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Profi-leren	SAW	is	een	complete	serie	leermiddelen	voor	de	competentiegerichte	

kwalificatiestructuur	Sociaal-Agogisch	Werk.	

Profi-leren	SAW	bestaat	uit	boeken,	opdrachten-	en	beoordelingsmagazijnen	én	gratis	extra	

digitale	content-thema’s,	een	zoekmachine	en	diagnostische	kennistoetsen.

Boeken

‘Sociaal-Maatschappelijke	Dienstverlening;	SAW	4’		is	één	van	de	boeken	voor	de	nieuwe	opleiding	

SAW.	De	inhoud	van	deze	boeken	is	gebaseerd	op	de	werkprocessen	uit	het	competentiegerichte	

kwalificatiedossier	SAW.	

Deze	SAW-boeken	zijn:
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Ieder	boek	bevat	die	thema’s	die	de	smd’er-in-opleiding	gedurende	zijn/haar	opleiding	veelvuldig	

moet	raadplegen	als	achtergrondinformatie	bij	het	werken	aan	bijvoorbeeld:

•			 opdrachten;

•			 taken;

•			 beroepsproducten;

•			 prestaties.

De thema’s van ‘Sociaal-Maatschappelijke Dienstverlening; SAW 4’

	‘Sociaal-Maatschappelijke	Dienstverlening;	SAW	4’	bevat	de	volgende	17	thema’s:

1		 Kenmerken	en	behoeften	van	de	smd-cliënt

2		 Informatie	verzamelen

3		 Vragen	en	competenties	in	beeld	brengen

4		 Behoeften	en	verwachtingen	van	de	cliënt	in	kaart	brengen

5		 Rapporteren	en	formuleren

6		 Het	opstellen	van	een	dienstverleningsplan

7		 Ondersteunen	bij	wonen,	werk	en	vrije	tijd

8		 Administratieve	taken

9		 Juridische	vragen	behandelen

10		 Ondersteunen	bij	financiële	problemen	en	budgetbeheer

11		 Belangenbehartiging

12		 Informatie,	voorlichting	en	advies	aan	individuele	cliënten

13		 Informatie	en	advies	geven	aan	groepen

14		 Deskundigheidsbevordering	en	professionalisering

15		 Bevorderen	en	bewaken	van	kwaliteit

16		 Werkzaamheden	afstemmen

17		 Evalueren

Aanvullende	thema’s	staan	als	digitale	content	–	thema’s	(dc-thema’s),	op	www.profi-leren.nl.
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De formule van de boeken

De	boeken	kennen	de	volgende	formule:

	

Theorie	met	voorbeelden

De	thema’s	hebben	betrekking	op	naslag	die	relevant	is	voor	de	sociaal-agogisch	werker.	De	the-

orie	wordt	verlevendigd	met	voorbeelden	uit	de	werkvelden	waar	de	saw’er	actief	is.	Aanvullende	

thema’s	staan	als	digitale	content	–	thema’s	(dc-thema’s),	op	www.profi-leren.nl.	

Mini-samenvattingen

De	theorie	is	opgehangen	aan	minisamenvattingen.	Deze	minisamenvattingen	zijn	voor	de	school	

als	powerpoinpresentatie	verkrijgbaar.

Tips	voor	de	praktijk	

Vrijwel	ieder	thema	wordt	afgesloten	met	praktijktips:	handvatten	voor	de	SAW’er-in-opleiding	

voor	BPV	en/of	werk.

Profi-leren SAW 

Op	www.profi-leren.nl	vindt	de	saw’er-in-opleiding,	gratis:

•	 extra	digitale	content	(dc-thema’s),	met	onderwerpen	die	minder	frequent	geraadpleegd	hoe-

ven	te	worden,	of	thema’s	waarvan	de	inhoud	te	snel	verandert;

•	 verwerkingsopdrachten	bij	de	thema’s;

•	 diagnostische	kennistoetsen	bij	ieder	thema	uit	de	boeken,	waardoor	er	voor	de	school	een	

databank	met	meerkeuzevragen	beschikbaar	is;

•	 een	zoekmachine	die	verwijst	naar	thema’s	uit	de	boeken	en/of	direct	toegang	geeft	tot	

	 dc-thema’s	die	direct	gedownload	kunnen	worden.

Verwijzingen

In	de	boeken	wordt	verwezen	naar	andere	thema’s	binnen	de	boeken.	Niet	naar	dc-thema’s	op	

www.profi-leren.nl		omdat	de	thema’s	daar	wisselend	zijn.	In	alle	gevallen	kan	de	lezer	via	de	

zoekmachine	op	www.profi-leren.nl	of	via	de	trefwoordenlijsten	achterin	de	boeken	vinden	wat,	

waar	staat.

Inleiding
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Opdrachten- en beoordelingsmagazijnen SMD

Naast	de	boeken	is	er	voor	de	smd’er-in-opleiding	een	competentiegericht	opdrachten-	en	beoor-

delingsmagazijn	beschikbaar.	Dit	magazijn	bevat	opdrachten	met	(competentiegerichte)	beoor-

delingsprotocollen	voor	het	portfolio	en	een	proeve	van	bekwaamheid.	Bij	iedere	opdracht	ziet	de	

leerling	welke	thema’s	als	naslag	dienen	bij	die	opdracht.	Dit	magazijn	is	digitaal	verkrijgbaar,	met	

een	licentie.

Veel	plezier	en	succes	bij	het	werken	met	dit	boek!!
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1.1 Inleiding
Je volgt de opleiding voor sociaal-maatschappelijk dienstverlener, ook wel smd’er genoemd.
Het is een opleiding met een breed werkveld en een uitgebreide doelgroep. Je kunt te ma-
ken krijgen met veel, maar ook heel verschillende mensen en groepen. En al die groepen en 
individuen hebben ook weer hun specifieke behoeften.

In je werk zul je ook met veel instanties te maken krijgen. Dat komt omdat jouw cliënten 
informatie van jou willen, of omdat je ze gaat doorverwijzen. Je zult ook samenwerken met 
instanties wanneer je een cliënt wilt helpen. En ook dat maakt je beroep boeiend en afwis-
selend.

In dit thema gaan we eerst in op de verschillende doelgroepen van de smd’er. We kijken 
ook naar de organisaties en instanties waarmee je te maken krijgt, wanneer je met bepaalde 
doelgroepen werkt. Daarna gaan we in op de behoeften van cliënten en hoe jij daarop in 
kunt spelen. 

De inhoud van dit thema:

1-1

1.2 Doelgroepen en organisaties

1.3 Behoeften van de cliënt

1.4 In de praktijk

Ook in het boek ‘Cliënt en Omgeving’ gaat het over doelgroepen. In dit boek worden de 
doelgroepen specifiek in relatie tot sociaal-maatschappelijke dienstverlening besproken. 
Toch kan het handig zijn ook de thema’s uit ‘Cliënt en Omgeving’ nog eens te raadplegen.

Th
em

a1Kenmerken	en	behoeften	
van	de	smd-cliënt
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1.2 Doelgroepen en organisaties
De sociaal-maatschappelijke dienstverlening (smd) kent veel doelgroepen. Sommige doel-
groepen zijn er altijd geweest; tienermoeders bijvoorbeeld. Andere doelgroepen zijn er pas 
de laatste decennia bij gekomen. Zwerfjongeren zijn daar een voorbeeld van. Maar er zijn 
natuurlijk nog veel meer doelgroepen.

Als smd’er werk je in een organisatie die zich op één of meer doelgroepen richt. We geven 
hier op alfabetische volgorde een overzichtje van de belangrijkste doelgroepen met de orga-
nisaties die zich met deze doelgroepen bezighouden.

Doelgroep Belangrijkste organisaties
•	 Asielzoekers,	vluchtelingen	en	

illegalen
•	 Centraal	Orgaan	opvang	asielzoekers	(COA),	asielzoe-

kerscentrum	(AZC),	Vluchtelingenwerk
•	 Dak-	en	thuislozen •	 Centrum	voor	dienstverlening,	sociale	pension,	woon-

begeleidingscentrum,	gemeentelijke	sociale	dienst,	
Wmo-loket	(Wet	maatschappelijke	ondersteuning)

•	 Gehandicapten	en	ouderen •	 Instelling	voor	gehandicaptenzorg,	thuiszorg,	verpleeg-
huis,	verzorgingshuis,	ziekenhuis,	woonbegeleidings-
centrum,	dienstencentrum	voor	ouderen,	Wmo-loket,	
woningbouwverenging

•	 Huurders •	 Woningcorporatie	en	-vereniging,	sociaal	buurtbeheer,	
informatievoorziening	in	de	wijk

•	 Mensen	met	een	justitiële	maat-
regel

•	 Raad	voor	de	Kinderbescherming,	reclassering,	bureau	
Halt,	woonbegeleidingscentrum,

•	 Mensen	met	schulden •	 Gemeente,	kredietbank,	schuldhulpverleningsinstelling
•	 Slachtoffers •	 Slachtofferhulp,	blijf-van-mijn-lijfhuis,	Fiom
•	 Tienermoeders •	 Fiom,	Jongeren	Informatie	Punt	(JIP),	vrouwenopvang,	
•	 Uitkeringsgerechtigden	 •	 Centrum	voor	Werk	en	Inkomen	(CWI),	Gemeenschap-

pelijke	Sociale	Dienst	(GSD),	Bureau	Sociaal	Raadslieden	
(BSR)

•	 Verslaafden •	 Verslaafdenhulp,	geestelijke	gezondheidszorg	(GGZ)
•	 Werklozen •	 Juridisch	loket,	Centrum	voor	Werk	en	Inkomen	(CWI)	,	

gemeentelijke	sociale	dienst,	
•	 Zwerfjongeren •	 Raad	voor	de	Kinderbescherming,	crisisopvang,	Jonge-

ren	Informatie	Punt	(JIP)

Dit overzicht noemt de organisaties waarmee de doelgroep zeker te maken krijgt. Maar het 
is onmogelijk alle organisaties op te noemen. Zo kan bijvoorbeeld iedereen te maken krij-
gen met Slachtofferhulp. Ouderen kunnen te maken krijgen met de gemeentelijke sociale 
dienst en een gehandicapte kan zich inschrijven bij het UWV Werkbedrijf. Het Leger des 



Als de asielprocedure in gang is gezet, krijgt de asielzoeker woonruimte in een asielzoekerscentrum

Thema 1 Kenmerken en behoeften van de smd-cliënt
13

Heils biedt hulp en ondersteuning aan ieder die dat nodig heeft, van dak- en thuislozen tot 
tienermoeders en zwerfjongeren.

In de volgende paragrafen gaan we in op de genoemde doelgroepen. We noemen ook de 
taken die er zijn voor een sociaal-maatschappelijk dienstverlener.

1.2.1 Asielzoekers, vluchtelingen en illegalen

In Nederland verblijven niet alleen Nederlanders, maar ook mensen uit allerlei andere lan-
den. Mensen die geen Nederlands paspoort hebben, noemen we vreemdelingen. Zij heb-
ben niet de Nederlandse nationaliteit. Afgezien van de toeristen die hier vakantie komen 
vieren, wonen en werken in Nederland mensen uit allerlei Europese en andere landen. Veel 
van deze vreemdelingen zijn tijdelijk in Nederland. Ze lopen hier stage, studeren hier of 
worden naar Nederland gezonden door hun werkgever. Ze komen met een duidelijk doel 
en weten vaak van tevoren hoe lang ze hier blijven. Er zijn ook vreemdelingen die graag in 
Nederland willen blijven, of met een Nederlander willen trouwen. Deze mensen hebben 
geen asiel (bescherming) nodig, maar wel een vergunning om in Nederland te mogen wo-
nen. Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan de vreemdeling zo’n vergunning 
aanvragen. De IND noemt dit soort aanvragen reguliere aanvragen.
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Asielzoekers	

Er komen ook vreemdelingen naar Nederland om heel andere redenen. Bijvoorbeeld om-
dat ze het niet eens zijn met de religie of de politiek in hun land en om die reden vervolgd 
worden. Deze mensen vragen asiel aan in Nederland. We noemen ze asielzoekers.

Asielzoekers vragen asiel aan in een Aanmeldcentrum (AC). Er is een AC bij ter Apel en 
een op Schiphol. Binnen een etmaal krijgt de asielzoeker te horen of hij ja dan nee de 
asielprocedure mag ingaan. Na een negatief besluit moet de asielzoeker Nederland weer 
verlaten. Bij een positief besluit gaat de asielzoeker de verdere asielprocedure in en wordt 
dan door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in een asielzoekerscentrum 
(AZC) geplaatst. Hier krijgt iedere asielzoeker een medisch onderzoek en hij voert ge-
sprekken met de IND. Tijdens het verblijf in het AZC kan de asielzoeker zich voorberei-
den op de toekomst en deelnemen aan een inburgeringcursus en een cursus Nederlands.

De IND neemt de beslissing of een asielzoeker de status van vluchteling krijgt. Het duurt 
soms erg lang voordat de IND een beslissing genomen heeft. De beslissing kan negatief 
uitvallen en dan moet de asielzoeker Nederland weer verlaten. Valt de beslissing positief 
uit, dan krijgt de asielzoeker de status van vluchteling en een voorlopige verblijfsvergun-
ning.

Sinds januari 2007 geldt de Wet Inburgering. Daarin is geregeld dat mensen die lange tijd 
in Nederland willen blijven of Nederlander willen worden, een inburgeringexamen moe-
ten afleggen. Ze krijgen vijf jaar de tijd om zich op dit examen voor te bereiden.

Het COA biedt een programma aan waarin Nederlandse les en kennis van de Nederlandse 
maatschappij gegeven wordt. Het programma is gericht op integratie en inburgering.

Samen met andere organisaties werkt het COA eraan om vluchtelingen aan werk te hel-
pen. Samenwerkende organisaties zijn bijvoorbeeld het UWV Werkbedrijf, Vluchtelingen-
werk Nederland en de stichting Hersteld vertrouwen in de toekomst (HIT).

Een vluchteling die langere tijd in Nederland verblijft, goed ingeburgerd en geïntegreerd 
is, kan de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Als de vluchteling hiervoor toestemming 
krijgt, wordt hij genaturaliseerd en is daarmee Nederlander geworden. Iemand mag ook 
twee nationaliteiten hebben: die van het thuisland en de Nederlandse.
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Taken	in	een	AZC	

Asielzoekers komen uit een ander land, ze kennen de taal, de gebruiken en de cultuur niet. 
Alles is vreemd. Daarom is het belangrijk dat asielzoekers goede informatie krijgen: infor-
matie over de asielprocedure, over inburgering in Nederland, over leer- en kennistrajecten, 
over de directe omgeving en over geld (de waarde van geld, wat je ermee kunt doen en wat 
je ermee moet doen, bijvoorbeeld je boodschappen betalen).

Tijdens het verblijf in een AZC en bij de gesprekken met de IND krijgt de asielzoeker 
begeleiding. Van iedere asielzoeker moet een digitaal dossier gemaakt worden. Hierin komt 
verslag van alles wat invloed kan hebben op het verlenen van een verblijfsvergunning. Het 
is belangrijk dat de asielzoeker advies en hulp krijgt bij het verkrijgen van documenten die 
het vluchtverhaal ondersteunen. Soms is ook aanvullende informatie nodig.

Alleenstaande	Minderjarige	Asielzoekers	(AMA’s)

Kinderen en jongeren vluchten doorgaans samen met hun familie. In oorlogsgebieden zijn 
oudere familieleden – waaronder vader en moeder – soms vermoord. Kinderen en jongeren 
vluchten dan samen met andere volwassenen het land uit. Ook gebeurt het dat kinderen 
tijdens de vlucht hun ouders kwijtraken.

Kinderen en jongeren die zonder familie in Nederland aankomen, noemen we Alleenstaan-
de Minderjarige Asielzoekers (AMA’s). Ze komen onder voogdij van de overheid. AMA’s 
komen in kleinschalige wooneenheden en krijgen begeleiding. Behalve vaardigheden als 
boodschappen doen, koken en vrijetijdsbesteding, leren ze ook Nederlands en worden de 
oudsten voorbereid op een beroep.

Taken	in	opvang	voor	AMA’s	

Jongeren krijgen begeleiding en leren hoe ze boodschappen moeten doen, hoe ze moeten 
koken en welke vrijetijdsbestedingen er zijn. Ook leren ze welke omgangsvormen gebrui-
kelijk zijn.

Jongere kinderen moeten leren spelen met elkaar. Ze krijgen begeleiding in sport en spel en 
in omgangsvormen. Overdag zijn de kinderen naar school.

Het COA en de AZC’s werken met veel vrijwilligers. Er zijn wel enkele betaalde banen, 
vaak voor hoger opgeleiden, soms ook voor mbo’ers.




