BENUT HET POTENTIEEL VAN
PAM
MBO SOCIAAL WERKERS
Versterk de sociale basis in de wijk!
RENDEMENT
Sociaal werk met bewoners in buurten vraagt meer
handen in de wijk én om meer mbo sociaal werkers.
De ‘gewone’ man of vrouw in de buurt heeft vaak
sneller vertrouwen als de sociaal werker aansluit bij
de belevingswereld van bewoners, gezinnen en jeugd
in 'hun' buurt of wijk. De juiste mix van professionals
is door verschillende factoren uit balans en vraagt
om een herziening van de inzet door mbo en hbo opgeleide professionals. Sterk buurtwerk vraagt daar
om!

In februari 2021 verscheen het rapport van SEOR,
Erasmus School of Economics, uitgevoerd in opdracht
van Sociaal Werk Werkt. De conclusie luidt “Sociaal
werk is rendabel. Direct en indirect draagt sociaal
werk bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productiever arbeidsaanbod en een hogere
kwaliteit van leven”.
Substitutie tussen zorg en welzijn speelt een sleutelrol in de afname van (dure) eerste- en tweedelijns zorg.
Het rapport illustreert die substitutie met voorbeelden
uit de business-cases zoals intensieve persoonlijke begeleiding en schuldenaanpak, een interdisciplinaire
aanpak binnen welzijns- en zorgdomein (zoals met de
methode Welzijn op Recept), buurtcoaching en presentie in de wijk en door vraagverheldering, zoals bij
het bieden van administratief juridische hulp en het
afleggen van huisbezoeken en goede doorverwijzing.
Dit moet, volgens het rapport, gebeuren door hoger
opgeleide professionals met meervoudige competenties
die als T-shaped professional interprofessioneel handelen. Het lijkt erop dat de inzet van vooral hoogopgeleide professionals gezien wordt als de cruciale sleutel, terwijl dit niet altijd effectief en efficiënt is. Dat is
echter een deel van het verhaal.

“Er is meer winst te behalen door
het beschikbare potentieel van mbo
sociaal werkers beter te benutten.”
Branchebreed komen we in de wijk handen te kort.
Denk aan uitdagingen zoals eenzaamheid, armoedebestrijding, mantelzorgondersteuning, laaggeletterdheid, ondersteuning van (kwetsbare) jeugd. Juist hier
kan de mbo sociaal werker het verschil maken.

FLET

DE KRACHT VAN DE
MBO SOCIAAL WERKER
“De kracht van de mbo sociaal werker
zit in de nabijheid en aansluiting bij
mensen. Zij spreken als geen ander de
taal van de straat, buurt of wijk.”
Wil je in contact komen met de ‘gewone’
buurtbewoner, dan moet je eropaf, streetwise
zijn en aansluiten bij de belevingswereld van
bewoners, gezinnen en jeugd in deze buurten.
De combinatie van (stage)ervaring, (methodische) kennis en een voor de mensen herkenbare presente benaderingswijze maakt dat mbo
sociaal werkers aansluiten en het vertrouwen
krijgen. Dat is essentieel om de vraag-achterde-vraag boven tafel te krijgen, aan vroegsignalering te doen en al dan niet in samenspraak
met mensen, te zorgen voor een passende doorverwijzing.
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