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De werkwereld van de hulpverlener is sterk 
aan het veranderen. Drie transities in het 
sociale domein, bezuinigingen en een sterk 
veranderd denken over de relatie tussen 
de hulpverlener, de cliënt en diens sociale 
netwerk. Dat gewijzigde decor waarin de 
hulpverlener zijn (m/v) werk doet, dwingt 
hem ook na te denken over zijn eigen rol. 
Daar helpen we met dit nummer een stevig 
handje bij met een twaalf extra pagina’s 
tellende special over de nieuwe sociale 
professional. Deze is in samenwerking met 
kennisinstituut Movisie gemaakt. Zo biedt 
Maaike Kluft overzichtelijke tips en tricks 
waarmee de nieuwe sociale professional 
goed beslagen ten ijs komt. En werpen  
Paul Vlaar en Annelies Kooiman een be-
schouwende blik op de toekomst en het 
verleden van de hulpverlening. Uiteraard 
maar een kleine tip van de sluier. Bekijk  
de pagina hiernaast en je ziet dat deze 

‘dikke’ Sozio nog veel meer te bieden heeft.
Terug naar de reflecterende professional. 
Het is allesbehalve navelstaarderij; het kan 
nooit kwaad om kritisch na te denken over 
je vak, je eigen rol daarin en de verander-
de context waarin je dat vak uitoefent. Tot 
doemdenken hoeft dat ook niet te leiden. 
Het is mooi dat zelforganisatie en zelfred-
zaamheid van burgers de komende jaren 
leidende principes worden. Natuurlijk, som-
mige organisaties ‘vallen om’, dus hulpver-
leners zullen spreekwoordelijk meer met 
hun hoofd in de wind komen te staan. Wat 
blijft is dat niet iedere burger even zelfred-
zaam zal zijn. Kwetsbare burgers zijn van 
alle tijden. Hulpverleners, hoe veranderend 
hun rol ook, blijven daarmee van grote 
waarde. 
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Niet doemdenken



Sozio 5 oktober 2014 |3

SPECIAL

 Sociale  
professional, weet wat 
er speelt!

Back to  
the future

Zelforganisatie
Voor bijzonder hoogleraar Samenlevings
opbouw Justus Uitermark is zelforganisatie  
een inspirerend ideaal, maar hij ziet tevens  
de beperkingen ervan. 

Social label
Van mensen met een arbeidsbeperking 
wordt vanaf 1 januari 2015 verwacht dat zij  
instromen op de arbeidsmarkt. Uitgaan  
van mogelijkheden is daarbij het adagium. 
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Hoe verbind je  
theorie en praktijk?
 
Het is van groot belang dat aanstaande 
professionals de theorieën die ze op 
school leren, kunnen verbinden met de 
praktijk en eigen ervaringen. Hoe kun je 
je studenten helpen om die koppeling te 
maken?39

Nieuwe rol 
kringloopbedrijven 
Bij de transitie verschuift de verantwoor
delijkheid voor de zorg aan mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt  
naar gemeenten. Hoe kunnen kringloop
bedrijven ook na januari 2015, voor hen 
een geschikte werkplek blijven? 43
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 Integraal  
sociaal werk21
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De nieuwe sociale 
professional

Jeugdteams in 
de startblokken

kort nieuws

De worsteling

kenniskeuken

Het verbinDingsteam 

vakmanscHap

ogenblik 

crossmeDia 

wat verDer ter tafel komt
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Zorg domotica 
Domotica kan in de zorg aan kwetsbare 
cliënten een uitkomst bieden. 
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Maatschappelijke  
Kosten Schade Analyse 
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