Zonder Sociaal Werkers geen Participatiemaatschappij
‘Eigen Kracht en zelfredzaamheid’ kunnen niet zonder Sociaal Werker. In bijna alle
gemeenten worden wijkteams ontwikkeld om de veranderingen in het sociaal
domein vorm te geven. Krachtige spil daarin is de sociaal werker. Die kent de
buurt, signaleert en schakelt snel. Want niet alles lukt op eigen kracht en ‘gebeurt
vanzelf’. Donderdag 21 november overhandigt Marijke Vos namens het
Actieprogramma Professionalisering het Manifest Sociaal Werker aan
staatssecretaris Martin van Rijn (VWS).
Minder zorg, meer zelf doen. Dat horen burgers van alle kanten. Dat klinkt soms als ‘zoek
het maar uit’. Maar zo is het niet. Overal komen wijkteams. Net zo’n nieuw woord als
‘participatiemaatschappij’. Maar het komt straks aan op daden. Eerste aanspreekpunt voor
bewoners zijn de sociaal werkers als spil in het wijkteam. Om de buurt leefbaar te houden,
het welzijn van elkaar echt te versterken en bewoners te helpen ideeën te realiseren. Ze
werken samen met jeugdzorg, wijkverpleging, huisarts, GGD, GGZ, woningcorporaties enz.
Die eigen kracht en het sociale netwerk van burgers aanboren en tot bloei brengen is een
vak. Net als werven en werken met veel vrijwilligers, deze begeleiden en koppelen. Dat is
cruciaal voor het slagen van de Wmo en de transities. En dus voor de
participatiesamenleving. Sociaal werkers beheersen dat vak als geen ander.
Marijke Vos: ‘Met dit Manifest zetten we de Sociaal Werker in de spotlight. Om de
transitiedoelstelling ‘minder zorg, meer preventie en eigen kracht van burgers in de
participatiemaatschappij waar te maken heb je juist deze mensen nodig. Bezuinig ze niet
weg, maar erken hun waarde en zet ze in! Ze zijn meer waard dan ze kosten.’
Sociaal werkers hebben ervaring met alle dagelijkse problemen waarmee mensen kunnen
vastlopen. Schulden en opvoedmoeilijkheden. Gedragsproblemen, overlast en veiligheid.
Vereenzaming of dagbesteding. Ze ondersteunen vroegtijdig en dichtbij, zo licht en kort
mogelijk. Geen ingewikkelde indicatietrajecten, wel aanpakken en meedoen. Zo voorkomen
ze dat problemen nog verder uit de hand lopen. Voor gespecialiseerde hulp hebben ze korte
lijnen. Ze werken veel samen met vrijwilligers, en koppelen maatjes.
Het Manifest Sociaal Werker wordt 21 november aangeboden aan staatssecretaris van Rijn,
tijdens het Congres Sociaal werk, Hart van het Sociaal Domein.
Het Manifest is een initiatief van het Actieprogramma Professionalisering Welzijn &
Maatschappelijke Dienstverlening, een programma van Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak,
MOgroep, NVMW, Movisie, BV Jong, Vereniging van Hogescholen en MBO-Raad.
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