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Inventariseert de vraag
naar sociaal werk
Inleiding
Je verzamelt informatie over en in je werkgebied om je een beeld te vormen van de vraag
naar sociaal werk. Je neemt kennis van specifieke behoeften, kansen, risico’s en belangen.
Je zoekt de bewoner, deelnemer, cliënt of groep op in de eigen sociale context. Je signaleert
maatschappelijke en sociale vraagstukken. Je zoekt samenwerking bij andere beroepskrachten
en partnerorganisaties. Je analyseert verkregen informatie en stelt met de betrokkenen de
vraag naar sociaal werk vast. In deze opdrachten gaat het om inventariseren van de algemene
vraag in een gebied, zoals een wijk of buurt.

Werkproces
Deze BPV-opdracht hoort bij het werkproces B1-K1-W1 Inventariseert de vraag naar sociaal
werk.

Leerdoelen
Je kunt:
• gesprekken voeren met cliënten
• diverse informatiebronnen gebruiken om aan informatie te komen
• verkregen informatie analyseren en conclusies trekken
• de gevonden informatie bespreken en afstemmen met betrokkenen
• met de groep of de cliënt de vraag naar sociaal werk vaststellen.

Bronnen
• Training Methodisch verzamelen van informatie
• Cursus Sociale kaart
• Cursus De wijk in beeld
• Project Doelgroep analyse en sociale kaart.

Planning

Planningsformulier
<

Lees eerst de BPV-opdracht goed door en vul daarna het planningsformulier in. Dit formulier
laat je goedkeuren door je praktijkbegeleider. Als hij akkoord is met je planning mag je de
opdrachten gaan uitvoeren.

Oefening 1

Werkmodel
Sociale kaart
<

Website Sociale
kaart
<

Stappenplan
Wijkanalyse
<

Informatie verzamelen en sociale kaart

In deze opdracht ga je een wijkanalyse en een overzicht maken van de organisaties in het
gebied, door een nieuwe sociale kaart te maken, of een bestaande te updaten.

Voorbereiden
• Lees het Stappenplan Wijkanalyse maken en bespreek dit met je BPV-begeleider. (Stap

4 van het stappenplan voer je voor deze opdracht niet uit, dit is de volgende BPV-opdracht)
• Maak samen met je BPV-begeleider stap 1. De wijk bepalen.
• Bedenk welke bronnen je wilt gebruiken om aan de gevraagde informatie te komen.

Maak een lijst van de bronnen en geef daarbij aan welke informatie die bron zou kunnen
opleveren. Bespreek je bronnen met je BPV-begeleider en vraag haar of zij nog meer
bronnen weet. Maak je lijst met bronnen compleet en bespreek welke bronnen je kunt
gebruiken en hoe je die het best kunt benaderen voor deze opdracht.
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• Lees het werkmodel Sociale kaart en verdiep je in de website Sociale kaart. Hier vind je
een voorbeeld van de gegevens die je kunt vastleggen per organisatie.

• Vraag naar een bestaande sociale kaart, over het gekozen gebied, in de organisatie.
• Stel met de BPV-begeleider vast of je een bestaande sociale kaart gaat updaten, of een

nieuwe gaat maken.
• Stel samen de criteria vast. Hoe groot en breed (of klein en smal) gaat de sociale kaart

worden, welke onderwerpen moeten er in komen? Voor wie is de sociale kaart bedoeld?
Hoeveel organisaties moeten er in komen te staan en gaat het om vrijwilligersorganisaties,
wijkkaders, professionele organisaties op sociaal terrein of alle drie?

Uitvoeren
• Maak met behulp van het Stappenplan Wijkanalyse maken de wijkanalyse (Stap 4 voer

je nog niet uit).
• Zoek nota’s en documenten over het gebied. Gebruik hiervoor het archief van de

organisatie, internet, de BPV-begeleider en bevraag de collega’s. Ook documenten van
de andere organisaties kunnen interessant zijn, neem daarom in overleg met je
BPV-begeleider contact op met een andere organisatie in het sociale domein en vraag of
zij relevante informatie voor je hebben. Denk hierbij aan politie, woningcorporaties,
wijkverpleging, gebiedsteam/wijkteam.

• Lees de nota’s en andere documenten door die je hebt gevonden over het gebied.
• Houd bij welke nota’s en anderen documenten je gelezen hebt en maak aantekeningen

tijdens het lezen. Welke informatie wil je opnemen in jouw inventarisatie? Je kunt kiezen
voor relevante onderdelen van de documenten of het hele document opnemen,
bijvoorbeeld omdat het vrij nieuwe informatie bevat, of omdat alle informatie uit het
document van belang is voor jouw inventarisatie naar het gebied.

• Zet de relevante informatie over het gebied geordend in je overzicht. Check bij deze
selectie ook of de gevonden informatie uit een betrouwbare bron komt en of de informatie
actueel is.

• Bespreek het resultaat met de BPV-begeleider en stel zo nodig je overzicht bij.
• Maak de sociale kaart nu af zoals is afgesproken, of update de oude sociale kaart.

Beoordelingscriteria

Wijkanalyse

Je hebt:
• een lijst en aantekeningen gemaakt van relevante en actuele documenten over het

gebied die je gebruikt hebt
• een overzicht van de al beschikbare informatie over het gebied gemaakt volgens de

opgestelde indeling
• het overzicht en je conclusies besproken met je BPV-begeleider.

54321
Beoordeling
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Opmerkingen:

Beoordelaar:

Beoordelingscriteria

Sociale kaart

Je hebt:
• een sociale kaart geüpdatet of nieuw gemaakt volgens de richtlijnen van het

werkmodel Sociale kaart en de samen met je BPV-begeleider opgestelde criteria
• de sociale kaart besproken met je BPV-begeleider.

54321
Beoordeling

Opmerkingen:

Beoordelaar:

Oefening 2

Werkmodel
Vragenlijst
<

Werkmodel
Intakegesprek
<

Stappenplan
Wijkanalyse
<

Voer een keukentafelgesprek

Je verzamelt informatie over het gebied waar je cliënt, de bewoner, de deelnemer, groep
woont door een keukentafelgesprek te voeren (stap 4 van de wijkanalyse). Je gaat een
keukentafelgesprek bijwonen en vervolgens zelf onder begeleiding een keukentafelgesprek
voeren over hoe de bewoners hun leven in de wijk ervaren. Van dit keukentafelgesprek maak
je een verslag.

Voorbereiden
• Overleg met je BPV-begeleider waar je deze opdracht kunt uitvoeren.
• Verdiep je in de manier waarop in de BPV-organisatie informatie wordt verzameld. Is er

bijvoorbeeld een intakeformulier, een instrument voor vraagverheldering of een instructie
voor het verzamelen van informatie aanwezig? Zo ja, gebruik dan deze werkwijze. Als
dat er niet is, gebruik dan Stap 4 van het Stappenplan Wijkanalyse en bedenk zelf
aanvullende vragen die je kunt stellen om te kunnen vaststellen hoe de bewoners hun
leven in de wijk ervaren.
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• Woon een gesprek bij, luister mee, stel aanvullende vragen en maak aantekeningen.
• Plan een afspraak in per brief, telefoon of e-mail voor het keukentafelgesprek dat je

onder begeleiding gaat voeren.

Uitvoeren
• Voer een gesprek zelf uit met behulp van de materialen van je BPV-instelling of het

werkmodel Vragenlijst.
• Denk tijdens het gesprek erom dat:

– je aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt
– je gebruikmaakt van de basisgespreksvaardigheden (denk aan de ezelsbruggetjes laat

OMA thuis, wees een OEN, neem ANNA mee, gebruik LDS, smeer NIVEA, maak je niet
DIK, doe als een KOE en wees een HELD)

– je de vraag achter de vraag probeert te achterhalen:
a. Vraag door, en blijf vragen stellen tot je bij de kern komt.
b. Gebruik daarbij niet alleen waarom-vragen, deze kunnen als aanvallend worden

ervaren. Je kunt de vragen ook zo formuleren: Wat maakt dat je dit dan zo ervaart?,
Hoe komt het dat altijd al zo geweest? etc.

• Maak aantekeningen tijdens of vlak na het gesprek.
• Bespreek na met de BPV-begeleider en vraag om feedback op je gespreksvaardigheden.
• Maak een verslag van het gesprek over de uitkomsten van het gesprek. Hoe ervaren de

bewoners hun leven in de wijk? Bespreek het verslag met de BPV-begeleider en stel zo
eventueel bij.

Beoordelingscriteria

Keukentafelgesprek

Je hebt:
• tijdig de afspraak gemaakt
• het keukentafelgesprek gevoerd volgens de werkwijze van de organisatie
• in het gesprek de wensen en behoeftes achterhaald
• aangesloten bij de mogelijkheden van de cliënt
• gebruikgemaakt van de basisgespreksvaardigheden
• het gesprek nabesproken met je BPV-begeleider.

54321
Beoordeling

Opmerkingen:

Beoordelaar:
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Beoordelingscriteria

Het verslag

Je hebt:
• tijdens of vlak na het gesprek aantekeningen gemaakt van de hoofdzaken en wat

je opviel
• een verslag gemaakt over de uitkomsten van het gesprek, waarbij je de vraag hoe

ervaren de bewoners hun leven in de wijk?
• het verslag besproken met je BPV-begeleider en indien dat nodig was bijgesteld.

54321
Beoordeling

Opmerkingen:

Beoordelaar:

Oefening 3

Werkmodel De
vijf W's
<

Werkmodel
Interviewen
<

Signaleren van vraagstukken

Je inventariseert in het gebied waar de groep of de cliënt woont, sociale en maatschappelijke
vraagstukken. Dit doe je door te signaleren. Signaleren is een kerntaak van de sociaal werker.
Door de samenhang tussen klein en groot; de persoon en de samenleving in de gaten te
houden kun je sociale en maatschappelijke vraagstukken boven tafel krijgen. Je werk, op
het snijvlak van de persoon en zijn omgeving, is erop gericht om de persoon en zijn omgeving
te beïnvloeden, met als doel belemmeringen voor het individu in de samenleving weg te
nemen of te verminderen.

Voorbereiden
• Overleg met de BPV-begeleider waar en hoe je deze opdracht kunt uitvoeren.
• Bepaal samen met de BPV-begeleider wat er in de organisatie wordt verstaan onder het

signaleren van sociale en maatschappelijke vraagstukken.
• Wanneer is een signaal sterk genoeg om op de agenda te plaatsen om het aan te gaan

pakken? Vraag de BPV-begeleider of een collega hoe hier in de organisatie mee om wordt
gegaan.

• Kies een bestaande bijeenkomst uit die volgens jou geschikt is om het onderwerp sociale
en maatschappelijke vraagstukken te kunnen agenderen.
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• Motiveer bij je BPV-begeleider waarom het overleg dat je hebt gekozen geschikt is door
de volgende vragen te beantwoorden:
– Is er een duidelijk gezamenlijk doel?
– Is er voldoende deskundigheid en motivatie voor dit onderwerp?
– Zijn de onderlinge verhoudingen duidelijk?
– Kies zo nodig voor een ander, beter geschikt overleg of een andere

groepssamenstelling.
• Agendeer als je BPV-begeleider het eens is met je keuze het onderwerp ‘sociale en

maatschappelijke vraagstukken’ voor dat overleg.

Uitvoeren
• Neem deel aan de bijeenkomst:

– Bespreek met een groep interne of externe collega’s en/of bewoners welke
vraagstukken er spelen in de betreffende wijk. Gebruik het werkmodel De vijf W’s.

– Vraag door, vraag naar aantallen en bewijzen voor de beweringen van de aanwezigen.
Gebruik het Werkmodel Interviewen.

– Stel met de groep vast welke vraagstukken er voldoende bewezen zijn om een signaal
te vormen.

• Maak een verslag van de bijeenkomst.

Beoordelingscriteria

Bijeenkomst

Je hebt:
• een bijeenkomst bijgewoond over de maatschappelijke en sociale vraagstukken in

een gebied
• relevante vragen gesteld
• doorgevraagd waardoor het vraagstuk van meerdere kanten is bekeken
• een of meerdere signalen vastgesteld
• een verslag geschreven van de bijeenkomst.

54321
Beoordeling

Opmerkingen:

Beoordelaar:
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Oefening 4

Werkmodel
Analyseren
<

Werkmodel
Intakegesprek
<

Werkmodel
Coachingsgesprek
<

Analyseren en vraag vaststellen

Je analyseert de verzamelde informatie over het gebied waar de groep of de cliënt woont
en je trekt conclusies.

Voorbereiden
• Je stelt met de BPV-begeleider vast voor welk gebied je de analyse maakt.
• Overleg met de BPV-begeleider welke verzamelde informatie er beschikbaar is. Die ga je

gebruiken voor je analyse.
• Lees het werkmodel Analyseren door.

Uitvoeren
• Maak een analyse met behulp van de bestaande vraaginventarisatie/intake of met behulp

van het werkmodel Intakegesprek.
• Schrijf een verslag van je analyse, beantwoord daarbij de volgende vragen:

– Welke sociale en maatschappelijke kwesties spelen er (mee)?
– Welke actuele veranderingswensen zijn er?
– Waar zou de persoon of groep mee aan de slag kunnen?
– Wat kan de organisatie of jij als beroepskracht hieraan bijdragen?

• Woon de bijeenkomst waarin de analyse wordt besproken bij.
• Stel je actief op, vraag door, verhelder en werk mee aan het verwoorden van de conclusies.
• Maak aantekeningen van het gesprek.
• Stel vast wat de vraag van de groep of het individu is, en vraag of dit klopt.
• Gebruik hierbij een coachende stijl, dat wil zeggen motiveer, stimuleer en zet

empowerment in. Gebruik het werkmodel Coachingsgesprek.
• Stel je open op voor nieuwe signalen, stel vragen die nieuwe onderwerpen of thema’s

op tafel brengen en vraag door.

Beoordelingscriteria

Analyse verslag

Je hebt:
• een verslag geschreven van je analyse waarbij je antwoord gegeven hebt op de

volgende vragen:

◦ Welke sociale en maatschappelijke kwesties spelen er (mee)?

◦ Welke actuele veranderingswensen zijn er?

◦ Waar zou de persoon of groep mee aan de slag kunnen?

◦ Wat kan de organisatie of jij als beroepskracht hieraan bijdragen?

54321
Beoordeling
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