Daarom zichtbare kwaliteit

Kwaliteitslabel
Sociaal Werk
Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is een uniek en
eigenzinnig kwaliteitslabel. Het staat voor sterk
sociaal werk. Sociaal Werk Nederland heeft het
ontwikkeld in nauwe samenwerking met leden.
Ons kwaliteitslabel stoelt op drie pijlers:
• het vakmanschap van sociaal werkers
• het effect van hun dienstverlening voor burgers
• faciliterende, lerende organisaties met een
gezonde bedrijfsvoering en adequate besturing
Met het Kwaliteitslabel laat u zien dat u sociaal werk
van hoge kwaliteit levert die aantoonbaar voldoet
aan de waarden en normen van de branche.

Integraal werken en de vele nieuwe (zorg)spelers veranderen het
krachtenveld. Dat vereist van het sociaal werk kwaliteit en optimale
kennis van zaken.
Sociaalwerkorganisaties willen de noodzaak, kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde van hun diensten kunnen aantonen tegenover
klanten, collega’s, gemeenten en andere opdrachtgevers. Laten zien
dat je kwaliteit levert is in deze tijd van transformatie een must.

Waarom een Kwaliteitslabel Sociaal Werk?

Leren en (blijven) verbeteren
Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is een katalysator voor een doorlopend leer- en verbeteringsproces. Aan de slag gaan met het
Kwaliteitslabel bevordert kennisdeling en lerend vermogen van
alle medewerkers in de organisatie en ondersteunt de kwaliteitsverbetering van de hele branche. En dat draagt weer bij aan een
sterke sociale basis in alle Nederlandse wijken, buurten en dorpen.
Positionering en inkoop
Sociaalwerkorganisaties willen de kwaliteit en de maatschappelijke meerwaarde van hun diensten kunnen aantonen voor klanten,
samenwerkingspartners, gemeenten en andere opdrachtgevers.
Met het Kwaliteitslabel laat u zien dat u sociaal werk van hoge
kwaliteit levert die aantoonbaar voldoet aan de waarden en
normen van de branche.

Positieve ervaringen

De reacties vanuit organisaties die er inmiddels mee werken zijn
enthousiast: ‘Eindelijk gaat het niet alleen om de werkprocessen,
maar om wát je als professional dagelijks doet, hóe je dat doet en
hoe het beter kan! Niet afvinken maar reﬂecteren.’
Dat blijkt zo bijzonder dat ook andere branches geïnteresseerd zijn
in de ins en outs van dit label. Ook vragen steeds meer gemeenten
om het Kwaliteitslabel bij hun inkoop van dienstverlening.
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Aan de slag

Op de website van Sociaal Werk Nederland vindt u een speciale pagina
Kwaliteitslabel met meer informatie, downloads, de Toolbox van het Kwaliteitslabel, de kwaliteitswaarden, de kwaliteitsnormen, de zelfevaluatie en allerlei
andere informatie die nodig is om te bepalen of het Kwaliteitslabel iets voor u
is en wat u daarvoor nodig heeft.

Aanmelding toetsing

Ook kunt u zich hier aanmelden voor de intercollegiale adviesmeting en de
daarvoor benodigde training. Wilt u (ook) een externe audit zodat u over het
certiﬁceringscertiﬁcaat beschikt? Op de website vindt u ook informatie over
certiﬁceerders (CI).

Meer informatie

Op de website van Sociaal Werk Nederland kunt u alle informatie downloaden:
de kwaliteitswaarden, de normen, de zelfevaluatie en diverse hulpmiddelen
en toelichting. Ook vindt u deze ﬂyer digitaal, promotieﬁlmpjes, het
Kwaliteitsregister waarin alle getoetste organisaties zichtbaar zijn en een
toolbox met ondersteunende instrumenten.
Kijk op: www.sociaalwerknederland.nl/kwaliteitslabel

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met Sociaal Werk
Nederland: 030 721 0 721 of info@sociaalwerk.nl.

Toezicht

Twee organen bewaken de gang van zaken rond het label: de beheercommissie Kwaliteitslabel Sociaal Werk (met afgevaardigden uit lidorganisaties)
en de Raad van Toezicht (met externe stakeholders). De beheercommissie
XGT\QTIVQPFGTOGGTJGVVQGMGPPGPXCPFGEGTVKƂECVGPJGVQPFGTJQWFGP
de doorontwikkeling van de normen en de toetsing.

BRANCHECODE Sociaal Werk
Kwaliteitswaarden die alle leden
ondertekenen, in 3 domeinen:
1. Vakmanschap
2. Dienstverlening
3. Organisatie en bestuur
TOETSBARE NORMEN
Per domein en per waarde
zijn er toetsbare normen

De toetsingsmogelijkheden

'T\KLPKPRTKPEKRGVYGGVQGVUKPIUXCTKCPVGPKPVGTEQNNGIKCNGCFXKGUOGVKPIGP
een externe audit. Daarnaast is er een combinatie van intercollegiale en
GZVGTPGVQGVUKPIOQIGNKLM7MWPVJGV-YCNKVGKVUNCDGN5QEKCCN9GTMQQM
EQODKPGTGPOGVDKLXQQTDGGNF*-<QH+51
Intercollegiale adviesmeting
*KGTDKLYGTMVWUCOGPOGVVYGGQHOGGTEQNNGICQTICPKUCVKGUWVQGVUVGNMCCT
op basis van het normenkader op de naleving van de waarden. Dat leidt tot
een leerrapport en registratie in het Kwaliteitsregister Sociaal Werk.

INTERCOLLEGIALE
ADVIESMETING
Collega’s toetsen elkaar op
basis van het normenkader
op de naleving van de
waarden. Leidt tot registratie in het Kwaliteitsregister Sociaal Werk.

EXTERNE AUDIT
Op basis van de normen toetst een externe auditor
v`iÜ>>À`iÛ`i`iÜÀ`i>}iiiv`°
iiÝÌiÀi>Õ`Ì>ÃÛ>vVL>ÌiiÌ
een intercollegiale adviesmeting. En, de audit kan eniÛÀ iÌÜ>ÌiÌÃ>LivVL>ÌiiÌii
ander keurmerk plaatsvinden. Dit leidt tot registratie
Ài}ÃÌiÀiiiViÀÌwV>>Ì°

Externe audit
1RDCUKUXCPFG-YCNKVGKVUPQTOGPVQGVUVGGPCWFKVQTXCPGGPEGTVKƂEGTGPFG
KPUVCPVKG %+ QHFGYCCTFGPKPWYQTICPKUCVKGXQNFQGPFGYQTFGPPCIGNGGHF
&G\GGZVGTPGCWFKVNGKFVVQVTGIKUVTCVKGKPJGV-YCNKVGKVUTGIKUVGTGPEGTVKƂ
EGTKPI7MWPVFGJGNGQTICPKUCVKGNCVGPVQGVUGPQH DGIKPPGPOGV DGRCCNFG
onderdelen van uw organisatie.
Combinatietoets (intercollegiale adviesmeting + externe audit)
#NUWGGP%+YKNVKP\GVVGPGPÏÏMYKNVNGTGPXCPFGURKGIGNFKGGGPEQNNGIC
organisatie u voorhoudt, dan kunt u kiezen voor een gecombineerde audit.
+PFCVIGXCNFQQTNQQRVWUCOGPOGVWYRCTVPGTQTICPKUCVKGUJGVVTCLGEVXQQT
intercollegiale adviesmeting maar laat u de audit extern uitvoeren onder
NGKFKPIXCPGGP%+&KVNGKFVVQVTGIKUVTCVKGGPEGTVKƂEGTKPI
Combinatietoets (HKZ/ISO + de normen van het kwaliteitskader)
*GGHVWCNGGPMYCNKVGKVUEGTVKƂECCV DKLXQQTDGGNF*-<+51 GPYKNVWJGV
-YCNKVGKVUNCDGN5QEKCCN9GTMVQGXQGIGP!&CVMCP&G%+VQGVUVFCPVKLFGPU
de audit voor het andere keurmerk ook die normen van het Kwaliteitslabel
5QEKCCN9GTMFKGQPFGTUEJGKFGPF\KLP XQQTCNXCMOCPUEJCR 

Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Eerste stap: zelfevaluatie

&G\GNHGXCNWCVKGKUFGGGTUVGUVCRKPJGVYGTMGPOGVJGV-YCNKVGKVUNCDGN+P
JQGXGTTGXQNFQGVWYQTICPKUCVKGCNCCPFGMYCNKVGKVUPQTOGP!'PYCVUVCCVW
PQIVGFQGPQOJGVNCDGNVGDGJCNGP!&GUIGYGPUVMWPVWHGGFDCEMMTKLIGP
QRFG\GNHGXCNWCVKGFKGWJGGHVKPIGXWNF+PFCVIGXCNDGURTGGMVWKPGGP
HGGFDCEMIGURTGMOGVGGPEGTVKƂEGGTFGT %+ QHWFGPQTOGPIQGFKPVGT
preteert, waar uw organisatie nu staat en wat u gezien de resultaten uit de
zelfevaluatie nog moet doen om het label te behalen. Ook kan zo‘n gesprek
JGNRGPDKLJGVMKG\GPXCPGGPRCUUGPFGXQTOXCPVQGVUKPIGPFGDKLDG
JQTGPFGXGTXQNIUVCRRGP8CPXGGNQTICPKUCVKGUJQTGPYGFCVLGGEJVGXGP
moet gaan zitten voor de zelfevaluatie, maar dat die inspanning zich dubbel
GPFYCTUWKVDGVCCNVDKLFGCWFKV

LEDEN OVER HET KWALITEITSLABEL

Wilt u met het
Kwaliteitslabel aan
de slag?

JA

NEE

iivÌÕ>iiViÀÌwV>>Ì
<v-"LÛ®¶

JA

Wilt u dit
handhaven?

Ja, ik wil een combinatie van het Kwaliteitslabel
en HKZ/ISO

º7i«iÀiÀiÃÌii`ÃiiÀi>ÃiiiÌÜiÀ]iÌÛii>`iÀiÀ}>Ã>ÌiÃ°
>>ÀLÜiÜi>>Ìi`>ÌÛ>>ÃV >«i«ÀviÃÃ>ÌiÌLÃVi
traal staan en dat we daar scherp op gehouden worden. Dat doet dit label.”
iÀi iÀ ÕÌ]7 Ài`>®

NEE

Ja, ik wil het Kwaliteitslabel voor (een deel van)
mijn organisatie

Nee, ik wil
overstappen naar het
volledig Kwaliteitslabel

Wilt u het
ViÀÌwV>>Ìvii
registratie?

Ü}iiViÀÌwV>>Ì]
maar wel een registratie

Ü iÌViÀÌwV>>Ì
(dus externe toetsing)

U kunt zich opgeven
voor Intercollegiale
Adviesmeting
U kunt kiezen uit 3 toetsingsopties
1. Uw eigen CI toetst ook het label.
2. U kiest een preferred supplier, die toetst het label
3. U kiest een preffered supplier, die toetst samen met uw
collega’s het label

U kiest voor Intercollegiale
Adviesmeting

Sterk Sociaal Werk: samenhang kwaliteitslabel en
professionalisering

Professionals vormen de sleutel voor de kwaliteit van de dienstverlening
aan de burger. Daarom gaat het Kwaliteitslabel voor een groot deel over
XCMOCPUEJCR<QGMVWOGGTJCPFXCVVGPXQQTFGQPVYKMMGNKPIXCPJGV
XCMOCPUEJCRXCP WY RTQHGUUKQPCNU!8KPFJGVEQORGVGPVKGRTQƂGNDGTQGRU
code en beroepsregister op www.sociaalwerkversterkt.nl en lees verhalen
van professionals:
r *QGICCPLQWYEQNNGICoUQOOGV
DGTQGRUQPVYKMMGNKPI!
Vakmanschap
Professional
r *QGTGƃGEVGGTLGKPÅPQRFGRTCMVKLM!
r *QGNGGTLGXCPKPYQPGTU!
Dienstverlening

Organisatie,
Bestuur &
Toezicht

‘Toetsing op vakmanschap en professionaliteit vinden we belangrijker dan
ÌiÌÃ}««ÀVi`ÕÀiÃiÜiÀ«ÀViÃÃi°½iÌÜ>ÌiÌÃ>Li-V>>7iÀ
}>>ÌiV ÌÛiÀÃÛ>]ÛiÀÜ>ÌÃÜiÀLiÌiiÌÛÀâiVlÌiiÛiÀ
hoe we blijven leren en goed besturen. Dit sluit aan bij het werk dat Sterker
dagelijks doet en het spreekt de taal van de branche.
čÀi`i6ÀiÃ]-ÌiÀiÀÃV>>ÜiÀ i}i®
¼ Ì>LiLÀi}ÌiÃi]Ìi>Ãi`>>Àii`i iiÀ}>Ã>ÌiLiÜi}}
i iÌiÛiÀÌÛ>ÌiÛi`iili«ÀiVÌi«°iÃi}>>iÀiV Ìâiv
iiLiâ}]ÌÜiiâV i}iÛi Õi}iÛ>>ÃV >«ÛÀ°½
>ÀÌÛ> }i]-ÕÀ«ÕÃ®
Je hoeft in de zelfevaluatie niet alle onderdelen even uitvoerig te behandelen.
Je kunt echt zelf accenten aanbrengen en bijvoorbeeld kiezen voor de normen
die wel eens kritisch zouden kunnen zijn voor Sterker. Privacy bijvoorbeeld.
>ÌÃÌ>>Ì}i`««>«iÀ]>>ÀÜ>ÌâiiiÀÛ>ÌiÀÕ}`i«À>Ì¶½
-ÌiwiiiÀÌÃ]-ÌiÀiÀÃV>>ÜiÀ i}i®
‘Het Kwaliteitslabel sluit mooi aan bij onze nieuwe cao. Die is zo anders dan
Üi>Ì`}i >` iLLi] iÌÃiV Ìii ÃÌÀÕVÌiÛičÀLi`Ã"ÛiÀiiÃÌ°
Iedereen wordt geacht zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen job.
iÌ}>>ÌÛiÀ iÌiiÛ>i«ÀviÃÃiiÀÕÌi° Ì>Li i«Ì`>>ÀL°½
č`ÕâiÀ] > >ÀiÛi`®
Meer ervaringsverhalen vindt u op:
YYYUQEKCCNYGTMPGFGTNCPFPNMYCNKVGKVUNCDGN GTXCTKPIGPOGVJGVMYCNKVGKVUNCDGN
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