 
per leefgebied. Zo is iedereen wel actief op het leefgebied sociale relaties. ‘We 
zijn allemaal wel netwerkversterkers’, aldus een professional. Zingeving – hoewel 
vaak niet zo benoemd – is regelmatig een onderwerp van gesprek bij bijvoorbeeld 
eenzaamheid. Het ‘fysieke stuk’ (de zorg aan het lijf) zit niet in het wijkteam. Het 
wijkteam heeft echter wel een rol op dit leefgebied, namelijk het geven van 
informatie, voorlichting en advies, signaleren en bespreekbaar maken. Op het 
terrein van psychische gezondheid worden  basis en GZ psychologen ingezet die 
GGZ jeugdvraagstukken kunnen beoordelen en behandelen. Doel is om zo veel als 
mogelijk in de wijkteams op te vangen en dure gespecialiseerde GGZ te voorkomen. 
Knelpunt is wel dat huisartsen bij psychische problematiek soms doorverwijzen naar 
het wijkteam, terwijl acute zorg nodig is. Er is intensief contact tussen de 
huisartsen en de wijkteams over de optimalisatie van deze samenwerking.  

3.Opvallende discussiepunten 

Kanteling van generalistisch naar specialistisch  
• Op de vraag hoe de aanwezige professionals zichzelf introduceren/noemen wordt 

vooral geantwoord: “ik werk in een wijkteam”. Dus zonder het benoemen van het 
specifieke beroep of de opleiding. In het hele gesprek komen de termen 
‘generalist’, ‘generalisme’ en het belang van de ‘generalistische basishouding’ veel 
terug. De wijkteammanager Gert Jan benoemt echter we in de afgelopen jaren 
hebben geleerd dat een professional in een wijkteam een generalistische analyse 
maakt van de klantvraag en vervolgens het beste op expertise kan worden ingezet. 
Extra aandacht voor deze expertise is wenselijk. De wijkteams in Vlaardingen zijn 
begonnen met een generalistische blik en insteek. Echter het wijkteam heeft ook 
specialismen nodig, aldus Gert Jan. Over dit punt ontstaat een levendige discussie 
met name waar blijkt dat de begrippen generalistisch en specialistisch op meerdere 
manieren kunnen worden ingevuld. “Wat hier nodig is, is een generalistisch team 
met specialismen erin”. Het gaat om een goede balans. Met als uitgangspunt dat je 
een brede (generalistische) uitvraag kunt doen waarbij alle leefgebieden worden 
beoordeeld en dat op basis daarvan een plan van aanpak wordt opgesteld in overleg 
met de client. Met te weinig specialismen in je team zie je bepaalde dingen niet, 
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echter met te veel specialismen ontstaan er verkokerde blikken en ziet niemand 
het grotere plaatje en de overlap. Een voorbeeld van een maatschappelijke werker 
die met een collega op huisbezoek ging, illustreert dit: “als mijn collega met 
wijkverpleegkundige achtergrond er niet was, had ik die cliënte niet durven 
aansporen tot meer fysieke beweging en de huisarts gebeld” (Dianne). Een 
jeugdprofessional benoemt dat zij bij huidige studenten mist dat ze een vorm van 
specialisme hebben: “ze weten van alles maar een beetje”. Wat betreft de 
ontwikkeling of het onderhoud van de expertise, zijn de wijkteammedewerkers 
afhankelijk van de scholing die hun moederorganisaties hen biedt. Hoe borg je 
voldoende scholing op expertise vanuit het wijkteam? 

• En op de vraag welke expertise gemist wordt in het team noemen de deelnemers 
onder meer de ouderenwerker, de wijkverpleegkundige (die wel in de buitenschil 
zit) en meer SKJ-geregistreerde professionals (die specifieke jeugdhulptaken mogen 
uitvoeren). 

Multidisciplinaire blik: hoe weet je wat je niet weet? 
Een punt dat samenhangt met het eerste is hoe je ervoor zorgt dat je ook echt generalisme 
in het wijkteam organiseert en dus diverse invalshoeken hun licht laten schijnen over een 
casus. “Het is vooruitgang te noemen dat als een cliënt binnen komt, we niet meer 
loslaten”, zegt Gert Jan. “Tegelijkertijd moeten we nog scherper worden op het tijdig 
weten wat er nodig is aan hulp, of we die in huis hebben of dat we moeten 
doorverwijzen.” Om te zorgen dat iedere professional in het team zorgt dat een casus 
vanuit meerdere perspectieven belicht wordt en er tijdig op- of afgeschaald wordt, zijn in 
de processen waarborgen ingeregeld. Op dit moment zijn dat kwaliteitscontroles op de 
dossiers, wekelijks casuïstiek overleg en het werken in duo’s. Eenduidige dossiervoering is 
een belangrijk speerpunt in onze bedrijfsvoering en heeft voortdurend de aandacht.  

Maatwerk versus zorgpaden 
Er is wat ambivalentie ten aanzien van de manier waarop de beste hulp wordt geboden. 
Grofweg gaat het om het verschil tussen maatwerk en protocollen/zorgpaden. Maatwerk is 
kunnen zien en bieden wat iemand echt nodig heeft, maar wekt soms de suggestie van 
willekeur en/of inefficiëntie. Daar tegenover is het geprotocolleerd werken waarbij 
bepaalde ‘zorgpaden’ bewandeld worden die ondersteunen bij wat welke professional in 
welke situatie kan betekenen voor een cliënt. Waar de ene professional inbrengt dat 
protocollen belemmerend werken, is er volgens sommige (meer zorg georiënteerde) 
professionals meer kwaliteit en efficiëntie te bereiken als het zogenoemde op- en 
afschalen en de routing van een cliënt naar de verschillende hulpsoorten, meer 
geprotocolleerd is. Aanvullend is met het structureren van besluitvorming en processen nog 
veel winst te behalen. Het gaat om standaardisering van processen of van inhoudelijke 
aanpakken en methoden. Een voorbeeld is het gebruik van zorgpaden.   

Zijn wijkteammedewerker vooral hulpverlener of vooral  casusregisseur/
manager? 
“We kunnen heel goed bedenken wat een ANDER moet doen, maar we moeten juist samen 
overleggen wat nodig is”, geeft Bart aan. Daarmee ageert hij ook tegen de uitspraken over 
op- en afschalen: “we moeten meer dingen tegelijkertijd doen, in plaats van het 
doorschuiven van cliënten”. Neem als voorbeeld de GGZ die momenteel overloopt. 
Schizofrenie is complexe problematiek te noemen, waar een pilletje op de juiste tijd 
cruciaal is. Overleg samen is nodig hoe je dit (het tijdig verstrekken van dit pilletje) kunt 
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organiseren. Daarmee probeer je samen het probleem niet zwaarder te maken maar juist 
te normaliseren. Dit vraagt meer dan ‘simpelweg’ het zijn van een hulpverlener die de 
juiste ondersteuning levert. De rol en vaardigheid van wijkteamprofessionals als 
casusregisseurs die goed kunnen communiceren met hun partners (die vanuit hun rol soms 
wat rigider kunnen zijn) zouden nog beter benut kunnen worden. Dit vereist o.a. een 
zakelijk oog (bv kostenbewustzijn), goede strategische en communicatieve vaardigheden 
en kennis van de verschillende partners in het brede sociaal domein. In het BCP van de 
sociaal werker hebben we dergelijke competenties beschreven onder de noemer 
“organisatorische competenties” voor binnen je organisatie en daarbuiten. De 
wijkteammedewerkers geven aan  dat studenten niet opgeleid worden tot casusregisseur 
en dan ook veel begeleiding nodig hebben vanuit het wijkteam als het gaat om die rol.  

4. Hoe nemen we dit mee naar landelijke discussie 
Allereerst is het mooi om te constateren dat de manier waarop het BCP is ontwikkeld, 
herkenbaar is voor de aanwezige professionals. De leefgebieden worden als 
vanzelfsprekend en bekend ervaren, en de diverse professionals kunnen op de 
verschillende leefgebieden aangeven wat hun expertise daarbinnen is. Dit nemen we 
sowieso mee in de verkenning van de toepasbaarheid van dit profiel voor (sociaal werkers 
in) andere sectoren. De professionals geven de aanwezige medewerkers van de landelijke 
brancheorganisaties mee dat men landelijk het goede voorbeeld moet geven: grens 
overstijgend kijken zònder de expertise te verliezen en met een focus op samenwerking.  

Landelijk gaan drie branches (ouderenzorg, gehandicaptenzorg en sociaal werk) investeren 
in een gezamenlijke verkenning naar een nieuwe, samenhangende visie op de 
beroepsuitoefening in het domein zorg en sociaal werk. Onderdeel daarvan is het 
formuleren van gemeenschappelijke en onderscheidende expertise van professionals in 
zorg en het sociaal werk. Met deze verkenning willen we: 

a. de mobiliteit, het perspectief en de ontwikkeling van professionals (en hun 
eventuele expertise) in dit domein stimuleren en verbeteren 

b. de effectiviteit en het resultaat van (de samenwerking van) hun handelen 
ondersteunen  

c. en een heldere vraag neerleggen bij het onderwijs over wat het werkveld verwacht 
van (beginnende) professionals.  

De werkwijze, ervaringen en vraagstukken van de wijkteams in Vlaardingen helpen in deze 
verkenning en de zoektocht die we landelijk samen starten. 

• De wijkteams in Vlaardingen laten zien hoe de expertise van professionals met 
verschillende achtergronden uit diverse branches kan worden ingezet voor 
(kwetsbare) inwoners. De ontwikkeling daarin naar een goede balans tussen 
generalistisch en specialistisch werken zal landelijk ook cruciaal zijn. En vraagt 
allereerst om een heldere definiëring van deze begrippen 

• Het uitgangspunt van de wijkteams daarbij dat de problematiek van mensen 
herkend moet (kunnen) worden zodat je echt kunt bieden wat iemand nodig heeft, 
is een mooie, bruikbare leidraad. Het perspectief van de inwoner, en zijn/haar 
kwaliteit van leven is leidend. De indeling in leefgebieden is daarbij helpend. 
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• Het adagium ‘van problematiseren naar normaliseren’ is een belangrijke criterium 
bij het goed en creatief voeren van discussie over samenwerking en rolverdeling 
tussen professionals en verschillende vormen van expertise   

Links naar kennis/onderzoek 
• Integraal werken in de wijk (MOvisie).  

• onderzoek evaluatie hervorming langdurige zorg (SCP). Naar aanleiding van dit 
onderzoek worden momenteel onder meer bijeenkomsten georganiseerd tussen 
gemeenten om te leren van elkaar en te bespreken hoe je de gestelde doelen 
van de hervorming zo goed mogelijk kan behalen. 
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Uitnodiging 
De Sociaal Werker in het wijkteam 
Hoe kijken professionals naar de expertise van de sociaal werker?  

 
1. Professionals in een wijkteam:  
Weten wat je vak inhoudt is heel belangrijk in een tijd waarin intensief en multidisciplinair 
wordt samengewerkt in (steeds veranderende) 
verbanden. In het Beroepscompetentieprofiel voor de 
sociaal werker (BCP) is op basis van bestaande kennis 
en veel input van allerlei betrokkenen in het veld, 
opgetekend wat sociaal werkers moeten kennen en 
kunnen.  

We zijn benieuwd hoe professionals die nauw 
samenwerken in een wijkteam, naar dit vak kijken. Is 
het voor hen duidelijk wat de expertise van een 
sociaal werker inhoudt? Zit er overlap tussen dat wat 
een sociaal werker kan en doet en bijvoorbeeld de 
wijkverpleegkundige?  

Om die reden organiseren we een gesprek tussen 
diverse professionals in het Wijkteam Vlaardingen 
over de vraag bij wie welke expertise ligt of zou 
moeten liggen. Dit is input voor ons initiatief om 
landelijk het gesprek te voeren tussen sectoren over 
een nieuwe beroepenstructuur zorg en welzijn. 
Daarom zullen tijdens dit gesprek tussen wijkteammedewerkers ook een aantal 
vertegenwoordigers van sectoren aanwezig zijn. 

2. Wat gaan we doen? 

Stap 1: (1 uur) Professionals aan het woord, landelijke vertegenwoordigers als 
observator 
Stap 2: (1 uur) Landelijke vertegenwoordigers aan het woord, de professionals 
als observator 
Pauze (15 minuten) 
Stap 3: (30 minuten) De professionals trekken conclusies, resulterend in 
aandachtspunten voor vervolgstappen  
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Over Sociaal Werk Versterkt 
Het landelijke programma Sociaal Werk 
Versterkt richt zich op de 
beroepsontwikkeling van sociaal werkers. 
Burgers, cliënten, opdracht- en werkgevers 
moeten ervan op aan kunnen dat sociaal 
werkers vakbekwaam zijn. Dat betekent dat 
sociaal werkers (kunnen) blijven leren en 
reflecteren, hun beroepsnormen kennen en 
ernaar handelen, weten welke actuele 
competenties zij (nog) moeten ontwikkelen 
en kijken naar wat voor burgers en cliënten 
echt werkt. In dit programma hebben we 
verschillende producten ontwikkeld die 
beroepsontwikkeling van sociaal werkers 
ondersteunen. 

Wat  Sessie met wijkteamprofessionals in Vlaardingen & vertegenwoordigers 
uit   diverse branches 
Wanneer 26 maart 2019 
Duur   09.00 – 12.00 (incl. lunch) 
Waar   Minters, Burgemeester Van Lieplein 51, 3134 ZB Vlaardingen  

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/beroepscompetentieprofiel_voor_de_sociaal_werker_sept_versie_2.0.pdf
https://www.sociaalwerkversterkt.nl/sites/sociaalwerkversterkt.nl/files/bestanden/documenten/20180710_zomeractie_swv_-_win_een_workshop_voor_sociaal_werkers.pdf
https://www.sociaalwerkversterkt.nl/sites/sociaalwerkversterkt.nl/files/bestanden/documenten/20180710_zomeractie_swv_-_win_een_workshop_voor_sociaal_werkers.pdf
https://www.sociaalwerkversterkt.nl/sites/sociaalwerkversterkt.nl/files/bestanden/documenten/20180710_zomeractie_swv_-_win_een_workshop_voor_sociaal_werkers.pdf
https://www.sociaalwerkversterkt.nl/sites/sociaalwerkversterkt.nl/files/bestanden/documenten/20180710_zomeractie_swv_-_win_een_workshop_voor_sociaal_werkers.pdf


Stap 1. Professionals aan het woord, landelijke vertegenwoordigers als observator  
We onderscheiden in het BCP zeven leefgebieden waarin inwoners/cliënten activering, 
ondersteuning of hulp nodig kunnen hebben: 

• Leefgebied Financien  
• Leefgebied Wonen en leefbaarheid 
• Leefgebied Werk, opleiding en activiteiten  
• Leefgebied Sociale relaties  
• Leefgebied Lichamelijke gezondheid  
• Leefgebied Psychische gezondheid  
• Leefgebied Zingeving 

Professionals van het Wijkteam Vlaardingen gaan aan de slag met de vraag welke 
diversiteit aan professionals actief is in een leefgebied, wat overeenkomsten en verschillen 
zijn in rol, taken, verantwoordelijkheid, benodigde deskundigheid. En wat grijze gebieden 
zijn waarvoor meerdere typen professionals toegerust zijn. Ook verkennen ze hoe goed zij 
elkaars beroep kennen, welke knelpunten zij ervaren in samenwerking en afstemming, en 
of er qua taakverdeling tussen beroepen verschillen zijn tussen de wijkteams en zo ja 
waarom.  

Stap 2. Landelijke vertegenwoordigers aan het woord, de professionals als observator 
De landelijke vertegenwoordigers delen met elkaar wat hen bij onderdeel 1 van 
bijeenkomst is opgevallen en relevant zou moeten zijn voor (actualisering) 
beroepscompetentieprofielen c.q. beroepenstructuur zorg en welzijn. En wat 
aandachtspunten zijn voor een nadere verkenning en ontwerpfase van beroepenstructuur. 
De professionals uit het wijkteam hebben nu de rol van observatoren.  

Stap 3. De professionals trekken conclusies, resulterend in aandachtspunten voor 
vervolgstappen  
Aan de professionals uit de wijkteams wordt gevraagd of de landelijke vertegenwoordigers 
naar hun idee nu voldoende op het netvlies hebben wat voor de beroepspraktijk belangrijk 
is als het gaat om indeling beroepenstructuur en afbakening beroepen. En wat eventueel 
nog andere aandachtspunten zijn. Op basis hiervan maken we samen een 
‘boodschappenlijst vanuit de beroepspraktijk’ voor de landelijke vertegenwoordigers.  

3. Wie zijn aanwezig? 

Naam Functie Organisatie
GertJan 
Leideman

Manager wijkteams Minters  

Joy Kho Teamleider Ambacht Minters Wijkteam Ambacht

Marjolein de 
Gruijter

Teamleider West Minters Wijkteam Centrum

Bart Lamers Projectleider Gemeente 
Vlaardingen
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Susanna 
Davelaar

Gedragsdeskundige Enver  

Mark Olsthoorn Coördinator Bureaudienst 
AMW

Minters Wijkteam Holy

Kim Visser Wijkteam medewerker 
Jeugdbescherming

Minters Wijkteam Ambacht

Gerben Harms Wijkteam medewerker 
Jeugdbescherming

Minters Wijkteam West

Jose 
Goudswaard

Wijkteam medewerker 
Kinderen LVB

Pameijer Wijkteam Ambacht

Dianne van Loon Wijkteam medewerker 
Volwassen GGZ

Pameijer Wijkteam Holy

Rene Janmaat Wijkteam medewerker Mee

Eline Bout Wijkteam medewerker Lucertus

Marusha van 
Ettinger

Wijkteam medewerker 
Minters

Devie Rusch   Beleidsadviseur 
arbeidsmarkt en opleiden

Actiz

Margriet Snellen Senior beleidsadviseur Actiz

Isabel Verleun Beleidsmedewerker 
onderwijs

VGN

Hans 
Timmerman

Senior beleidsadviseur CAOP

Gea Kosters Stafmedewerker 
ondersteuning leden

BPSW Partner SWV

Roger Kerff Directeur Registerplein Partner SWV

Monique van 
Gerwen

Secretaris (cao) Sociaal 
Werk

FCB Partner SWV

Karin van der 
Burgt

Projectleider SWV Vanderburgt – 
advies en 
samenwerking

Gespreksleider van 
de sessie

Marije van der 
Meij

Beleidsadviseur 
Professionalisering

Sociaal Werk 
Nederland

Programmamanagem
ent SWV

Edwin Luttik Senior beleidsadviseur 
Professionalisering 

Sociaal Werk 
Nederland

Programmamanagem
ent SWV
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Nils ter Braake Beleidsmedewerker Ministerie van 
VWS

Financier en 
accounthouder 
programma SWV

   !  9


