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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

‘Communicatie	en	Organisatie;	SAW	3	&	4’		is	één	van	de	boeken	voor	de	opleiding	SAW.	De	

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

kwalificatiedossier	SAW.	

Deze	SAW-boeken	zijn:

Inleiding

Inleiding	
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Ieder	boek	bevat	die	thema’s	die	de	saw’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 ‘Communicatie en Organisatie; SAW 3 & 4’

	‘Communicatie	en	Organisatie;	SAW	3	&	4’	bevat	de	volgende	18	thema’s:

1		 Organisatiedoelen	

2		 Organisatiestructuur	

3		 Organisatiecultuur	

4		 Eigen	positie	binnen	de	organisatie

5		 Communicatie	

6		 Communicatiemiddelen	

7		 Intercultureel	communiceren	

8		 Gesprekstechniek	

9		 Tweegesprekken	

10		 Vergaderen	en	notuleren	

11		 Presenteren	

12		 Functioneren	in	groepen	

13		 Samenwerking	

14		 Feedback	

15		 Omgaan	met	conflicten	

16		 Een	professionele	beroepshouding

17		 Observeren	

18		 Rapporteren

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	powerpointpresentatie	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 SAW 3 & 4

Naast	de	boeken	zijn	er	voor	de	saw’er-in-opleiding	opdrachten-	en	beoordelingsmagazijnen.	

Deze	magazijnen	bevatten	opdrachten	met	(competentiegerichte)	beoordelingsprotocollen	voor	

het	portfolio	en	proeven	van	bekwaamheid.	Bij	iedere	opdracht	ziet	de	leerling	welke	thema’s	als	

naslag	dienen	bij	die	opdracht.	Deze	magazijnen	zijn	digitaal	verkrijgbaar,	met	een	licentie.

Veel	plezier	en	succes	bij	het	werken	met	dit	boek!!
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1.1 Inleiding
Als je gaat werken, of het nu in je bpv is, in een vakantiebaan of in een vaste baan, kom je 
in een organisatie terecht. In een organisatie heb je collega’s met wie je samen aan een doel 
werkt. 

In dit thema leer je wat er in een organisatie van je wordt verwacht. Je leert wat organisa-
tiedoelen zijn en hoe je eraan kunt meewerken die doelen te bereiken.

Organisatiedoelen en organisatiebeleid kun je niet los van elkaar zien. Wat beleid is en hoe 
dat samenhangt met de doelen, lees je ook in dit thema.

De inhoud van dit thema:

1-1

1.2 Wat is organiseren

1.3 Wat is een organisatie

1.4 Organisatiedoelen

1.5 Organisatiebeleid

1.6 Middelen en activiteiten

1.7 Mogelijkheden en beperkingen

1.8 In de praktijk

Th
em

a1Organisatiedoelen	
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1.2 Wat is organiseren?
Organiseren doet iedereen wel eens, al is het maar het organiseren van een verjaardagsfeest-
je. Het doel is dan een leuke verjaardag. Je kunt dat in je eentje organiseren of eventueel 
samen met een familielid of een vriendin. Om dat feest voor elkaar te krijgen, moet je een 
aantal activiteiten ondernemen, zoals boodschappen doen en de kamer gezellig maken. In 
een organisatie zijn veel mensen die activiteiten ondernemen om een doel te bereiken. 

Organiseren is:

1-2

• samen met anderen en met middelen

• planmatig

• activiteiten ondernemen

• om een doel te bereiken

Je kunt je voorstellen dat in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, 
veel medewerkers samenwerken om alle cliënten goed te kunnen verzorgen en te helpen. 
De medewerkers ontwikkelen en ondernemen tal van activiteiten, waardoor de cliënten zo 
zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Een buurthuis bijvoorbeeld is veel kleiner, maar 
ook hier zijn mensen die activiteiten ondernemen om de buurtbewoners te helpen hun 
vrije tijd goed te besteden.

Je begrijpt dat medewerkers al die activiteiten volgens een bepaald plan bedenken en 
vervolgens uitvoeren. Voor een verjaardagsfeestje bedenk je van tevoren wie je wilt uitnodi-
gen, hoe, met welke middelen je de kamer gezellig gaat maken, wat je in huis wilt halen en 
wanneer je dat wilt doen. Zo gaat dat ook in organisaties. Organisaties zijn opgezet om één 
of meerdere doelen te bereiken. Van tevoren wordt bedacht wat er wanneer nodig is om die 
doelen te bereiken.



Een	organisatie	met	een	doel
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1.3 Wat is een organisatie?
Een arbeidsorganisatie is een verzamelnaam voor allerlei bedrijven en instellingen waar ar-
beid wordt verricht en waar mensen betaald krijgen voor hun werk. Nu hebben we al gelijk 
twee kenmerken te pakken, maar er zijn er nog een paar. We zetten ze voor je op een rij.

Kenmerken van een arbeidsorganisatie:

1-3

• mensen werken samen

• aan een gemeenschappelijk doel

• met gebruikmaking van middelen

• en inzet van deskundigheid

• en krijgen betaald voor hun werk

Er zijn ook organisaties waar niet al deze kenmerken voorkomen. Als een grote familie een 
verjaardagsfeest organiseert voor moeder die 80 jaar wordt, en waarvoor 70 mensen uitge-
nodigd worden, dan is dat een hele organisatie. Maar het is géén arbeidsorganisatie.

Wij hebben het hier alleen over de arbeidsorganisatie; we noemen die kortweg: organisatie.
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Soorten	organisaties

Organisaties heb je in vele soorten en maten. De schoenmaker waar je je schoenen laat 
maken, de supermarkt waar je je boodschappen doet en het verpleeghuis waar ouderen 
verpleegd en verzorgd worden, zijn allemaal voorbeelden van organisaties. 

De schoenmaker en de supermarkt moeten winst maken om te kunnen overleven. Een 
schoenmaker die geen winst maakt, kan de huur of hypotheek van het pand niet meer 
betalen. Bij de supermarkt geldt dat ook: een supermarkt die geen winst maakt, kan de 
kosten niet meer betalen en gaat failliet.

Alle organisaties die winst moeten maken, noemen we profitorganisaties. Ze hebben een 
commercieel doel: winst maken. Een deel van die winst wordt aan het eind van het jaar 
uitgekeerd aan het personeel. Andere termen voor profitorganisaties zijn: onderneming, 
bedrijf, zaak. Met deze laatste term, ‘zaak’, worden vaak winkels aangeduid: een damesmo-
dezaak, een cd-zaak.

Er zijn ook organisaties die heel andere doelen hebben, bijvoorbeeld het doel ‘zorgen voor 
een veilige stad (de politie)’. Of: ‘opvang en hulp bieden aan vrouwen in psychische of 
sociale nood (FIOM-huis)’. Dergelijke organisaties hebben nooit een winstdoel, maar 
altijd een maatschappelijk doel. Dit zijn non-profitorganisaties. Deze organisaties worden 
ook vaak instelling genoemd. 

Met de term ‘bedrijf ’ kun je zowel een profitorganisatie als een non-profitorganisatie 
aanduiden.

Sommige mensen maken onderscheid tussen non-profitorganisaties en not-for-profitorga-
nisaties:
• Non-profitorganisaties vind je bij de overheid en deze worden ook gefinancierd door 

de overheid. Voorbeelden van deze overheidsorganisaties: de politie, de rechtbank, een 
ministerie.

• Not-for-profitorganisaties worden voor een deel door de overheid gesubsidieerd. Voor 
een ander deel krijgen ze hun inkomen van verzekeraars of direct van cliënten. Zieken-
huizen, zorgcentra, thuiszorginstellingen, kortverblijftehuizen en dergelijke zijn hier 
voorbeelden van.
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1.4 Organisatiedoelen
Je bent de term ‘doel’ hiervoor al tegengekomen. Je hebt gelezen dat non-profitorganisaties 
en not-for-profitorganisaties geen winstdoel hebben, maar maatschappelijke doelen. We 
gaan nu wat dieper op deze doelen in.

Een doel is:

1-4

dat wat je wilt bereiken, het resultaat

In	het	woonzorgcentrum	Hogerheide	wonen	mensen	van	65	jaar	en	ouder	die	lichamelijke	

of	psychische	beperkingen	hebben	waardoor	ze	niet	meer	zelfstandig	kunnen	wonen.	In	het	

woonzorgcentrum	hebben	de	bewoners	allemaal	hun	eigen	appartement	en	in	het	gebouw	

zijn	allerlei	voorzieningen,	zoals	een	kapper,	pedicure,	fysiotherapeut,	een	restaurant,	een	kof-

fiekamer/café,	een	winkeltje	waar	kruidenierswaren	te	koop	zijn.	Er	zijn	tal	van	activiteiten	waar	

bewoners	aan	mee	kunnen	doen.

Het	organisatiedoel	van	Hogerheide	is:	bewoners	wonen	in	een	veilige	woonomgeving	en	

functioneren	zo	zelfstandig	mogelijk	(mede	dankzij	allerlei	voorzieningen)	wat	hun	gevoel	van	

welbevinden	vergroot.	

Eline,	één	van	de	medewerkers	op	een	zorgafdeling,	praat	met	mevrouw	Hendriksen.	Mevrouw	

Hendriksen	klaagt	over	zere	voeten.	Omdat	haar	voeten	zo	zeer	doen,	loopt	ze	zo	weinig	moge-

lijk.	Dat	levert	problemen	op:	ze	gaat	niet	meer	naar	het	winkeltje	om	brood	en	beleg	te	halen,	

ze	gaat	niet	meer	‘s	morgens	samen	met	andere	bewoners	koffiedrinken,	ze	blijft	maar	het	

liefste	op	haar	kamer.	Mevrouw	Hendriksen	voelt	zich	nu	een	beetje	down.	Eline	kijkt	eens	naar	

de	voeten	van	mevrouw	Hendriksen	en	ziet	veel	eeltknobbels	en	likdoorns.	Eline	bespreekt	dit	

met	mevrouw	Hendriksen	en	vraagt	of	ze	weet	dat	er	een	pedicurepraktijk	in	het	gebouw	is.	

Nee,	dat	wist	mevrouw	Hendriksen	niet.	Eline	geeft	mevrouw	Hendriksen	het	telefoonnummer	

van	de	pedicure	en	raadt	haar	dringend	aan	een	afspraak	te	maken.




