BEROEP IN BEELD
SOCIAL WORK

Na afronding van de opleiding Social Work krijg je de internationaal erkende titel ‘Bachelor of Social
Work’ en kun je je laten registreren in het beroepsregister. Je werkveld is erg breed. Je kan aan de
slag binnen de psychiatrie, jeugdzorg, verslavingszorg, gemeenten, zorginstellingen of in wijken.
Hieronder vind je voorbeelden van functies die je met je diploma zou kunnen gaan vervullen. Kijk
voor meer informatie ook eens op de website van Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal
Werk.
Ambulant gezinsbehandelaar
Een ambulant gezinsbehandelaar heeft als doel
om de eigen kracht van een gezin te versterken.
Hij/zij werkt met kinderen, jeugdigen, ouders en
andere professionals. De ambulant gezinsbehandelaar richt zich op gezinnen met kinderen
van alle leeftijden die meerdere (vaak complexe)
problemen hebben. Hij/zij helpt gezinnen met
problemen op verschillende gebieden. Zijn of
haar doel is om de eigen kracht van het gezin te
versterken.
Beleidsmedewerker
Een beleidsmedewerker zoekt oplossingen
voor problemen binnen een organisatie of
maatschappij. De beleidsmedewerker analyseert, schrijft verbeterplannen en legt deze
voor aan management en bestuur. Hij of zij
is verantwoordelijk voor de uitvoering en adviseert anderen over de toepassing van het
nieuwe beleid. Een beleidsmedewerker heeft
een brede kennis van het sociaal domein.
Belangenbehartiger
De belangenbehartiger vertegenwoordigt een
groep mensen en behartigt de belangen van
deze mensen. Hij of zij verbindt sociaal werkers
met elkaar, komt op voor arbeidsomstandigheden van sociaal werkers, denkt na over de visie van sociaal werk en beïnvloedt landelijk beleid. Belangenbehartigers werken onder andere
bij organisaties zoals Sociaal Werk Nederland,
Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal
Werk en de Internationale Federatie van Maatschappelijk werkers.
Cliëntbegeleider
Een cliëntbegeleider ondersteunt cliënten met
(meervoudige) problematiek. Hij of zij coördineert complexe zorg. Een cliëntplan opstellen,
coördineren van de uitvoering van dit cliëntplan,
meedraaien in de zorg en nadenken over zorginhoudelijke thema’s zijn werkzaamheden van de

cliëntbegeleider. Hij of zij stemt af met andere
betrokken hulpverleners en instanties.
Casemanager GGz
Als casemanager ben je verantwoordelijk voor
de analyse van de hulpvraag van een cliënt. Je
activeert en zet relevante hulpverleningsinstanties in. Je hebt de leiding over vervolgstappen
en het vervolgtraject, waar coaching en voorlichten een belangrijke rol innemen. Bovendien
onderhoud je contacten met verschillende partners in de wijk én daarbuiten. Je voert incidenteel crisismanagement uit in noodsituaties.
Generalist
De generalist is een sociale professional die
van vele markten thuis is. Hij of zij beschikt over
veel kennis en is daardoor in staat vroegtijdig
veel problemen aan te pakken. Generalisten
richten zich op lichte zorg en ondersteuning,
dicht op het dagelijks leven. Ze geven mensen
zelf de regie en leggen de verbinding tussen
de leefwereld van burgers en instanties, maar
ook tussen professionals onderling en tussen
de (soms) botsende werelden van burgers onderling.
Groepsopvoeder Crisisopvang
Een groepsopvoeder werkt vooral met jongeren. Hij of zij is verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding, behandeling en ondersteuning van cliënten en stemt dit af op individuele
behandeldoelen van de cliënt en zijn of haar
netwerk. De groepsopvoeder rapporteert bevindingen en organiseert activiteiten voor jongeren.
Gezinscoach
Gezinnen waarin verschillende problemen bij
één of meerdere kinderen spelen, worden begeleid en ondersteund door de gezinscoach.
Hij of zij kijkt naar de situatie van een gezin en

de hulpvraag en komt vervolgens met oplossingen. Samen met het gezin maakt hij/zij een plan.
Hij/zij creëert een positief leefklimaat dat aansluit
bij de motivatie en interesses van het gezin. Het
doel van de gezinscoach is om ouders de regie
weer in handen te geven en de harmonie binnen
het gezin terug te brengen. Ouders én kinderen
worden dus geholpen door de gezinscoach.
GGz-agoog
De afkorting GGz staat voor Geestelijke Gezondheidszorg. De GGz-agoog gaat uit van herstelgerichte ondersteuning. Onder GGz vallen o.a.
psychische problematieken, Licht Verstandelijke
Beperking (LVB), verslaving en alle variaties en
combinaties. De GGz-agoog ondersteunt een
cliënt bij het vergroten van zijn of haar zelfredzaamheid, werkt samen met het netwerk van de
cliënt en versterkt indien nodig sociale ondersteuning. Daarbij is de GGz-agoog zich bewust
van het belang van een goede (agogische) relatie met de cliënt en weet hij/zij deze te versterken.
Jeugdzorgwerker
De jeugdzorgwerker werkt met jeugdigen én
ouders. Als jeugdzorgwerker help je bij opgroeien en opvoeden van jongeren tussen de 0 en
23 jaar. Je richt je vooral op het voorkomen
van problemen, waar nodig neem je tijdelijk
de regie van de jeugdige en zijn of haar gezin
over. Jeugdzorgwerkers houden zich bezig met
hulpvragen, passende oplossingen en hulpverlening, bieden van ondersteuning, samenwerken met andere zorgmedewerkers, het creëren
van een veilige omgeving en sturing geven aan
ouders/verzorgers.
Opbouwwerker
De opbouwwerker ondersteunt de participatie in
de wijk door initiatieven te faciliteren en te coördineren. Denk aan veiligheid, buurttuinen en de
energietransitie. Hij of zij werkt namens een gemeente of een welzijnsorganisatie in een wijk of
buurt. Dit levert ‘praktische’ wijsheid op: lokale
kennis over de wijk, opgebouwd door ervaringen
en contacten in de wijk. Hij of zij zoekt samen
met bewoners en bestaande organisaties naar
creatieve, innovatieve oplossingen voor problemen in wijken en buurten. De opbouwwerker
treedt op als bruggenbouwer tussen bewoners

en gemeenten waarbij de behoeften en verlangens van bewoners uitgangspunt zijn. Hij of
zij onderhoudt contacten met verenigingen en
burgernetwerken en verbindt deze met de welzijns- en gezondheidsbehoeften van (kwetsbare) groepen. Op die manier ontstaat er een
wisselwerking tussen burgers en zorg- en welzijnswerk. Daarmee wordt het zelforganiserend
vermogen en de participatie van (kwetsbare)
bewoners versterkt.
Reclasseringswerker
Reclassering adviseert het Openbaar Ministerie, de rechtbank of het gevangeniswezen over
een dader of verdachte. De reclasseringswerker voert gesprekken met de cliënt en onderzoekt welke factoren van invloed waren op het
delict. Hij of zij zorgt voor interventies om het
gedrag van de cliënt te veranderen. Risicomanagement, toezicht houden op plannen van
aanpak, controleren of de cliënt voorwaarden
nakomt, stimuleren en motiveren zijn voorbeelden van werkzaamheden van de reclasseringswerker.
Schuldhulpverlener
De schuldhulpverlener is bemiddelaar tussen
de persoon met schulden en de schuldeiser.
De schuldhulpverlener is ook verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing voor de
schuldsituatie van een persoon, beheer van het
budget, geven van informatie en advies, betalingsregeling, budgetcoaching en nazorg. Hij of
zij zorgt ervoor dat een persoon in staat wordt
gesteld om in de toekomst schuldenvrij verder
te leven.
Sociotherapeut in de psychiatrie
Sociotherapie heeft als doel om een omgeving
te creëren waarin mensen (patiënten) kunnen
genezen en leren omgaan met hun ziekte of
handicap. Sociotherapie wordt vooral toegepast binnen de psychiatrie en gehandicaptenzorg. Als sociotherapeut leg je contact en
verzamel je gegevens over patiënten, zorg je
ervoor dat een leefomgeving ruimte biedt om
sociaal gewenst gedrag te leren, stimuleer je
patiënten inzicht te krijgen in zichzelf en het
eigen gedrag, draag je bij aan de verzorging
van de patiënt en waarborg je de veiligheid van
de patiënt.

Persoonlijk begeleider
Binnen een woning begeleid je een groep cliënten. Je bent voor meerdere cliënten het vaste
aanspreekpunt. Voor deze cliënten stel je een
persoonlijk plan op. Je houdt dat plan actueel
en bewaakt de voortgang en uitvoering van het
plan. Samen met de cliënt bouw je aan het sociale netwerk van de cliënt en zorg je ervoor dat
de cliënt(en) vrijetijdsactiviteiten kunnen doen.
Je hebt een regierol; je overlegt met familie en
behandelaars om het maximale resultaat voor
een cliënt te behalen.
Projectleider binnen het Sociaal Domein
Een projectleider is verantwoordelijk voor een
project binnen een organisatie. Binnen het sociaal domein richt je je bijvoorbeeld op kwetsbare
doelgroepen binnen een gemeente of op thema's
zoals vergrijzing, eenzaamheid, cliëntondersteuning, inclusie en diversiteit. Het doel van de projectleider is om projectdoelstellingen te behalen
door het plannen en evalueren van activiteiten.
Het managen van operationele doelstellingen,
financiële planning en aansturen van een projectteam zijn werkzaamheden van de projectleider. Je kan bijvoorbeeld bij een gemeente aan
de slag als projectleider rondom de thema's huiselijk geweld, kindermishandeling, vergrijzing en
eenzaamheid. De social worker als projectleider
is de spin in het web, heeft affiniteit voor kwetsbare groepen en kan levelen met zowel (overheids)instanties als burgers.

