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1. Inleiding 
In 2019 is Tinten een meerjarig onderzoek gestart met als doel beter inzicht te krijgen in de impact van 

sociaal werk, bekeken vanuit het perspectief van 1) professionals; 2) klanten en 3) relevante partners. 

In het meerjarig onderzoek staat de volgende overkoepelende vraag centraal:  

“Wat bewerkstelligen sociaal werkers van Tinten, hoe doen ze dat en welke kennis, vaardigheden, 

waarden en professionele vermogens gebruiken ze daarbij?”  

Om deze centrale vraag te beantwoorden worden er in het onderzoek drie opeenvolgende fasen 

onderscheiden: Fase 1: een medewerkersonderzoek; Fase 2: een klantonderzoek en Fase 3: een 

partneronderzoek.  

In elke fase wordt de centrale vraag dan ook vanuit een ander perspectief onderzocht en beantwoord. 

Fase 1, die was gebaseerd op het perspectief van professionals, leverde de volgende 10 kernelementen 

op1: 

1. Een zorgvuldige en doorlopende analyse 

2. Zelf doen en denken stimuleren 

3. Verbinden 

4. Sfeer scheppen 

5. Planmatig werken 

6. Signaleren 

7. Netwerken versterken 

8. Samenwerken bevorderen 

9. Herkenbaarheid sociaal werk bevorderen 

10. Persoonlijke eigenschappen 

In de fase van het onderzoek waarover deze rapportage gaat – Fase 2 – staat het perspectief van de 

(ex)-klant van sociaal werk centraal.2  

De onderzoeksvraag van de huidige fase luidt: 

Wat werkt in het werk van sociaal werkers en wat bewerkstelligen ze volgens (ex-)klanten en 

bewoners? 

Het gaat hierbij nadrukkelijk om de impact van sociaal werk zoals deze wordt ervaren door de  

(ex-)klanten die zijn betrokken in het onderzoek. Wat betekent de inzet van sociaal werkers voor hen, 

wat bereiken ze (en wat niet) en wat zijn voor de respondenten belangrijke elementen daarin? 

In Hoofdstuk 2 wordt uiteengezet hoe het onderzoek is aangepakt, wie de deelnemers waren en op 

welke wijze de gegevens zijn verzameld en geanalyseerd. In Hoofdstuk 3 worden de resultaten van het 

onderzoek gepresenteerd. In Hoofdstuk 4 wordt de onderzoeksvraag van de huidige fase beantwoord. 

In Hoofdstuk 5 worden de bevindingen, opvallendheden en beperkingen van het onderzoek 

besproken. 

 

 

 
1 Zie rapport Fase 1: ‘Het geheim van sociaal werk. Wat bewerkstelligt het sociaal werk?’ 
2 Dit onderzoek werd uitgevoerd van september 2019 tot juli 2020. 

 



4 
 

2. Methode 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden wordt gebruikgemaakt van een combinatie van kwalitatief 

en kwantitatief georiënteerde onderzoekmethoden. Deze aanpak is geschikt om de betekenis van het 

sociaal werk en de belevingen en ervaringen van klanten op gedegen wijze in kaart te brengen.  

Stap 1 - Diepte-interviews 

Door gebruik te maken van kwalitatief georiënteerde diepte-interviews - waarin veel open vragen 

werden gesteld - werd zorggedragen voor aansluiting bij zowel de belevingswereld als de taal van de 

cliënt. Dit betekent dat de interviewer op de achtergrond blijft en vooral geïnteresseerd is in het 

persoonlijke verhaal en de beleving en ervaringen van de geïnterviewde. Er komen dan vanzelf 

onderwerpen naar voren waarover de interviewer kan doorvragen. Ook kan de interviewer 

onderwerpen aandragen als bepaalde zaken waarin de interviewer geïnteresseerd is nog niet aan de 

orde zijn gekomen.  

Stap 2 – Gestructureerde interviews 

In het kwantitatief georiënteerde deel van het onderzoek werden bevindingen voortkomend uit de 

diepte-interviews voorgelegd aan een grotere groep respondenten. Door in dit deel van het onderzoek 

gebruik te maken van zowel gesloten als open vragen, kon informatie voortkomend uit de 

interviewdata worden geverifieerd en verder worden aangevuld.  

2. 1 Stap 1 - Diepte-interviews  

2.1.1 Vragenlijst 
Door de onderzoekers is een interviewformat ontwikkeld. Hierbij was het uitgangspunt dat de vragen 

een middel waren om de persoonlijke ervaringen van de klanten in kaart te brengen. Een ander 

belangrijk uitgangspunt was dat de interviewers de ruimte moesten hebben om tijdens de gesprekken 

aan te sluiten bij de belevingswereld, omstandigheden en taal van de geïnterviewden. Om deze reden 

werden onderwerpen en vragen van tevoren vastgesteld, maar kon van de volgorde en/of inhoud van 

vragen worden afgeweken als dit gedurende het gesprek geschikter of gepaster bleek.  

De vragenlijst (Bijlage 1) die de basis vormde voor de interviews bestaat uit 39 vragen die betrekking 

hebben op de (persoonlijke) achtergrond van de klanten, de wijze waarop zij in contact zijn gekomen 

met sociaal werk en kenmerken van sociaal werk die relevant zijn voor de beantwoording van de 

onderzoeksvraag. De wijze waarop de vragen werden geformuleerd werd tijdens de interviews 

aangepast aan de kenmerken van de (ex-)klant (bijv. afhankelijk van leeftijd, persoonlijke situatie, of 

er sprake was van individueel of collectief sociaal werk, of iemand nog steeds klant was, etc.). 

2.1.2 Deelnemers 
Vertegenwoordigers van verschillende werkorganisaties van Tinten ontvingen het verzoek een aantal 

geanonimiseerde gegevens (onder andere met betrekking tot type hulpvraag, startdatum, eventuele 

einddatum, gebied, leeftijd, geslacht) aan te leveren van (ex-)klanten die mogelijk konden deelnemen 

aan het onderzoek. Het verzoek was om deze (ex-)klanten zo willekeurig mogelijk te identificeren, 

zodat niet de meest positieve, enthousiaste of trouwe (ex-)klanten zouden worden benaderd. In 

samenwerking met de klankbordgroep3 is op deze manier een uitgebreide inventarisatie gemaakt van 

 
3 Zie rapport Fase 1: ‘Het geheim van sociaal werk. Wat bewerkstelligt het sociaal werk?’ Maatschappelijk Werk, 
Universiteit voor Humanistiek), gedelegeerd opdrachtgever: Nel Kruit (Directeur Welstad), Betty de Groot 
(Bestuurssecretaris) en Deborah Wiltens, Margot Bosch, Marie-Suzan Venema, Anouk Pentinga, Hans Strijbosch 
en Inge Ekenhorst. 



5 
 

potentiële deelnemers aan dit deel van het onderzoek. Vervolgens kon op basis van kenmerken van 

de geïdentificeerde (ex-)klanten een selectie worden gemaakt waarbij rekening werd gehouden met 

zo veel mogelijk spreiding in geslacht, leeftijd, locatie en type hulpverlening. De onderzoekers hebben 

deze selectie samen met een aantal afgevaardigde klankbordgroepleden van Tinten gemaakt. 

Vervolgens hebben de onderzoekers de contactgegevens van de geselecteerde (ex-)klanten 

opgevraagd bij de contactpersonen van de werkorganisaties om contact te kunnen leggen met de 

betreffende (ex-)klanten voor het maken van een afspraak voor een interview. Deze interviews vonden 

plaats bij de (ex-)klanten thuis of op een locatie naar keuze (bijvoorbeeld een publieke ruimte of op 

een locatie van Tinten). Alle deelnemers hebben voorafgaand aan de interviews uitgebreid uitleg 

gekregen over het onderzoek en een toestemmingsformulier ondertekend. Omdat deze interviews 

eind 2019 plaatsvonden – voorafgaand aan de COVID-19-pandemie – konden de interviews op deze 

wijze worden afgenomen.  

In totaal hebben er 18 interviews met 22 (ex-)klanten4 plaatsgevonden. Het ging om zeven mannen en 

15 vrouwen. De geïnterviewden waren op het moment van deelname aan het onderzoek tussen de 15 

en 72 jaar oud. De respondenten hadden heel uiteenlopende hulpvragen, zoals financiële problemen, 

eenzaamheid, moeilijkheden op school, problemen met partner, kinderen, ouders of buren, materiële 

of immateriële problemen na ontslag, scheiding of overlijden, etc.  

Om de bevindingen van de diepte-interviews te illustreren en contextualiseren, is op basis van de 

achtergrondvragen die zijn gesteld een aantal persona’s (‘ijkpersonen’) ontwikkeld. Deze zes persona’s 

zijn fictieve personages, met fictieve namen die de ondervraagde doelgroep vertegenwoordigen. 

Onderstaande beschrijvingen bevatten (combinaties van) kenmerken en citaten van de personen die 

zijn geïnterviewd in het kader van het huidige onderzoek en bieden inzichten in hun persoonlijke 

omstandigheden en kenmerken.  

Persona 1 

Jessica woont samen met haar ouders in een kleine plaats. Ze heeft een visuele beperking en wordt 

gemiddeld 7 keer per week overvallen door een epileptische aanval. Hierdoor is ze beperkt in haar 

vrijheid: ze kan het huis niet verlaten zonder begeleiding en alleen thuis zijn is ook risicovol. Dankzij 

sociaal werk is er een uitkering voor haar geregeld en heeft ze vrijwilligerswerk gevonden. Hierdoor 

kon ze weer op een prettige manier functioneren in de maatschappij. Inmiddels heeft ze zelf werk 

gevonden. Ze houdt haar sociaal werker regelmatig op de hoogte van hoe het met haar gaat.  

“Zij is altijd wel een luisterend oor zeg maar, dus als ik op mijn werk wel … als het even niet goed ging 

of ik zat met bepaalde problemen ja, dan kon ik ook bij haar terecht zeg maar.” 

Persona 2 

Lydia is een jonge moeder van twee kinderen. Ze woont sinds een jaar weer in de plaats waar ze ook 

is opgegroeid. In de tussenliggende jaren heeft ze samen met haar ex-partner in het midden van het 

land gewoond. Lydia heeft al ruim 15 jaar contact met dezelfde sociaal werker. Lydia kwam voor het 

eerst in aanraking met sociaal werk toen ze als tiener op de jeugdsociëteit vertelde over de onstabiele 

situatie in het gezin waarin ze opgegroeide. Afhankelijk van Lydia’s omstandigheden is het contact met 

de sociaal werker intensief of juist wat minder. Waar de sociaal werker vroeger vooral een luisterend 

 
4 Hoewel in het huidige rapport telkens wordt gesproken over (ex-)klanten om de leesbaarheid te bevorderen, 

dekt deze term in sommige gevallen (bijvoorbeeld in het geval van vrijwilligers of mantelzorgers) niet helemaal 

de lading.  
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oor bood en gesprekken tussen gezinsleden initieerde, bestaat het tegenwoordig ook uit praktische en 

administratieve ondersteuning. Dankzij sociaal werk heeft Lydia een fijne woning, inzicht in haar 

financiën en een plan voor het aanpakken voor haar persoonlijke en financiële problemen. Ten 

opzichte van een jaar geleden vindt ze dan ook dat het best goed met haar gaat. Ze heeft vertrouwen 

in de toekomst.  

“Ik weet niet hoe ik er nu bij had gezeten zonder de hulp van mijn sociaal werker”. “Ze gaat altijd met 

me mee naar belangrijke of moeilijke afspraken. Dat vind ik echt fantastisch”.  

“Wat ik heb bereikt? Nou ik heb dit huis met haar bereikt. Ja, wat heb ik allemaal bereikt? Ja ik heb 

zoveel overleefd toen ik zo jong was, ik bedoel door het praten met haar dat ik me er wel doorheen 

sloeg. Ja, dat meer, ja. Het praten en het helpen overal mee, als ik dan ergens mee zat, of ik moest 

ergens heen of het lukte mij niet, dan helpt ze je. En dat is gewoon superfijn!”. 

Persona 3  

Helga is een vrouw van 53 jaar die bijna 30 jaar geleden vanwege haar werk naar een grote plaats in 

het Noorden is verhuisd. Na meer dan 20 jaar strandde ruim drie jaar geleden haar huwelijk met de 

man die ze daar had leren kennen. Van hun drie kinderen woont er één bij hun vader, één in eerste 

instantie bij Helga maar in de praktijk ook bij hun vader, en één de ene week bij Helga en de andere 

week bij haar ex-man. Helga kan vanwege fysieke klachten niet (fulltime) werken. Helga heeft een 

tijdlang financiële problemen gehad. Via haar huisarts is ze 3 jaar geleden terechtgekomen bij de 

sociaal werk-organisatie waar ze inmiddels al geruime tijd frequent bezoeker is. Ze komt er niet alleen 

om koffie te drinken en voor een luisterend oor, maar zet zich ook in bij de kookclub. Sinds een paar 

maanden heeft ze een vrijwilligerscontract, waarin haar (vrijwillige) werkzaamheden staan vastgelegd. 

Helga heeft een goede klik met alle aanwezige sociaal werkers, maar tegelijkertijd een sterke voorkeur 

voor één vaste vertrouwenspersoon met wie ze haar zorgen en gedachten kan bespreken.  

“Ik heb mijn ups en downs. Maar dat weten ze hier ook. Dit zijn de mensen die het aan me zien als er 

iets met me is”. “Als ik hier ben dan voel ik me op en top”. 

Persona 4 

Angela is 45 jaar en is getrouwd. Ze heeft diverse verlieservaringen in haar leven. Met haar buren heeft 

ze veel problemen. Ze heeft moeite om mensen te vertrouwen. De sociaal werker is ondersteunend in 

relatie tot het burenconflict en de opgestapelde vuilnis in huis. Door de begeleiding van de sociaal 

werker maakt ze kleine stapjes met opruimen in huis. Heel langzaam ontstaat er meer vertrouwen en 

is de sociaal werker een belangrijke steun. 

“ze stelt gewoon een soort ultimatum, ook in overleg met mij hoor, dan probeer ik wat vuilniszakken 

weg te doen, als het me dan gelukt is, trakteert zij mij”.  

Persona 5 

Bert, Joke, Sandra en Talita zijn ouders van kinderen tussen 8 en 12 jaar. Ze wonen in een klein dorp 

op het platteland. Gezamenlijk hebben ze een groepje opgericht om de beeldvorming rondom de jeugd 

in het dorp wat positiever te maken. Zo is er nu een tuinteam, doen ze samen aan burendag en zijn ze 

actief het zwerfvuil aan het opruimen. De sociaal werker en de jongerenwerker denken en doen mee, 

het mooie is: ze kennen de wegen. Ze sluiten aan bij vergaderingen maar veel gaat ook gewoon via de 

WhatsApp.  

“De sociaal werker is een stevige basis voor ons, ze weet bij wie je moet zijn en hoe we het kunnen 

aanpakken” 
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Persona 6 

Karin is een gescheiden jonge vrouw van 33 jaar woont samen met haar dochter van 3 jaar in een kleine 

stad in een geschakelde woning. Ze heeft problemen met haar ex over de omgangsregels van hun 

dochter. Het sociaal werk is een half jaar lang een onpartijdig luisterend oor geweest waardoor Karin 

kleine stapjes heeft kunnen zetten. Na een half jaar is Karin doorverwezen naar intensieve 

gezinshulpverlening en jeugdhulp. 

“Je doet het gewoon super”, die bevestiging, dat raakt me nog steeds en dat heeft me echt verder 

geholpen.” 

2.1.3 Analyse 
Alle interviews zijn geanonimiseerd en woordelijk getranscribeerd. De transcripten zijn vervolgens 

gecodeerd met behulp van het kwalitatieve analyseprogramma Atlas.ti. De codering vond plaats aan 

de hand van een codeboek dat is ontwikkeld op basis van: 1) deductieve codes uit de literatuur en uit 

de resultaten van Fase 1, en 2) inductieve codes die zijn geconstrueerd op basis van een selectie van 

de transcripten. De codes zijn verder aangevuld en aangescherpt gedurende het codeerproces. Het 

codeboek wordt weergegeven in Bijlage 2. Aan de hand van alle gecodeerde transcripten zijn 

trefwoorden, thema’s en concepten geformuleerd die aansluiten bij de ervaringen zoals beschreven 

door de respondenten. Per thema (n=12) is een zogenaamde ‘Coggle’ samengesteld, waarin alle 

uitingen van respondenten die betrekking hadden op een bepaald (sub)thema konden worden 

georganiseerd en geclusterd om zo patronen in de data in kaart te brengen. In Bijlage 3 is ter illustratie 

één van de uitgewerkte Coggles opgenomen. Aan de hand van de Coggles konden de verzamelde 

gegevens tot slot per thema systematisch worden beschreven (zie paragraaf 3.1). Op deze manier kon 

de grote hoeveelheid materiaal waarin de interviews resulteerden worden gestructureerd en 

gecomprimeerd tot overzichtelijke, geordende en gestructureerde beschrijvingen van patronen en 

verschijnselen die zich voordeden in dit rijke materiaal.  

2.2 Stap 2 - Gestructureerde interviews 

2.2.1 Vragenlijst en interviewers 
De resultaten van de diepte-interviews vormden de basis voor de meer kwantitatief georiënteerde 

gestructureerde interviews. De onderzoekers hebben de vragenlijst ontwikkeld in samenwerking met 

de klankbordgroep van Tinten. Om de bevindingen van de eerste stap van het huidige onderzoek (de 

diepte-interviews) niet alleen te verifiëren maar ook (eventueel) aan te vullen, is ervoor gekozen niet 

alleen gesloten vragen maar ook open vragen te stellen. Een bijkomend voordeel van deze aanpak is 

dat open vragen bijdragen aan een natuurlijk verloop van het gesprek en dat deze de interviewer de 

gelegenheid geven om formuleringen en volgorde van vragen indien gewenst bij te stellen. Deze 

mogelijkheid was des te belangrijker voor het huidige onderzoek omdat het werd uitgevoerd ten tijde 

van de COVID-19-pandemie. Vanwege de hieraan gerelateerde maatregelen konden de interviews niet 

- zoals oorspronkelijk gepland - face-to-face worden uitgevoerd. Na overleg tussen de onderzoekers, 

de co-onderzoekers (studenten Social Work, uitstroomprofiel Welzijn en Samenleving van NHL 

Stenden Hogeschool) en de opdrachtgever is besloten om de interviews waar mogelijk via beeldbellen 

af te nemen. Indien dit voor de beoogde deelnemers niet mogelijk of gewenst bleek, werd gekozen 

voor telefonische interviews.  



8 
 

De interviews zijn afgenomen door de twee onderzoekers en 13 studenten5, die samenwerkten in 

duo’s (en één trio). De studenten zijn voorbereid door middel van een uitleg van het onderzoek, een 

training en oefensessies. Deze voorbereiding vond begin maart plaats op NHL Stenden Hogeschool, 

voordat de COVID-19-maatregelen werden afgekondigd. Nadat kort daarna werd besloten dat de 

interviews via beeldbellen of telefonisch afgenomen moesten worden, zijn de studenten opnieuw 

getraind, waarbij gebruik werd gemaakt van een aangepaste instructie en vragenlijst (zie Bijlage 4). 

2.2.2 Deelnemers 
Ook voor het kwantitatief georiënteerde deel van het huidige onderzoek zijn de beoogde deelnemers 

geworven door medewerkers van Tinten. De opdrachtgever heeft een aantal werkorganisaties 

verzocht potentiële deelnemers uit te nodigen voor deelname aan het huidige onderzoek. Per 

werkorganisatie (n=8) werd verzocht gegevens van 15 beoogde deelnemers aan te leveren (waarvan 

er bij 7 deelnemers sprake was (geweest) van individueel sociaal werk en bij 8 deelnemers van 

collectief sociaal werk), zodat er minimaal 100 (ex-)klanten geïnterviewd zouden kunnen worden.  

Echter is ook de selectie en werving van potentiële deelnemers beïnvloed door de gevolgen van de 

COVID-19-pandemie. Hierdoor zijn de aantallen van de (ex-)klanten van wie gegevens zijn aangeleverd 

lager uitgevallen dan beoogd. Ook gaf een aantal (ex-)klanten aan in de nieuwe situatie niet te kunnen 

of willen deelnemen. Toch hebben aan dit deel van het onderzoek uiteindelijk 49 (ex-)klanten 

deelgenomen. Acht hiervan waren man. In 28 gevallen was er sprake van individueel sociaal werk, in 

de overige 21 gevallen was er sprake van collectief sociaal werk. Alle deelnemers hebben voorafgaand 

aan de interviews uitleg gekregen over het onderzoek en digitaal toestemming verleend voor hun 

deelname. 

2.2.3 Analyse 
De gegevens die in deze stap van het onderzoek zijn verzameld zijn tweeledig van aard. Het gaat - 

buiten de antwoorden op introductievragen - om antwoorden op zowel open vragen (n=4) als gesloten 

vragen in de vorm van stellingen (n=12 in het geval van individueel sociaal werk; n=14 in het geval van 

collectief sociaal werk).  

De resultaten naar aanleiding van de open vragen worden gepresenteerd in de vorm van 

woordwolken. Hiertoe zijn alle antwoorden van de respondenten gecodeerd door hun antwoord 

samen te vatten tot één woord of een zo kort mogelijke samenstelling van woorden. Op deze manier 

kan de grote hoeveelheid data die de vragenlijststudie heeft opgeleverd overzichtelijk maar uitputtend 

worden weergegeven. Bovendien kan op deze manier in één oogopslag worden opgemaakt wat 

volgens de respondenten de kern is van ‘sociaal werk’ respectievelijk ‘de sociaal werker’. Termen die 

vaker werden genoemd krijgen meer gewicht door deze groter weer te geven in de woordwolk.  

Met behulp van de stellingen worden in dit deel van de analyse de gegevens die zijn verzameld middels 

de diepte-interviews in Stap 1 geverifieerd. De stellingen zijn dusdanig geformuleerd dat deze 

aansluiten bij de antwoorden van de (ex-)klanten die geïnterviewd zijn in Stap 1. De respondenten van 

de huidige stap konden aangeven in hoeverre de stellingen ook voor hen golden (Dit geldt voor mij: 

“helemaal niet”, “niet”, “wel” of “heel erg”). De resultaten van de antwoorden op de stellingen worden 

in figuren gepresenteerd.  

 
5 Ghislaine Lotstra, Jenny de Vegt, Paulien Bosscher, Steven Kok, Reynuck Hendriksma, Maria van Bussel, Manon 

van der Meer, Nynke Meijer, Michael van der Zee, Dorine Kliffen, Fekadu Toussaint, Orlando Cecilia en Thom van 

der Leest 
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De resultaten naar aanleiding van de afrondende open vragen (met betrekking tot tips en adviezen en 

overige zaken) zijn zeer divers en vaak persoonlijk van aard. Bovendien zijn deze gegevens moeilijk te 

structureren of samen te vatten en dragen ze niet bij aan de beantwoording van de centrale 

onderzoeksvraag. Daarom worden de tips, adviezen en overige zaken niet besproken in de Resultaten 

of Discussie, maar voor de volledigheid weergegeven in Bijlage 5.   
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3. Resultaten 

3.1 Diepte-interviews 
In deze sectie worden de bevindingen per thema (n=12, zoals georganiseerd in het codeboek 

weergegeven in Bijlage 2) besproken. Per thema wordt een uitleg gegeven, gevolgd door besprekingen 

van de gevonden patronen georganiseerd in subthema’s. Deze besprekingen worden telkens 

geïllustreerd door middel van bijpassende citaten.  

3.1.1 Contact sociaal werker  
Dit thema heeft betrekking op onder meer de initiatiefnemer voor het inschakelen van sociaal werk, 

de wijze waarop (vervolg)afspraken doorgaans werden gepland, de frequentie waarmee afspraken 

plaatsvonden en de plaats waar (ex-)klanten en sociaal werkers elkaar troffen.  

 

Initiatief 

In de meeste gevallen werd het initiatief tot het inschakelen van sociaal werk genomen door een 

derde. Het ging hierbij om een broer of zus, een ouder, een vriend, iemand van de eigen school of die 

van de kinderen, iemand van de ouderraad, iemand van de politie, een (oud-)collega, iemand van de 

gemeente (Fragment 1), iemand die andere hulpverlening bood, een huisarts of een 

praktijkondersteuner. Iemand anders nam na jaren zelf opnieuw contact op met een sociaal werker 

die zij kende uit het verleden (Fragment 2). Slechts één van de geïnterviewde (ex-)klanten kwam via 

een zoektocht op internet bij een sociaal werker terecht. Als er eenmaal contact was gelegd, werden 

afspraken dikwijls samen afgestemd. Dat gebeurde vaak na afloop van een voorgaande afspraak. In 

sommige gevallen nam de sociaal werker het initiatief tot een nieuwe afspraak. Tot slot gaven veel  

(ex-)klanten aan dat hun sociaal werker bij problemen altijd bereikbaar was.  

Fragment 1. Een respondent kwam via de gemeente bij sociaal werk terecht.  

Respondent: “En via de gemeente kwam ik dan bij de <<naam locatie sociaal werk>>. Was 

wel een hele omweg hoor die ik gemaakt heb.” 

 

Fragment 2. Een klant kende de sociaal werker nog uit het verleden.  
Respondent: “Dus toen het op een gegeven moment misging, toen dacht ik ‘Nou laat ik nu 
<<naam sociaal werker>> maar weer bellen.’ Nou en die heeft me toen weer helemaal 
geholpen.”  
 

Frequentie  

Als het gaat om de frequentie van contact met de sociaal werker, valt op dat er tussen de antwoorden 

van de (ex-)klanten veel variatie bestaat. Een aantal geïnterviewden vertelde dat ze slechts een aantal 

afspraken (variërend tussen 3 en 10) met hun sociaal werker hadden gehad. De meeste geïnterviewden 

vertelden echter dat ze op regelmatige basis afspraken hadden met hun sociaal werker, zoals wekelijks, 

tweewekelijks of eens per drie weken. Een aantal geïnterviewden sprak vaker af met hun sociaal 

werker, namelijk twee, drie of vier keer per week. Ook gaf een aantal geïnterviewden aan dat zij 

afhankelijk van hun noodzaak of behoefte afspraken met de sociaal werker (bijv. Fragment 3). Tot slot 

gaf één van de geïnterviewden aan de sociaal werker altijd te mogen bellen, maar hier in de praktijk 

geen gebruik van te maken. 

Fragment 3. Een klant sprak maakte nieuwe afspraken in overleg 

Interviewer: Hoeveel tijd zit daartussen? 

Respondent: Nee, dat is gewoon in overleg. 

Interviewer: O ja. 
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Respondent: Dat is gewoon in overleg. Heb ik nou echt een situatie dat ik denk van ik rot in 

m’n vel, ik wil je volgende week weer zien, dan … 

Interviewer: Dan kan dat 

 

Wijze 

Verreweg de meeste geïnterviewde (ex-)klanten gaven aan afspraken met hun sociaal werker te maken 

via Whatsapp (bijv. Fragment 4). In het geval van collectieve initiatieven werden vervolgafspraken 

telkens gepland tijdens bijeenkomsten of vergaderingen. Een geïnterviewde van een andere vorm van 

collectief sociaal werk gaf aan dat er alleen bijeenkomsten werden georganiseerd als daar aanleiding 

voor was.  

 

Fragment 4. Geïnterviewde ex-klant maakte afspraken met sociaal werker via Whatsapp 

Interviewer: Dus via de app had je ook contact met <<sociaal werker>>. 

Respondent: Mm-mh. 

Interviewer: Is dat handig voor jou? 

Respondent: Nou, in deze tijd is het sowieso wel handig. 

Interviewer: Is dat prettig voor jou, appcontact? Of zou je liever bellen? 

Respondent: Nou, ik vind appcontact wel makkelijk. Bellen kan ook, maar ze zeggen: bellen is 

sneller, maar bellen duurt ook langer. 

 

Plaats 

De meeste geïnterviewde (ex-)klanten vertelden dat ze het liefst thuis afspraken. Ze gaven aan het 

prettig te vinden om zich in een vertrouwde omgeving te bevinden en/of dat ze op deze manier niet 

hoefden te reizen. Eén van hen vertelde dat ze vaak thuis afsprak met haar sociaal werker om 

vervolgens tijdens een wandeling in de natuur te praten. Andere geïnterviewden vertelden juist graag 

op de locatie van een instelling af te spreken (bijv. Fragment 5). Sommige geïnterviewde (ex-)klanten 

antwoordden dat ze vaak afspraken op een locatie ergens in de buurt of op een locatie waar ze zaken 

konden aanvragen of regelen.  

 

Fragment 5. Geïnterviewde heeft voorkeur voor afspraak op instellingslocatie 

Interviewer: Waar heb je dan meestal contact met haar? 

Respondent: Gewoon hier. 

Interviewer: Hierzo ja. Is dat dan vanuit haar of vind je het ook prettig om hier te zijn? 

Respondent: Ja, hier is gewoon een plek waar je gewoon kan zitten en waar je gewoon alles 

even kan zeggen. 

 

3.1.2 Andere hulp-/dienstverleners 
Dit thema heeft betrekking op andere vormen van hulpverlening of begeleiding waar (ex-)klanten 

voorafgaand aan, tijdens, of na afloop van sociaal werk gebruik van hebben gemaakt.  

 

Voorafgaand aan sociaal werk 

Een aantal geïnterviewde (ex-)klanten vertelde voorafgaand aan het sociaal werk van Tinten contact 

te hebben gehad met andere vormen van hulp of begeleiding. Het ging hierbij in een geval om een 

schoolmaatschappelijk werker en in twee andere gevallen om sociaal werk aangeboden vanuit een 

andere organisatie. Zowel de voorgaande maatschappelijk werkers als de switch naar een andere 

maatschappelijk werker bevielen de geïnterviewde (ex-)klanten niet goed. Zo gaf één hen aan dat het 

lastig is om telkens opnieuw je verhaal te moeten vertellen (Fragment 6).  
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Fragment 6. Geïnterviewde vond het lastig om telkens opnieuw haar verhaal te doen 

Interviewer: Ja? Maar hoe ervaar je dat, dat je dan steeds te maken hebt met iemand anders? 

Respondent: Ja, lastig om dan elke keer opnieuw je verhaal te moeten doen. Want je weet 

nooit echt waar je moet beginnen. 

 

Onbekend wanneer 

Sommige geïnterviewde (ex-)klanten vertelden dat zij zich niet goed konden herinneren wanneer zij 

gebruik hadden gemaakt van andere vormen van hulpverlening; dikwijls twijfelden zij tussen 

voorafgaand aan of juist tegelijkertijd met het sociaal werk verzorgd door Tinten. Andere (vormen van) 

hulpverleners die zij noemden waren een voogd, een GGZ-expert, een ambulant hulpverlener, een 

jeugdwerker, een huisarts, een bewindvoerder, een werkcoach, een kookgroep, een psychiater, 

iemand van de Raad voor de Kinderbescherming, iemand van de Dierenbescherming, iemand van de 

politie, iemand van Ondertoezichtstelling, een psycholoog, iemand van een jeugd- en 

opvoedondersteuningsorganisatie en iemand van Jeugdzorg. Terwijl sommige geïnterviewde (ex-

)klanten aangaven het prettig te vinden dat er meerdere aanspreekpunten zijn (Fragment 7), vertelden 

anderen het juist lastig te vinden (Fragment 8).  

 

Fragment 7. Klant vond het fijn om te weten dat er meerdere aanspreekpunten zijn 

Respondent: Ook omdat ik niet bij heel veel mensen terecht kan was het sowieso wel fijn om 

te weten van: ik heb meerdere aanspreekpunten. 

 

Fragment 8: Klant vond meerdere aanspreekpunten lastig  

Respondent: Dat klopt. Ja, soms vind ik dat wel lastig. Maar ik kan het niet aan en dat heb ik 

ook tegen <<naam sociaal werker 1>> gezegd, want ze wilde echt wel bijblijven. Zeg maar dat 

ik én met Organisatie voor ambulante zorg en met CJG en met mijn psycholoog en met jou, 

dan word ik gek. 

 

Tegelijkertijd met sociaal werk door Tinten 

Een aantal geïnterviewde (ex-)klanten vertelde tijdens het traject met hun sociaal werker ook contact 

te hebben met andere hulpverleners. Eén persoon vertelde met in totaal zeven mensen te maken te 

hebben. Een andere geïnterviewde (ex-)klant vertelde ondersteuning te krijgen door een zorg-

adviesbureau. Anderen kregen ondersteuning van een bokscoach, een jeugdhulpverlener, een 

budgetcoach en de praktijkondersteuner van de huisarts. 

 

Na afloop van sociaal werk door Tinten 

Slechts twee geïnterviewde ex-klanten van Tinten vertelden na afloop van het sociaal werk-traject 

begeleiding te hebben ontvangen van andere hulpverleners. Het ging in beide gevallen om een 

psycholoog.  

 

3.1.3 Bereikte resultaten 
Dit thema had betrekking op wat geïnterviewde (ex-)klanten hebben bereikt, ongeacht of dit van 

tevoren een doel was. Ook kwamen hun eigen bijdrage, de bijdrage van de sociaal werker en de 

bijdrage van de omgeving aan de orde. 
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Verwachtingen 

Een aantal geïnterviewde (ex-)klanten gaf aan van tevoren geen verwachtingen te hebben van het 

sociaal werk. Een andere geïnterviewde (ex-)klant gaf aan dat ze verwachtte door sociaal werk zich 

anders op te stellen in gesprekken, contacten en situaties. Zo hoopte ze positievere gesprekken te 

kunnen voeren, een minder eenzijdig perspectief te kunnen hanteren, meer te durven en vooral samen 

problemen aan te pakken. Andere klanten hadden meer concrete verwachtingen, zoals het huis 

opruimen of buurtbemiddeling.  

 

Resultaten 

De resultaten die (ex-)klanten noemden waren veelzijdig. Een groot aantal geïnterviewde (ex-)klanten 

gaf aan meer contact met mensen te hebben en vriendschappen beter te onderhouden. Eén van de 

geïnterviewde (ex-)klanten vertelde dat ze dankzij sociaal werk meer gelooft in zichzelf, goede 

ervaringen heeft opgedaan en beter bekend is met haar eigen competenties (Fragment 9). Een ander 

vertelde dat zij zich meer gerespecteerd voelt (Fragment 10). Een ander vertelde dat hij trots is op wat 

hij met zijn vrijwilligerswerk heeft neergezet (Fragment 11). Deze klant vertelt verder dat sociaal werk 

letterlijk zijn redding is geweest (Fragment 12).  

 

Andere behaalde resultaten die werden genoemd, zijn ‘door moeilijke situaties heenslaan’, ‘dingen 

regelen door samen ergens heen te gaan’, ‘naar anderen luisteren’, ‘huisvesting’, ‘leuk bezig zijn en 

nieuwe dingen leren’, ‘meer vertrouwen in mensen hebben’, ‘zich opgefleurd voelen’, ‘het huis op 

orde’, ‘gezonder eten’, ‘problemen kwijt kunnen’, ‘minder verlegen’, ‘socialer zijn’, ‘bijdrage aan 

behaald diploma’, ‘ei kwijt kunnen’, ‘leren reflecteren op problemen’, ‘iets voor de samenleving doen’, 

‘praktische zaken regelen’, ‘uitkering aanvragen’, ‘bijdrage aan verhuizing’, ‘knopen doorhakken’ en 

‘vertrouwen en geloven in jezelf’. Anderen vertelden dat sociaal werk voor hen de (enige) reden was 

om uit bed te komen, een reden was om de deur uit te gaan, of inhield dat ze iets (nuttigs) te doen 

hadden.  

 

De resultaten van collectieve vormen sociaal werk zijn anders van aard dan die van individueel sociaal 

werk. Zo worden als behaalde resultaten door geïnterviewde (ex-)klanten van collectief sociaal werk 

zaken als ‘leuke reacties’, ‘ook andere problemen kwijt kunnen’, ‘materialen kunnen aanschaffen’, 

‘tuintjes en bingo kunnen organiseren’ ‘kinderen leren dat ze samen kunnen eten en elkaar kunnen 

helpen: vaardigheden voor de toekomst’, ‘samen een probleem oplossen’, ‘nuttige samenwerking met 

jeugdzorgwerker en politie’, ‘jong en oud samenbrengen’, ‘respect voor elkaar’, ‘gelukkige kinderen’ 

en ‘een stevige basis leggen’ (Fragment 13). 

 

Fragment 9. Klant vertelt dat ze dankzij sociaal werk meer gelooft in zichzelf, goede 

ervaringen heeft opgedaan en haar eigen competenties beter kent  

Interviewer: heeft <<sociaal werker>> jou bijvoorbeeld ook geholpen om dat te leren zien van 

jezelf? 

Respondent: Ik denk dat ze het wel benoemd heeft, maar ik ben zelf heel eigenwijs om dat niet 

te zien. 

Interviewer: Nee. Maar als je dan nu terugkijkt, ben je daar wel meer in gaan geloven in wat je 

zelf kunt? 

Respondent: Ik denk wel wat meer. 

Interviewer: Ja. Waardoor komt dat dan? Door goede ervaringen of door dingen die …? 

Respondent: Ik denk deels goede ervaringen. Maar ook deels gewoon dat je toch inderdaad 

iemand hebt die misschien wat meer in je competenties gelooft dan jijzelf. 
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Fragment 10. Klant vertelt dat ze zich dankzij sociaal werk gerespecteerd voelt, meer 

vertrouwen heeft in mensen en nieuwe dingen leert  

Interviewer: … Dus wat dat betreft, heb je het nu prettiger met de mensen om je heen? 

Respondent: Ja, ik vond het altijd wel leuk om vrijwilligerswerk te doen. 

Interviewer: Ja. 

Respondent: Je bent altijd wel onder de mensen en vooral als mensen je respecteren en zo, dan 

is dat ook altijd leuk. 

Interviewer: Ja. 

Respondent: Het geeft je ook wel weer vertrouwen in mensen. 

Interviewer: Ja. 

Respondent: En je bent ook even leuk bezig en je leert ook weer nieuwe dingen 

Interviewer: Ja. 

Respondent: Soms met koken ook, de één die doet het zo en de andere weer zo. 

Interviewer: Ja. Dus daar heb je ook veel van opgestoken? 

Respondent: Ja zeker. 

 

Fragment 11. Klant vertelt dat hij trots is op wat hij heeft neergezet met zijn 

vrijwilligerswerk 

Respondent: Ja ik heb wel wat neergezet hoor.  

Interviewer: Ja, ja, ja, ik heb het in de gaten. 

Respondent: En ik ben er ook trots op. Dat mag je gerust weten. 

 

Fragment 12. Klant vertelt dat sociaal werk zijn redding is geweest 

Respondent: Ja, want als ik het niet had gedaan dan had ik waarschijnlijk nu niet meer 

geleefd. 

 

Fragment 13. Collectieve klanten vertellen dat sociaal werk voor hen een stevige basis biedt  

Respondent: … dan krijg je natuurlijk van wie heb je daarbij nodig, nou ja en daar kwam 

<<sociaal werker 1>> eigenlijk heel gauw … Om de bocht. En toen begon het ook vorm te 

krijgen. Ik denk dat zij echt wel een stevige basis voor ons is. Zij weet gewoon waar moet je 

zijn? Bij wie moet je zijn? Hoe pak je het aan? 

 

3.1.4 Oplossingen/aanpak 
Dit thema heeft betrekking op de manier waarop resultaten werden of worden bereikt. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen de aanpak van de (ex-)cliënt, die van de sociaal werker of die van hen 

samen.  

 

Zelf 

De geïnterviewde (ex-)klanten beschreven verschillende werkwijzen, oplossingen en aanpakken om 

hun doelen - voor zover deze gesteld waren - te bereiken. Vanwege de variëteit aan situaties en 

beoogde resultaten zijn de vorm en aard van aanpakken divers. Zo vertelde één van de geïnterviewde 

(ex-)klanten dat haar beslissing om weg te gaan bij haar vader belangrijk is geweest voor haar 

verbeterde situatie. Een andere geïnterviewde klant vertelde dat het goed is geweest dat ze een 

duidelijk doel heeft gesteld: tijdsbesteding. Een ander vertelde dat het voor hem belangrijk is geweest 

dat hij zelf verantwoordelijkheid nam voor zijn huishouden. Verder vertelde hij dat hij op eigen 

initiatief vroeg afsprak, zodat hij reden had om op tijd op te staan (Fragment 14). Twee van de 

geïnterviewde (ex-)klanten vertelden dat het in hun proces belangrijk is geweest dat ze hun verhaal 

open hebben gedeeld en ook openstonden voor het sociaal werk. Eén van de geïnterviewde (ex-
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)klanten vertelde dat hij de manier van werken zelf heeft bedacht en zelf initiatief heeft genomen om 

vrijwilligerswerk op te zetten en uit te voeren. Vier van de geïnterviewde (ex-)klanten vertelden dat 

het voor hun proces belangrijk was om proactief aan te kloppen bij de sociaal werker als hen iets 

dwarszit, zij vragen hebben en/of hulp nodig hebben bij bepaalde zaken. 

 

Fragment 14. Klant vertelde dat hij zelf voorstelde om vroeg af te spreken zodat hij zich 

ervan verzekerde dat hij op tijd opstond  

Respondent: Dat had ik ook het liefst hoor. Ze zei ook: ik wil ook wel ’s middags komen. Ik zei: 

nee, ik heb het liefst ’s morgens.  

Interviewer: Ja.  

Respondent: Dat ik eraf kom. 

 

Samen 

Ook de manier waarop (ex-)klanten en sociaal werkers samen oplossingen of aanpakken bedenken, is 

divers van aard. Eén van de geïnterviewde (ex-)klanten vertelde dat ze samen met haar sociaal werker 

haar financiën inzichtelijk maakt zodat de situatie voor beiden inzichtelijk is (Fragment 15). Een aantal 

geïnterviewde (ex-)klanten vertelde dat ze de sociaal werker gebruik(t)en om te sparren, samen 

oplossingen te bedenken, plannen te maken, concrete doelen te formuleren en mogelijkheden in kaart 

te brengen en bespreken. Andere gezamenlijke werkwijzen waarover de geïnterviewde (ex-)klanten 

vertelden was het samen aanvragen van een uitkering, het samen aangaan van een 

vrijwilligerscontract, het samen maken van plannen om de post af te handelen, het samen bespreken 

van problemen of het samen besluiten om een angststoornis aan te pakken. Een geïnterviewde klant 

die zich in het kader van collectief sociaal werk inzet als vrijwilliger, gaf aan dat zij haar sociaal werker 

kan raadplegen als ze niet weet waar ze het antwoord op een bepaalde vraag moet zoeken (Fragment 

16). Tot slot noemde één van de geïnterviewde klanten die gebruikmaakt van jongerenwerk het samen 

doen van spelletjes op de jeugdsoos als voorbeeld van een gezamenlijke aanpak.  

 

Fragment 15. Klant vertelt dat ze samen met sociaal werker haar financiën inzichtelijk 

maakt 

Interviewer: Ja. En kun je ook iets vertellen over hoe ze je dan daarmee helpt?  

Respondent: Nou dan zetten we alles op papier, wat erin komt, wat eruit gaat. Dan hebben 

we de schuldeisers allemaal gebeld en vragen we eerst wat het bedrag is. Alles hebben we op 

papier staan. En dan gaan we samen uitrekenen wat elke maand naar die schuldeiser kan, of 

naar die. En wat hou ik dan zelf over. Zo doen we dat, via een papier schrijven we dat op.  

Interviewer: Ja. Dat je gewoon overzicht hebt en precies weet … 

Respondent: Ja inderdaad. Wat erin komt, wat eruit gaat en wat je nog kan missen in de 

maand wat naar een schuldeiser gaat. Ja zo doen we dat. En dan elke maand weer opnieuw 

kijken naar wat er is afgelost en wat er dan weer bij is gekomen, of niks is bijgekomen of … 

 

Fragment 16. Klant vertelt dat ze met vragen altijd kan terugvallen op de sociaal werker 

Respondent: Ze is onze contactpersoon ook. Als we ergens mee zitten kunnen we haar als 

kracht ook vragen om hulp, hoe pakken we dit aan, hoe doen we dat? En zeker als het gaat 

om begeleiding van mantelzorgers. Mantelzorgers komen met vragen, wij weten als 

vrijwilliger niet altijd waar we het antwoord moeten zoeken, dan kunnen we ook op haar 

terugvallen. 

 



16 
 

Sociaal werker 

In verreweg de meeste gevallen werd bij de beschrijving van oplossing voor of aanpakken van de 

situaties door de geïnterviewde (ex-)klanten gerefereerd aan methoden of oplossingen die waren 

ingezet door de sociaal werker. Vanwege de variëteit in persoonlijke omstandigheden werd er een 

breed scala aan oplossingen en aanpakken genoemd. Zo vertelde een aantal geïnterviewde (ex-

)klanten dat het luisterend oor van de sociaal werker cruciaal was in hun aanpak. Anderen benadrukten 

het belang van een open houding en een concrete werkwijze.  

 

Andere belangrijke oplossingen en aanpakken door sociaal werkers die door geïnterviewde (ex-) 

klanten werden genoemd, zijn: ‘tips geven voor gespreksvoering’, ‘geloof in klant tonen’, ‘dingen 

benoemen, laten inzien waarvoor klant ‘blind’ was’), ‘inboedel regelen’, ‘klant tijd en ruimte geven’, 

‘beschikbaar zijn voor werkgever’, ‘vrijwilligerswerk voorstellen en regelen’, ‘adviserende rol’, ‘tips 

over schoonmaken’, ‘ook met gezinsleden spreken’, ‘huisbezoek in plaats van op instellingslocatie 

afspreken’, ‘grondige huisinspectie houden’, ‘wmo-status, taxipas en aanpassingen in huis regelen’, 

‘helpen met huisvesting’, ‘doorsturen naar Centrum voor Jeugd en Gezin’, ‘ professioneel in 

gesprekken’, ‘onbevooroordeelde houden’, ‘er met creatieve manieren voor zorgen dat klant 

afspraken nakomt’, ‘tijd geven’, ‘mindfulness aanraden’, ‘enthousiasmeren met aanpak’, 

‘opschrijfboekje geven voor wanneer deze boos is’. Tot slot benadrukte één geïnterviewde (ex-)klant 

hoe belangrijk het was dat haar sociaal werker haar deed inzien dat ze niks verkeerd deed (Fragment 

17).  

 

Fragment 17. Klant vertelt dat het voor haar belangrijk was dat haar sociaal werker haar 

deed inzien dat zij niks verkeerd deed  

Respondent: Toen heeft ze me echt heel duidelijk gemaakt dat ik niks verkeerds deed. Want ik 

twijfelde toen heel erg. 

 

3.1.5 Evaluatie situatie voor sociaal werk 

Dit thema heeft betrekking op de situatie voorafgaand aan het sociaal werk zoals geëvalueerd door de 

cliënt. Het kan hierbij gaan om een omschrijving of een cijfer. 

 

Omschrijving 

Ook de evaluaties van de persoonlijke omstandigheden voorafgaand aan het sociaal werk waren zeer 

divers. Eén van de geïnterviewde (ex-)klanten vertelde dat het voorafgaand aan het sociaal werk ‘totaal 

niet goed’ met haar ging (Fragment 18). Een ander vertelde dat hij geen sociaal ritme had (Fragment 

19). Andere voorbeelden die werden genoemd van de omstandigheden voorafgaand aan sociaal werk 

waren ‘geen omgang met mensen’, ‘stond niet sterk in schoenen’, ‘kind wilde niet naar vader’, ‘moest 

stoppen met school’, ‘hulp was hard nodig’, ‘kon bij weinig mensen terecht’, ‘diep in de put’, ‘je weet 

niet wat je nodig hebt’, ‘scheiding en ruzie’, ‘leefde onder gevaarlijke omstandigheden’, ‘problemen 

met ex’, ‘dochter en andere dierbaren verloren’, ‘kinderen konden niet omgaan met scheiding’, ‘lange 

periode teveel hooi op de vork, overwerkt’, ‘zorg voor kinderen en psychotische man’ en ‘ups en 

downs’. Tot slot vertelde een aantal geïnterviewde (ex-)klanten dat zij kampten met financiële zorgen 

en problemen.  

 

Fragment 18. Klant vertelt dat het ‘totaal niet goed’ met haar ging voordat ze (opnieuw) 

met haar sociaal werker in contact kwam 

Interviewer: Ja, En voordat je eigenlijk nu weer opnieuw contact had met <<sociaal werker>>, 

hoe ging het toen met jou?  

Respondent: Toen ging het niet goed. Toen ging het totaal niet goed met mij, ik zette mezelf 
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opzij en ik zat altijd voor de kinderen en voor <<naam ex-partner>> was ik altijd bezig. En voor 

mijn werk stond ik altijd klaar. Maar voor mezelf nooit. Dus ik zag er toen ook niet uit. Ik was 

toen heel erg mager, mijn gezicht ook, nee dat ging niet goed. 

 

Fragment 19. Klant vertelt dat hij geen ‘sociaal ritme’ had voorafgaand aan sociaal werk 

Respondent: Dat is het niet via dat krijg dat ik weer … want het gaat niet meer zo, ik sliep niet 

meer boven, want ik sliep gewoon beneden hoor, op de bank. Maar die bank die heb ik van de 

zomer weggedaan.  

Interviewer: O ja. 

Respondent: Ik had geen gewoon ritme, sociaal ritme meer. 

Interviewer: Nee. En had u dat zelf ook goed in de gaten? Destijds? 

Respondent: Nou eerst niet nee. Het kom mij niet veel schelen 

 

Cijfer 

De cijfers die de geïnterviewde (ex-)klanten hun situatie gaven voor de periode voorafgaand aan 

sociaal werk varieerden tussen de 2 en de 7. De meesten gaven hun situatie een 3 of een 4 (bijv. 

Fragmenten 20 en 21). Slechts twee cijfers waren voldoendes.  

 

Fragment 20. Geïnterviewde (ex-)klant geeft situatie voorafgaand aan sociaal werk een 4 

Interviewer: Hoe ging het toen met u? Als u een cijfer mag geven voor uw omstandigheden? 

Respondent: Voor de zomer? 

Interviewer: Ja. Zeg maar voordat u bij … 

Respondent: Nou zeg maar een 4, ja. 

 

Fragment 21. Geïnterviewde (ex-)klant geeft situatie voorafgaand aan sociaal werk een ‘3 

of 4’ 

Respondent: Vorig jaar was ik knap belabberd denk ik wel. 

Interviewer: Ja. 

Respondent: Ik denk dat het een drie of vier was. Ze is ook erin gekomen in de meest extreme 

tijd die er is voor mij. 

 

3.1.6 Evaluatie situatie na sociaal werk  
Dit thema heeft betrekking op de situatie na afloop van het sociaal werk zoals geëvalueerd door de 

cliënt. Het kan hierbij gaan om een omschrijving of een cijfer. 

 

Omschrijving 

Net als de evaluaties van de persoonlijke omstandigheden voorafgaand aan het sociaal werk waren 

ook die van de situatie na afloop van sociaal werk of de huidige situatie zeer divers. Eén van de 

geïnterviewde (ex-)klanten vertelde dat ze zich ‘op en top’ voelt bij haar sociaal werklocatie (Fragment 

22). Een andere geïnterviewde cliënte vertelde dat ze er nog niet helemaal is, maar dat het een stuk 

beter met haar gaat en dat sociaal werk hierin een belangrijke rol heeft gespeeld (Fragment 23). Ook 

een andere geïnterviewde cliënte vertelt dat – ook al kan de sociaal werker niet alle problemen 

wegenemen – zij zich een stuk beter voelt dankzij sociaal werk (Fragment 24).  

 

Overige aspecten die in de evaluaties van de huidige situatie van de geïnterviewde (ex-)klanten werden 

genoemd, zijn ‘kinderen hadden een fijne uitlaatklep’, ‘duidelijkheid en regels’, ‘meeste dingen in huis 

gaan beter’, ‘kon mijn verhaal kwijt’, ‘mensen bloeiden op’, ‘trots’, ‘voel me beter’, ‘geen omkijken 
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meer naar administratie’, ‘socialer dan vroeger’, ‘ben tevreden met sociale kring’, ‘fijne woonplek’, 

‘stuk beter dan vorig jaar’, ‘klaar om sociaal werk af te sluiten’, ‘ogen zijn geopend’, ‘voelt zich 

opgelucht’, ‘orde in het hoofd’ en ‘had zonder sociaal werk waarschijnlijk niet meer geleefd’. 

Bovengenoemde aspecten die de geïnterviewde (ex-)klanten beschreven in hun evaluatie van hun 

huidige situatie waren positief van aard. Uitzonderingen daarop waren: ‘relatie met zoon fluctueert’, 

‘het kan nog beter’ en ‘het gaat nu slechter – echter niet door sociaal werk.’ 

 

Fragment 22. Cliënte voelt zich ‘op en top’ op locatie sociaal werk 

Respondent: Nee. Als ik hier ben dan voel ik mij op en top. 

 

Fragment 23. Cliënte voelt zich een stuk beter 

Interviewer: En nu? Hoe vind je dat het nu met je gaat?  

Respondent: Het gaat nu een stuk beter. Ik ben nog niet helemaal 100%, maar het gaat een 

stuk beter dan een jaar geleden. Ja zeker.  

Interviewer: En in hoeverre heeft <<sociaal werker>> daarin bijgedragen? 

Respondent: Ja wel heel veel. Ja, <<sociaal werker>> heeft er echt heel veel aan bijgedragen, 

ik denk wel het allermeest. 

 

Fragment 24. Cliënte vertelt dat sociaal werk niet alles kan wegnemen maar wel ruimte 

geeft om ‘lucht te happen’ 

Respondent: een belangrijke factor zijn voor iemand om lucht te happen. 

Interviewer: Ja. 

Respondent: Om toch verder te gaan in de strijd waarin dat ze zitten. Tuurlijk, jij kan mijn 

fybromyalgie niet wegnemen, je kan m’n hoogsensitiviteit niet weg …, je kunt niet zorgen dat 

de buren eindelijk een keertje ophouden, maar jij geeft mij dan wel weer lucht … 

 

Cijfer 

De cijfers die de geïnterviewde (ex-)klanten gaven voor hun huidige situatie varieerden tussen de 5 en 

de 10 (bijv. Fragment 25 en 26). De meesten gaven hun situatie een 7 of een 8 (bijv. Fragment 25). Een 

ander gaf een 10 (Fragment 26). 

 

Fragment 25. Klant geeft huidige situatie een ‘7 à 8’ 

Respondent: Ja. Voordat ik hier kwam, zat ik op een vijf. Ik zit nou op een zeven. Zeven, acht. 

 

Fragment 26. Klant geeft huidige situatie een 10 

Interviewer: Ja oké. Je gaf een 6'je voor toen je hier kwam, wat zou je nu geven? 

Respondent: Een 10. 

Interviewer: Een 10!  

 

3.1.7 Andere factoren die een rol spelen 
Dit thema heeft betrekking op andere factoren die een rol kunnen spelen in het al dan niet bereiken 

van doelen of resultaten. Dit kan gaan over bijvoorbeeld gezondheids- of externe factoren waardoor 

resultaten in meerdere of mindere mate haalbaar waren of zijn door sociaal werk.  

 

Gezondheid 

Een aantal geïnterviewde (ex-)klanten vertelde over gezondheidsgerelateerde omstandigheden die de 

impact van sociaal werk konden beïnvloeden. Het ging hierbij bijvoorbeeld om depressieve klachten, 
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ADHD en medicijngebruik (Fragment 27). Andere geïnterviewde (ex-)klanten vertelden dat zij een paar 

keer ziek waren geweest, concentratieproblemen hadden of veelvuldig last hadden van epileptische 

aanvallen.  

 

Fragment 27. Ex-klant vertelt over andere beïnvloedende factoren  

Respondent: Stroef, heel stroef. Ik heb over mijn opleiding van twee jaar, drieënhalf jaar 

gedaan, drie jaar zoiets. En mijn moeder heeft me meegeholpen alles te maken, want ik had 

daar geen concentratie meer voor en ik ben uiteindelijk gestopt met mijn medicatie voor mijn 

ADHD. En … 

Interviewer: En waarom was dat? Waarom ben je gestopt? 

Respondent: Nou, omdat ik door die medicatie hele nare bijwerkingen kreeg. Dus 

voornamelijk last van hoofdpijn en nog meer depressieve klachten, dus ik dacht: als ik dat niet 

meer inneem, dan stopt het wel, maar het is dus blijkbaar niet gestopt, want mijn ADHD bleek 

dus een onderdeel te zijn, dat is een trigger voor depressie. 

Interviewer: Oké. 

Respondent: Dus of ik er ooit echt helemaal vanaf zou komen, dat weet ik nog niet. 

 

Extern 

Als het gaat om externe factoren die een rol (kunnen) spelen in de situatie van de geïnterviewde (ex-

)klanten, worden als voorbeelden problemen met een ex-partner en/of een ex-werkgever (bijv. 

Fragment 28) genoemd. Andere factoren die worden genoemd, zijn ‘ondersteunende rol van 

stiefmoeder’, ‘afspraken met ouders’, ‘aanvaringen met vader’, ‘verlies van familieleden’ en ‘man 

wilde niet (samen) uit het leven stappen’.  

 

Fragment 28. Ex-klant vertelt over externe factoren die een rol spelen in situatie 

Interviewer: En welke andere factoren zijn er die een rol spelen in hoe het met je gaat?  

Respondent: Dat is mijn ex natuurlijk, daar ligt heel veel. En, maar dat speelt nu niet meer 

zoveel, maar mijn ex-werkgever wat dan een hele rol speelde waar ik dan die rechtszaak mee 

moest starten. Van die drie-en-een-halve maand geen loon. Dus dat heeft heel veel stress 

opgeleverd, nou en die rechtszaak heeft niks opgeleverd, dus dat is nog minder. 

 

3.1.8 Waardering sociaal werk 
Dit thema heeft betrekking op de wijze waarop geïnterviewde (ex-)klanten het sociaal werk hebben 

gewaardeerd. Het kan gaan om zowel een positieve als negatieve waardering.  

 

Laagdrempeligheid 

Een aantal geïnterviewde (ex-)klanten gaven aan de laagdrempeligheid van het sociaal werk te 

waarderen. De laagdrempeligheid is op diverse manieren ervaren. Factoren die hierbij genoemd 

worden zijn ‘er was tijd voor mij’, ‘ik mocht altijd bellen’ (Fragment 29), ‘er was geen wachtlijst’, ‘het 

is een fijne club mensen, beste buurtteam’ en ‘ik kon binnenlopen zonder afspraak’ (Fragment 30) 

Fragment 29. Ex-klant vertelt over het altijd mogen bellen 

Respondent: … en ze had me ook altijd gezegd dat ik haar mocht bellen als er wat is. Dat was 

ook wel heel erg fijn. 
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Fragment 30. Klant vertelt over het binnenlopen zonder afspraak 

Respondent: En toen ben ik hierheen gegaan en toen heb ik de sociaal werker die aanwezig 

was aangeschoten want mijn eigen sociaal werker was er niet, en toen heb ik een uur met 

beschikbare sociaal werker zitten praten. Dat kan gewoon. 

Interviewer: Ja 

Respondent: Je kan hier gewoon binnenlopen en dan kan je gewoon met mensen praten. Ik 

bedoel in het westen moet je overal een afspraak voor maken. Kijk ik loop hier niet te pas en 

te onpas binnen, maar ze zagen duidelijk dat er iets mis was.  

 

Ruimte voor verhaal 

Diverse geïnterviewde (ex-)klanten gaven aan te waarderen dat er op diverse manieren ruimte was 

voor hun verhaal. Hierbij worden voorbeelden genoemd als ‘je verhaal kwijt kunnen is fijn’ (bijv. 

fragment 31), het ‘perspectief van je verhaal delen met een buitenstaander’ werd hierbij diverse keren 

benoemd (bijv. fragment 32), ‘ik kon praten over mijn problemen’, ‘er is begrip voor mijn situatie’, en 

‘er was ruimte voor het verhaal in een driegesprek, met ex-partner erbij’.  

Fragment 31. Klant vertelt over je verhaal kwijt kunnen 

Interviewer: En hoe dan? Kun je dat uitleggen?  
Respondent: Ja, door mijn verhaal aan te horen denk ik gewoon.  
Interviewer: Ja.  
Respondent: Gewoon … Het is heel lastig als je gefrustreerd bent en dingen niet wilt en om je 
dan ook nog te concentreren op school, dus gewoon door mijn verhaal aan te horen, was 
gewoon heel fijn, ja.  
 
Fragment 32. Klant vertelt perspectief buitenstaander 

Respondent: Ja dat ging ook goed. Ik kon ook het aan mijn ouders vertellen, maar ik kon ook 

heel veel dingen aan haar vertellen zeg maar.  

 

Oplossingsgericht werken; meedenken en meedoen. 

Geïnterviewde (ex-)klanten gaven de wijze waarop er door de sociaal werker werd gedacht in 
oplossingen te waarderen. Dit gebeurde op diverse manieren als ‘de sociaal werker gaf me handvatten’ 
(Fragment 33), ‘de sociaal werker benoemde verschillende oplossingen’, ‘ik mocht zelf de koers blijven 
uitzetten’, tot ‘heel concreet meedenken in oplossingen’ (Fragment 34) en soms actief zelf meedoen 
‘ze doet en helpt mee’ (Fragment 35). 

Fragment 33. Klant over het geven van handvatten 

Interviewer: Ja ja. En hoe deed ze dat. Hoe gaf ze de handvatten? Hoe kwam ze daarbij? Hoe 
ging dat? 
Respondent: Nou als ik bijvoorbeeld iets noemde een voorbeeld waar het mis ging, dan van ja 
maar heb je er al op die manier naar gekeken? Of ja, maar jij zegt dat zo, maar het kan 
natuurlijk ook zo. 
Interviewer: O ja. 
Respondent: Dus gewoon op een andere manier ernaar laten kijken eigenlijk. 
Interviewer: Ja, en hoe vond u dat? 
Respondent: Ja dat is altijd goed, want als je een beetje vastzit, in je eigen kijkwijze, ja dan 
kom je vast te zitten eigenlijk.  
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Fragment 34. Klant over het meedenken 

Respondent: Ook voor de kinderen en zo, ze weet precies ‘O en dit moet je voor de kinderen 

aanvragen en dan kun je dat nog voor de kinderen doen’. Ja, dat vind ik fijn dat iemand zo 

meedenkt.  

 

 Fragment 35. Klant over het meedoen 

Respondent: Ze doet met alles mee, ze helpt mee. Ze doet alles mee. Heel enthousiast doet ze 

gewoon. Vorige keer heeft ze ook onkruid lopen wieden. Ik bedoel daar komt ze gewoon de 

hele dag bij helpen. 

Interviewer: O ja.  

Respondent: Dat is gewoon geweldig.  

 

Grenzen/Overdracht 

In relatie tot grenzen in relatie tot het werk van de sociaal werker en overdracht naar een andere 

organisatie gaven geïnterviewde (ex-)klanten diverse punten aan die leiden tot waardering in meer of 

mindere mate van het sociaal werk. Het betreft factoren als: ‘de sociaal werker had niet een 

controlerende functie en mening’ (Fragment 36), ‘jammer dat ze niet meer gestuurd heeft’, ‘jammer 

dat ze niet zoveel kan en mag’, ‘in crisis kon de sociaal werker niets voor ons betekenen’ (Fragment 

37), ‘of hij stuurde een mailtje “ik ben overtallig en werk hier niet meer”’ en ‘er is eigenlijk nooit een 

warme overdracht’.  

 

Fragment 36. Ex-Client over geen controlerende functie en mening 

Respondent: Ja heel vlot. Nou we zijn er twee of drie keer geweest en daarna functioneerde 

dat al niet. 

Interviewer: Nee, en waarom functioneerde dat niet? Heb je daar een voorbeeld van? 

Respondent: Ja, naar mijn gevoel wederom geen duidelijke mening. Geen controlerende 

functie.  

 

Fragment 37. Klant over contact bij crisis 

Interviewer: En heb je dan op zo’n moment als je dan een crisis hebt, neem je dan contact op? 

Respondent: Ja, ik had contact met sociaal werker maar die kon niets betekenen. Denk ik van 

ja, waarom komen we dan bij je? 

 

Kennis 

Door een aantal geïnterviewde (ex-)klanten werd aangegeven dat kennis in relatie tot het vraagstuk te 

waarderen. Hierdoor werden geïnterviewde (ex-)klanten soms op weg geholpen. Dit werd op diverse 

manieren aangegeven: ‘we kunnen op haar kennis terugvallen’, ‘ze wist dingen aan te dragen’ 

(Fragment 38), ‘dat ze de wegen kent’, en ‘we kunnen terecht met vragen als: hoe pakken we dit aan’. 

In een enkel geval werd aangegeven dat er kennis in relatie tot de achtergrond van de klant gemist 

werd (Fragment 39). 

Fragment 38. Klant over dingen aandragen 

Respondent: We hebben ook activiteiten die we samendoen. En zij komt dan met dingen 

aandragen van ‘Goh, dit is ook mogelijk, dat is ook mogelijk, en denk daaraan, denk daaraan’. 

Dus dat is hartstikke fijn want tja… 
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Fragment 39. Klant over niet goed inlezen 

Interviewer: Dan zeg je van zij hadden zich goed ingelezen, heb je gemerkt bij sociaal werker 

gemerkt dat zij zich minder hadden ingelezen? 

Respondent: Ja 

Interviewer: Waaraan merkte je dit bijvoorbeeld? 

Respondent: Gewoon geen kennis van wat er speelde. 

 

Wijze van communicatie 

Een aantal geïnterviewde (ex-)klanten gaven elementen aan die zij waarderen aan de wijze van 

communicatie tijdens het hulpverleningsproces. Dit betreft elementen als: ‘informeel’ (Fragment 40), 

‘open en eerlijk’, ‘gelijkwaardig voelen’ en ‘complimenten geven’.  

Fragment 40. Klant over informele werkwijze 

Respondent: En natuurlijk ook omdat, kijk je ziet het, het is allemaal vrij informeel en dat 

informele bevalt me wel. Want dat officiële dat voelt meteen zo zwaar aan.  

Interviewer: Ja. 

Respondent: En hier is het gewoon informeel, het is relaxt en ontspannend. Je kunt altijd 

mensen aanschieten.  

 

Signaleren en observeren 

Een tweetal geïnterviewde (ex-)klanten gaven specifiek aan dat zij waarderen dat de sociaal werker 

ook non-verbale signalen signaleert en een vinger aan de pols blijft houden. Dit werd aangeven als: ‘ze 

zag aan het gezicht hoe het met me was’ (Fragment 41), en ’ze bleef een vinger aan de pols houden’. 

Fragment 41. Klant over ze zien wel als er iets met me is 

Respondent: Ze zien ook meestal wel als er wat met me is. 

Interviewer: Ja, en wat gebeurt er dan? 

Respondent: Dan vragen ze van, nou hoe gaat het. 

Interviewer: En weet je ook waar ze dat aan kunnen zien? 

Respondent: Gezichtsuitdrukking. 

Interviewer: Ja, en vind je dat fijn dat ze dat opmerken? 

Respondent: Ja.  

 

3.1.9 Relatie sociaal werker 
Dit thema gaat over de wijze waarop geïnterviewde (ex-)klanten de klik met de sociaal werker hebben 

ervaren en welke elementen binnen de relatie met de sociaal werker gewaardeerd worden. 

Klik sociaal werker 

Op diverse manieren gaven geïnterviewde (ex-)klanten aan hoe zij de klik hebben ervaren met de 

sociaal werker. Voorbeelden hiervan zijn: ‘erkenning in levensverhaal, hierdoor begrip’, ‘spiritueel 

soms een klik’, ‘zij is positief over mij, en ik over haar’, ‘ze weet te spiegelen’, ‘ze heeft 

inlevingsvermogen’, ‘hij kent het fenomeen’ (Fragment 42), en ‘door mij in eigen waarde te laten’.  

Fragment 42. Klant over gehoord voelen 

Respondent: En hij kent het fenomeen van hoog sensitiviteit. 

Interviewer: Ja. Precies. Dus dan voelde je je ook gehoord daarin. 

Respondent: Ja, dan voelde je gelijk al een stukje gehoord. 
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Sfeer 

In relatie tot hoe geïnterviewde (ex-)klanten de sfeer hebben ervaren werden er veel verschillende 

elementen die van invloed zijn op de sfeer aangegeven: ‘open voor mijn verhaal’, ‘positieve sfeer’, 

‘rustige sfeer’ (Fragment 43), ‘gezelligheid’, ‘warm’, ‘luisterend oor’ (Fragment 44), ‘vriendelijk en 

zorgzaam’ (Fragment 45), ‘laagdrempelig’, ‘open en eerlijk’, ‘vertrouwen, privacy’, ‘vrolijk en humor’ 

(Fragment 46), en ‘keuzevrijheid geven’. 

Fragment 43. Klant over rustige sfeer 

Interviewer: En hoe zou je de sfeer omschrijven van zo’n gesprek? 

Respondent: Rustig ja. Ik heb vaak heel veel spanning. Ik heb altijd heel veel spanning in me 

en ik ben ook vaak gespannen, maar het was meestal wel rustig bij haar. Weet je gewoon een 

kalme sfeer, zoiets van, alles er weer uit. Een beetje zo.  

 

Fragment 44. Klant over luisterend oor 

Respondent: Voor mij betekent dat een goede klik gewoon van, een luisterend oor en die toch 

gewoon tips geeft en als het echt fout gaat dat ze mensen kan inschakelen als het nodig is.  

 

Fragment 45. Klant over zorgzaam zijn 

Respondent: ze gaf een beetje het gevoel van een zorgzame moeder. Dat idee, zo kan ik het 

beste omschrijven denk ik. Een hele warme vrouw. 

 

Fragment 46. Klant over vrolijk zijn 

Respondent: Ze is heel behulpzaam, ze is altijd vrolijk. Om de meeste dingen kan ze wel 

lachen. 

 

Type relatie 

Diverse geïnterviewde (ex-)klanten gaven ook woorden aan hoe zij het type relatie met de sociaal 

werker zouden willen benoemen. Dit waren typeringen als: ‘mentorrol, meedenker, aanmoedigen’, 

‘meer vriendschappelijk dan een zakelijke verhouding’ (Fragment 47), ‘een vertrouwenspersoon’ 

(Fragment 48), ‘goede vriend’, ‘wederkerig’ en ‘een alledaags iemand’ (Fragment 49). 

Fragment 47. Klant over vriendschappelijke verhouding 

Respondent: Het is wel meer…. laat ik het zo zeggen, het is niet een vriendschappelijke band, 

want dat moet je wel gescheiden houden, maar als je moest kiezen tussen zakelijk en 

vriendschappelijk, dan mag je het wel meer naar een vriendschappelijke verhouding dan naar 

een zakelijke houding noemen.  

 

Fragment 48. Klant over vertrouwenspersoon versus goede vriend 

Interviewer: En je zegt, vertrouwenspersoon. Wat houdt dat voor jou in? 

Respondent: Dat ik met hem kan praten als er wat aan de hand is. 

Interviewer: En is dat ook officieel je vertrouwenspersoon of voelt dat gewoon zo? 

Respondent: Nee, het voelt voor mij gewoon zo. 

Interviewer: Dus je hebt het niet afgesproken ofzo? 

Respondent: Nee, gewoon een goede vriend kan je wel zeggen. 

 

Fragment 49. Klant over een alledaags iemand 

Respondent: Nou, bij de meeste hulpverlening is het heel erg binnen de vakjes zeg maar. Je 

hebt dan een afspraak en dan weer een afspraak. Je kunt ze wel mailen of zo, maar er zit 
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waarschijnlijk een paar dagen tussen en dan krijg je heel officieel iets terug. Vind ik prima, 

maar bij de sociaal werker had je dat niet zo erg. Ik had gewoon het idee dat het een 

‘alledaags iemand’ is die je gewoon een bericht kon sturen en die later gewoon wat 

terugstuurt. Dat ze ook gewoon bereikbaar was.  

 

3.1.10 Ervaren waardering 
Dit thema heeft betrekking op de mate waarin de klant zich gewaardeerd voelt door de sociaal werker, 

het kan hierbij gaan om complimentjes of andere vormen of uitspraken in relatie tot de betekenis van 

waardering voor de geïnterviewde (ex-)klanten. 

Complimentjes 

Op diverse manieren gaven geïnterviewde (ex-)klanten aan op welke manier zij complimentjes hebben 

ervaren van de sociaal werker. Dit waren complimentjes als: ‘dat ik op tijd ben, open en eerlijk ben’ 

(Fragment 50), ‘fijn dat je er was, je hebt het goed gedaan’, ‘voor mijn inzet, dat ik voor anderen kook’, 

‘heel goed van je’, ‘ik ben blij voor je’, ‘je gedrag is positief veranderd’, ‘dat ik ondanks zoveel beperking 

zoveel wel kan’ (Fragment 51), ‘dit heb je wel gedaan, je kunt best trots zijn’ en ‘je doet het gewoon 

super, hou daar aan vast’.  

Fragment 50. Klant over complimentje over op tijd zijn 

Interviewer: Ja? 

Respondent: Ze vond het altijd netjes dat ik op tijd was, ze vond het hartstikke leuk om met 

me te praten, en dat ik altijd zo open en eerlijk ben. 

 

Fragment 51. Klant over waardering in de vorm van complimentjes 

 Interviewer: Heb je daar ook weleens waardering voor gekregen? 

Respondent: Ja, die vond het toen wel goed hoe ik dat deed en knap dat ik ondanks mijn 

epilepsie en mijn visuele beperking toch alles kon doen. 

Interviewer: Ja, en geeft ze dan een complimentje of …? 

Respondent: Ja, die vond het altijd wel goed wat ik deed zeg maar. En die vond het knap hoe 

ik mij redde. 

Interviewer: Ja. Oh mooi. En hoe vond je dat om te horen? 

Respondent: Ja, dat is altijd wel leuk om te horen inderdaad. Met koken ook, als er tips 

waren, nou dan nam ik dat altijd aan of met spelletjes doen of iets anders. 

 

Overige waardering 

Enkele geïnterviewde (ex-)klanten gaven aan op welke concrete wijze zij waardering hebben 

ontvangen. Dit betreft ontvangen waardering als: ‘kerstpakket’ (Fragment 52), ‘drinken of een snack’, 

‘kerstkaartje’ of ‘een appje’. 

Fragment 52. Klant over ontvangen kerstpakket 

Interviewer: Maar geven ze dan een complimentje? 

Respondent: Ja, ik krijg complimentjes over het eten. Ik ben er altijd. Ik krijg complimentjes als 

ik boodschappen doe. Ik geef ze allemaal een kerstkaartje, nou dan krijg je ook weer…maar ik 

kreeg ook een kerstpakket terug.  

 

Betekenis van waardering 

Enkele geïnterviewde (ex-)klanten gaven aan wat de betekenis was van de gegeven waardering door 

de sociaal werker: ‘heeft mij de volgende stap doen zetten, door te pakken’ (Fragment 53), 

‘vertrouwen, ik kan iets’, ‘ik heb er ook zin in dan’ en ‘dat hoeft ook niet’ (Fragment 54).  
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Fragment 53. Klant over betekenis van bevestiging 

Respondent: Toen kreeg ik echt bevestiging en toen durfde ik ook meer door te pakken door 

te zeggen van ze komt gewoon niet meer bij je slapen en ik ga nu… Dat heeft mij echt over de 

streep getrokken, dat ik meer…Dat wat ik deed, goed was. 

 

Fragment 54. Klant over het zelf laten zien 

Interviewer: Krijg je ook waardering van haar?  

Respondent: Nou niet indirect. Ze zal echt wel waardering…maar niet 1,2, indirect qua 

woorden van joh, wat ben jij goed, maar dat hoeft ook niet. 

Interviewer: Nee? 

Respondent: Dat hoeft ook niet. Mijn waardering wordt straks als ik zover ben, dat ik het kan 

laten zien. Dat is mijn waardering dan. 

Interviewer: Dat je kan zeggen … 

Respondent: Dat ik kan zeggen van kom, we gaan naar boven (ik heb opgeruimd) 

 

3.1.11 Belangrijke elementen 
In de interviews brengen de respondenten verschillende kenmerken of elementen naar voren die ze 

als belangrijk ervaren, bijv. verstand van zaken, kennis, niet oordelen, luisteren, thuis afspreken (of 

juist elders), bereikbaarheid, praktische kenmerken die men belangrijk vindt. Deels zijn hier 

overeenkomsten met de uitgesproken waardering van het sociaal werk en worden deze hier in meer 

of mindere mate ook bevestigd als belangrijke elementen van het sociaal werk.  

Gespreksvaardigheden 

Als belangrijke elementen binnen de wijze waarop sociaal werkers het gesprek voeren met klanten 

worden diverse technieken in relatie tot gespreksvaardigheden genoemd. Eén van de geïnterviewde 

klanten vertelde dat de sociaal werker erg goed luisterde naar haar verhaal en spiegelde bij het 

gesprek. Een andere geïnterviewde klant gaf aan dat een belangrijk element is dat de sociaal werker 

doorvraagt (Fragment 55). Overige aspecten in relatie tot belangrijke elementen binnen de 

gespreksvoering die genoemd werden zijn: ‘vragen stellen’, ‘op gevoelens reageren’, ‘motiveren’, ‘zelf 

keuzes laten maken’ en ‘zware dingen van zich afzetten’ (Fragment 56). 

Fragment 55. Klant over doorvragen 

Interviewer: Hoe motiveert ze dan? Wat zegt ze dan bijvoorbeeld? 

Respondent: Het is niet wat ze zegt, ze vraagt gewoon door. Ze forceert me zelf om te graven.  

 

Fragment 56. Klant over luisteren en dingen van je af kunnen zetten 

Interviewer: Wat is dan een belangrijk element? 

Respondent: Ze kan A. goed luisteren. B. kan ze tegelijkertijd zware dingen van zich afzetten. 

Dat is een belangrijke eigenschap volgens mij.  

 

Kenmerken 

De geïnterviewde (ex-)klanten gaven op diverse manieren enkele algemene kenmerken aan die 

belangrijk zijn binnen het sociaal werk. Eén van de geïnterviewde klanten gaf aan dat het belangrijk is 

dat de sociaal werker geen 9 tot 5 mentaliteit heeft. Een tweetal geïnterviewde klanten gaven aan dat 

leeftijd en ervaring van de sociaal werker een belangrijk element is.  
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Andere kenmerken die worden genoemd, zijn ‘informeel’, ‘vinger aan de pols houden’, ‘zichtbaarheid’, 

‘langdurig dezelfde sociaal werker hebben’ (Fragment 57)’ en ‘tijd hebben’ belangrijk zijn binnen het 

sociaal werk.  

 

Fragment 57. Klant over het hebben van een vaste persoon 

Respondent: Ja, inderdaad. Omdat zij gewoon alles weet in principe. Dat is heel fijn, zij weet 

vanaf dat het fout ging bij mijn ouders en dat ze gingen scheiden, dat er toen een beetje 

trammelant kwam in ons gezin, vanaf toen is zij al bij ons. Dus zij weet in principe alles. Dat is 

heel fijn.  

 

Kennis 

De geïnterviewde (ex-)klanten benoemden als belangrijk element van het sociaal werk dat de sociaal 

werker ‘verstand heeft van zaken’. Maar ook geeft één van de geïnterviewde klanten aan dat het 

belangrijk is dat de sociaal werker fungeert als vangnet en feedback geeft vanuit de rol als professional 

(Fragment 58). Door meerdere geïnterviewde klanten wordt naar voren gebracht dat het belangrijk is 

dat de sociaal werker kennis heeft van hun achtergrond en beschikt over algemene kennis.  

Fragment 58. Klant over vangnet en feedback 

Interviewer: En wat is dan belangrijk? 

Respondent: Tenminste dat vangnet en die feedback, die hebben we gewoon van een 

professional nodig.  

 

Waarden 

Enkele geïnterviewde (ex-)klanten geven concreet aan welke waarden belangrijk binnen het sociaal 

werk. Het betreft diverse waarden als: ‘onafhankelijkheid’, ‘vertrouwen’, ‘respect’, ‘gelijkheid’ en 

‘solidariteit’. In fragment 59 geeft een klant meerdere belangrijke waarden binnen het sociaal werk 

aan.  

Fragment 59. Klant over belangrijke waarden 

Interviewer: Ja, ja. Dat is een mooi resultaat. Ik bedoel, ik heb hier een aantal woorden 

opgeschreven hoor, die je genoemd hebt, betrokkenheid, kleine afstand, vertrouwen, 

zelfstandigheid, relaxt, snel in contact, informeel, beschikbaarheid, dus dat zijn ze allemaal… 

Respondent: Je mag er nog wel twee woorden bij zetten 

Interviewer: Nou, vertel? 

Respondent: Solidariteit en saamhorigheid 

Interviewer: hm 

Respondent: En heel belangrijk: respect 

Interviewer: Ja 

Respondent: Dat is hier allemaal.  

 

Samenwerking vrijwilligers 

Enkele geïnterviewde (ex-)klanten hebben ook een rol als vrijwilliger en werken op die wijze samen 

met de sociaal werker. Over belangrijke elementen in relatie tot het samenwerken met vrijwilligers 

werden ook diverse punten aangegeven van: ‘meedenken’ tot ‘meedoen’ (Fragment 60), ‘de wegen 

kennen’, ‘uren inzetbaarheid’, een ‘aanspreekpunt hebben’ en ‘overnemen waar nodig’.  
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Fragment 60. Klant over meedenken met vrijwilligers 

Respondent: En, maar dat is dus in de vergadering dat zij op een gegeven moment zegt van 

“hebben jullie daaraan gedacht”? of “ik zou het zo doen”. En dat vind ik prettig dan heb je 

toch iemand die op een andere manier meedenkt.  

Interviewer: En wat hebben vrijwilligers dan vooral nodig, hoe ervaren jullie dat? 

Respondent: Een soort vangnet .. 

Interviewer: hm. 

Respondent: Dat hebben we nodig als vrijwilliger. Dat is dan doorgaans de professional die 

wat meer, een breder inzicht heeft in de structuren die lopen.  

 

Laagdrempelig 

Bij de waardering van het sociaal werk is gebleken dat de laagdrempeligheid erg gewaardeerd werd bij 

geïnterviewde (ex-)klanten. Ook werd dit opnieuw benoemd als een belangrijk element van het sociaal 

werk. Aspecten die als laagdrempelig werden ervaren waren: ‘via de app bereikbaar zijn’, ‘meegaan 

naar instanties’ (Fragment 61), ‘informeel’, ‘beschikbaarheid’ en ‘de plaats zelf kunnen bepalen’.  

Fragment 61. Klant over met je meegaan 

Interviewer: Wat moet volgens jou een sociaal werker zeker doen? En waarom? Het mag van 

alles zijn.  

Respondent: Ja, wat die met jou moet doen? Zorgen dat je weer je problemen oplost samen 

met sociaal werker. En dat als je tegen dingen aanloopt, of als je dingen niet weet hoe je ze 

moet bewandelen dat ze dan met je meegaan. Dat ze je uitleggen hoe je zoiets moet doen. Ja 

dat vind ik belangrijk…. 

 

3.1.12 Adviezen/tips 
Door een aantal geïnterviewde (ex-)klanten zijn adviezen meegegeven aan de sociaal werkers. Deze 

hebben betrekking op twee categorieën, tips in relatie tot het handelen van de sociaal werker en 

algemene tips.  

Tips voor sociaal werkers 

Met betrekking tot het handelen van de sociaal werker kwam in de interviews naar voren: ‘de mail 

bevestigen’, ‘betrouwbaarheid’, ‘levenservaring’, ‘een terugkoppeling geven’, ‘niet te streng zijn’, 

‘luisteren’ (Fragment 62), ‘aanvoelen, aansluiten’, ‘rondkijken in huis’ (Fragment 63), ‘geen oordelen’, 

‘bezoek aan huis’, ‘niemand buiten sluiten’, ‘eerlijk zijn’ ook bij ‘geen klik’ (Fragment 64). 

Fragment 62. Klant over luisteren en geen oordeel hebben 

Interviewer: En, wat moet een sociaal werker volgens jou zeker doen? 

Respondent: Dat soort dingen blijven doen: luisteren zonder continu een weerwoord er 

tussen.  

Interviewer: Ja. 

Respondent: En geen oordelen stellen als je met iemand vijf minuten gesproken hebt. 

 

Fragment 63. Klant over kijken in huis 

 Interviewer: Wat vindt u dat een sociaal werker zeker moet doen? 

 Respondent: Nou, wat ik zeg, rondkijken in huis. 

 Interviewer: Hm. 

Respondent: Ja. Niet dat ze hier blijven zitten en dan weggaan. Nee, gewoon kijken, en boven 

ook. Want dat is erg belangrijk.  
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Fragment 64. Klant over geen klik hebben 

Respondent: Voor jullie is het werk, maar dat ze dan ook eerlijk in het werk zeggen 

bijvoorbeeld van nou mevrouw even goeie vrienden, maar deze situatie werkt voor mij niet. Ik 

heb een collega, daar kan ik het aan voorleggen als u het goed vindt, misschien dat die beter 

met u … ik voel de klik niet.  

 

Algemene tips 

Door een aantal geïnterviewde (ex-)klanten zijn diverse algemene tips meegegeven aan de sociaal 

werkers of de organisatie van het sociaal werk, zoals: ‘huidig sociaal werk moet blijven’ (Fragment 65), 

‘niet teveel wisselen in contact persoon’, ‘straatwerk is belangrijk’ (Fragment 66), ‘tijd en middelen’, 

‘waardering van gemeente’, ‘1 hulpverlener i.p.v. 3’ (Fragment 67) en ‘naar een specialist verwijzen’. 

 

Fragment 65. Klant over sociaal werk moet blijven 

Respondent: Laat alsjeblieft Tinten hier blijven, want binnenkort willen ze het weer 

aanbesteden. Er zit nu in een geweldige groep mensen en die moeten we hier houden.  

 

Fragment 66. Klanten over rol straatwerk 

Respondent: Ik denk dat zij (straatwerkers) een hele belangrijke rol hebben waardoor zij niet 

genoeg tijd en middelen hebben.  

Respondent: De overlast is op straat hoor. Dat is niet in een kantoor. 

 

Fragment 67. Klant over drie typen hulpverleners 

Interviewer: Ja, want je hebt nu eigenlijk drie typen hulpverleners gehad, maar zou een 

persoon dit kunnen doen dan? 

Respondent: Ik denk dat het beter is dat een persoon dit doet. Des te vaker je elkaar ziet, des 

te beter je het beeld kan bepalen van de persoon die tegenover je zit.  

 

3.2 Gestructureerde interviews  
In deze sectie worden de bevindingen beschreven van Stap 2 van het huidige onderzoek: de 

gestructureerde interviews. Ten eerste worden de resultaten met betrekking tot de impact van sociaal 

werk gepresenteerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gegevens naar aanleiding van 

antwoorden op open vragen en gegevens naar aanleiding van antwoorden op gesloten vragen (de 

stellingen). Ook worden de resultaten in deze sectie apart gepresenteerd voor (ex) klanten die ervaring 

hebben met individueel sociaal werk en zij die ervaring hebben met collectief sociaal werk. Vervolgens 

worden de resultaten over belangrijke kenmerken van ‘de sociaal werker’ op dezelfde wijze 

gepresenteerd. In Bijlage 5 worden de bevindingen op een rijtje gezet van de tips en adviezen die de 

respondenten gaven voor sociaal werkers. Verder worden hier ‘overige zaken’ besproken, die het 

resultaat vormen van een open vraag aan respondenten om niet-besproken onderwerpen naar voren 

te brengen.  

Zoals beschreven in de Methode, worden de resultaten van de open vragen over de impact van sociaal 

werk en belangrijke kenmerken van sociaal werkers gepresenteerd in de vorm van woordwolken. Deze 

woordwolken bevatten (labels voor) alle antwoorden van alle respondenten op de open vragen. 

Woorden die groter zijn afgebeeld representeren antwoorden die vaker zijn gegeven.  

De resultaten van de antwoorden op de stellingen worden in figuren gepresenteerd.  
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3.2.1 Impact sociaal werk – individueel sociaal werk 

3.2.1.1 Resultaten open vragen 

Voor (ex-)klanten van individueel sociaal werk is het voornamelijk belangrijk dat zij handvatten 

aangereikt krijgen waarmee zij in hun dagelijks leven zelf aan de slag kunnen. Verder is het belangrijk 

voor hen dat er geen sprake is van vooroordelen. Een ander belangrijk aspect is dat (ex-)klanten zich 

geholpen voelen. Ook vinden zij het belangrijk dat ze dankzij sociaal werk een plek hebben waar ze 

terechtkunnen en dat er naar hen geluisterd wordt. Andere vormen van impact van sociaal werk die 

zijn genoemd door de respondenten zijn meedenken met (ex-)klanten, dat zij worden gerustgesteld, 

dat ze een uitlaatklep hebben, dat de ondersteuning die zij krijgen nuttig is, dat er structuur wordt 

geboden, dat zij worden gestimuleerd, dat sociaal werk laagdrempelig van aard is en dat sociaal werk 

hen rust geeft. Alle antwoorden zijn weergegeven in Figuur 1.  

 

Figuur 1. De impact van sociaal werk volgens (ex-)klanten van individueel sociaal werk  

3.2.1.2 Resultaten gesloten vragen 

Met behulp van een zevental stellingen zijn belangrijke uitkomsten van Stap 1 van het huidige 

onderzoek voorgelegd aan een groter aantal (ex-)klanten. Zoals blijkt uit Figuur 2 bestaat er variatie in 

de mate waarin de respondenten de bevindingen van Stap 1 bevestigen. Zo is het grootste deel van de 

respondenten het ‘wel’ (46%) of ‘heel erg’ (43%) eens met de stelling dat zij zich sterker voelen dankzij 

sociaal werk. Ook bevestigt het merendeel van de respondenten (61% ‘wel’ en 29% ‘heel erg’) dat hun 

situatie is verbeterd dankzij sociaal werk. Ook voor andere vormen van impact (meer zelfvertrouwen, 

dingen weten te regelen en beslissingen nemen) geldt dat deze opgaan voor meer dan de helft van de 

respondenten die ondervraagd zijn in Stap 2. Een tweetal vormen van impact wordt echter door een 

kleiner deel van de respondenten in Stap 2 bevestigd. Zo geeft meer dan de helft aan dat zij ‘niet’ of 
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‘helemaal niet’ (respectievelijk 29% en 25% van de respondenten) meer sociale contacten hebben 

dankzij sociaal werk. Ook geldt voor de helft van de respondenten dat zij niet ondernemender zijn 

geworden (11% ‘helemaal niet’ en 39% ‘niet’), terwijl uit de diepte-interviews van Stap 1 bleek dat dit 

voor een aantal geïnterviewden een belangrijke vorm van impact was van sociaal werk. Deze 

bevindingen zijn niet per definitie problematisch of negatief; het kan zijn dat de respondenten die 

antwoordden niet meer sociale contacten te hebben en/of niet ondernemender te zijn geworden daar 

ook geen behoefte aan hebben en/of op dat vlak geen vraag te hebben.  

 

Figuur 2. Verdeling van antwoorden op stellingen over de impact van sociaal werk volgens (ex-)klanten 
van individueel sociaal werk (n=28) 

 

3.2.2 Belangrijke kenmerken sociaal werker – individueel sociaal werk 

3.2.2.1 Resultaten open vragen 

Een aantal kenmerken van de sociaal werkers van de ondervraagde (ex-)klanten van individueel sociaal 

werk is dat zij open staan voor het verhaal van de (ex-)cliënt, dat zij sociaal zijn, dat zij goed luisteren, 

dat zij kennis van zaken hebben, dat zij vertrouwen geven en dat er sprake is van een klik. Andere 

genoemde kenmerken zijn dat sociaal werkers goed contact onderhouden, dat zij meelevend zijn, dat 

zij niet forceren, dat ze kunnen meepraten, dat ze empathisch zijn en dat ze goed kunnen ‘levelen’. 

Alle antwoorden op de vraag naar belangrijke kenmerken van een sociaal werkers zijn in een 

woordwolk weergegeven in Figuur 3. 
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Figuur 3. Kenmerken van sociaal werkers volgens (ex-)klanten van individueel sociaal werk  

3.2.2.2 Resultaten gesloten vragen 

Een aantal belangrijke uitkomsten over kenmerken van sociaal werkers die de respondenten in de 

diepte-interviews noemden zijn in de huidige stap met een zestal stellingen onder een groter aantal 

(ex-)klanten voorgelegd. Alle respondenten gaven aan zij het ‘wel’ of ‘heel erg’ eens waren met de 

stelling dat de sociaal werker een luisterend oor bood, dat het makkelijk was om contact te leggen met 

de sociaal werker, en dat er tijdens het contact sprake was van een prettige sfeer. Ook waren bijna alle 

respondenten (96%) het eens met de stelling dat de sociaal werker weet waar je moet zijn om dingen 

te regelen. Ook was het grootste deel van de respondenten (92%) het eens met de stelling dat de 

sociaal werker waardering toont. In Figuur 4 wordt een overzicht gegeven van de antwoorden op de 

stellingen over kenmerken van sociaal werkers en in hoeverre de respondenten deze kenmerken 

herkennen.  
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Figuur 4. Verdeling van antwoorden op stellingen over kenmerken van sociaal werkers volgens  

(ex-)klanten van individueel sociaal werk (n=28) 

3.2.3 Impact sociaal werk – collectief sociaal werk 

3.2.3.1 Resultaten open vragen 

Als het gaat om de impact van collectief sociaal werk, dan zijn termen als ‘begrip’, ‘samen’, 

‘meedenken’, ‘helpen’, ‘ontmoeten’, ‘ondersteuning’ en ‘betekenisvol’ meerdere keren genoemd door 

de respondenten. Andere voorbeelden van termen die worden genoemd zijn ‘draagkracht’, 

‘meehelpen’, ‘onafhankelijk’, ‘prettig’, ‘activeren’, ‘verhaal kwijt’, ‘direct actie’ en ‘veiligheid’. Een 

volledig overzicht van alle (labels voor) antwoorden die zijn gegeven door de respondenten wordt 

weergegeven in Figuur 5.  
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Figuur 5. De impact van sociaal werk volgens (ex-)klanten van collectief sociaal werk  

 

3.2.3.2 Resultaten gesloten vragen 

De belangrijkste uitkomsten van Stap 1 met betrekking tot de impact van sociaal werk in het geval van 

collectief werk zijn in de huidige stap aan de hand van een achttal stellingen onder een groter aantal 

(ex-)klanten voorgelegd. Zoals blijkt uit Figuur 6, geldt voor geen van de stellingen dat alle 

respondenten het ermee eens waren. Tegelijkertijd blijkt uit de figuur dat wel voor alle stellingen geldt 

dat de meerderheid van de respondenten het ‘wel’ dan wel ‘heel erg’ eens was met de stellingen. Meer 

dan 80% van de respondenten was het eens met de stellingen dat sociaal werk van positieve invloed 

was op de mate waarin zij zich sterker voelden, dat zij zich ondersteund voelden, zich gestimuleerd 

voelden, dat zij door sociaal werk weten waar ze dingen kunnen regelen, dingen voor elkaar krijgen, 

en als groep iemand hebben om op terug te vallen. Als het gaat om de stelling dat (ex-)klanten zich 

ondernemender voelen dankzij sociaal werk, geeft de meerderheid aan het hiermee ‘wel’ (48%) of 

‘heel erg’ (14%) mee eens te zijn. Ook geeft de meerderheid van de respondenten aan dat hun situatie 

‘wel’ (43%) of ‘heel erg’ (24%) is verbeterd.  
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Figuur 6. Verdeling van antwoorden op stellingen over de impact van sociaal werk volgens (ex-)klanten 
van collectief sociaal werk (n=21) 

 

3.2.4 Belangrijke kenmerken sociaal werker – collectief sociaal werk 

3.2.4.1 Resultaten open vragen 

De volgende kenmerken van sociaal werkers in het geval van collectief sociaal werk werden 

herhaaldelijk door de respondenten genoemd: ‘luisteren’, ‘enthousiast’, ‘oplossingsgericht’, 

‘meedenken’, ‘kennis’, ‘laagdrempelig’, ‘onbevooroordeeld’, ‘signaleren’ en ‘open’. Andere 

voorbeelden van kenmerken of eigenschappen die werden genoemd, zijn ‘groot inlevingsvermogen’, 

‘onderzoekend’, ‘energiek’, ‘opbouwend’, ‘wegwijzen’, ‘andere invalshoeken’, ‘vertrouwen’, ‘tijd 

nemen’, ‘ogen en oren’ en ‘serieus nemen’. Een volledig overzicht van alle (labels voor) antwoorden 

die zijn gegeven wordt weergegeven in Figuur 7.  
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Figuur 7. Kenmerken van sociaal werkers volgens (ex-)klanten van collectief sociaal werk  

3.2.4.2 Resultaten gesloten vragen 

De belangrijkste uitkomsten van Stap 1 met betrekking tot de kenmerken van sociaal werkers in het 

geval van collectief werk zijn in de huidige stap aan de hand van een zevental stellingen onder een 

groter aantal (ex-)klanten gespiegeld en gecheckt. Alle respondenten waren het eens met de stelling 

dat hun sociaal werker een luisterend oor bood. Daarnaast waren ook de meeste respondenten het 

‘heel erg’ of ‘wel’ eens met de stellingen dat het makkelijk was om contact te leggen met de sociaal 

werker (95%); dat er tijdens het contact sprake was van een prettige sfeer (95%), dat de sociaal werker 

weet waar je dingen moet regelen (95%); dat de sociaal werker waardering toont (90%) en dat de 

sociaal werker meedoet (85%). In Figuur 8 wordt een overzicht gegeven van de antwoorden op de 

stellingen over kenmerken van sociaal werkers en in hoeverre de respondenten deze kenmerken 

herkennen.  
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Figuur 8. Verdeling van antwoorden op stellingen over kenmerken van sociaal werkers volgens  

(ex-)klanten van collectief sociaal werk (n=21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Luisterend oor Makkelijk
contact

Prettige sfeer Weet waar
dingen te
regelen

Waardering Doet mee

Kenmerken sociaal werker (collectief)

Heel erg

Wel

Niet

Helemaal niet



37 
 

4. Conclusie  
Het huidige onderzoek maakt onderdeel uit van een meerjarig onderzoek en is gericht op het 

achterhalen van de impact van sociaal werk volgens (ex-)klanten.  

De centrale vraag luidde: 

Wat werkt in het werk van sociaal werkers en wat bewerkstelligen ze volgens (ex-)klanten en 

bewoners? 

De huidige fase van het meerjarige onderzoek bestond uit twee stappen. In de eerste stap werd 

gebruikgemaakt van diepte-interviews met 22 (ex-)klanten, waarin uit hun ervaringen en verhalen 

thema’s en concepten zijn geïdentificeerd en patronen zijn beschreven. Op basis hiervan zijn stellingen 

geformuleerd over de impact van sociaal werk en over kenmerken van sociaal werkers. In de tweede 

stap zijn deze stellingen voorgelegd aan een grotere groep (ex-)klanten (n=49). Op deze manier werden 

de uitkomsten van Stap 1 gespiegeld, gecheckt en aangevuld.   

Om de bevindingen van het huidige onderzoek te bespreken wordt hieronder telkens onderscheid 

gemaakt tussen uitkomsten van interviews met (ex-)klanten van individueel versus collectief sociaal 

werk. De bevindingen zijn gebaseerd op zowel de uitkomsten van Stap 1 als Stap 2 van het huidige 

onderzoek.  

4.1 Wat werkt? 

4.1.1 Individueel sociaal werk 
De belangrijkste kenmerken van sociaal werkers volgens de geïnterviewde (ex-)klanten zijn ‘goed 

kunnen luisteren’, ‘open staan’, ‘een warme persoonlijkheid’, ‘onbevooroordeeld zijn’, ‘verstand van 

zaken hebben’, ‘vrolijk zijn’, ‘sociaal zijn’ en ‘vertrouwen geven’. Ook blijkt uit het huidige onderzoek 

dat ‘makkelijk contact kunnen leggen met de sociaal werker’, ‘waardering tonen’, ‘een goede klik 

hebben’ en ‘een prettige sfeer tijdens contact’ belangrijke elementen zijn.  

4.1.2 Collectief sociaal werk 
Ook voor (ex-)klanten van collectief sociaal werk blijken kenmerken als ‘goed kunnen luisteren’, 

‘onbevooroordeeld’, ‘kennis’ en ‘laagdrempeligheid’ belangrijk te zijn. Andere belangrijke kenmerken 

die uit dit onderzoek naar voren komen zijn ‘enthousiast’, ‘oplossingsgericht’, ‘meedenken’ en 

‘signaleren’. Verder bleek dat het ook in het geval van collectief sociaal werk van belang dat het 

makkelijk is om contact te leggen met de sociaal werker en dat er tijdens contact een prettige sfeer is. 

Tot slot vinden (ex-)klanten van collectief sociaal werk het niet alleen belangrijk dat de sociaal werker 

weet waar je zaken kunt regelen en dat vrijwilligers waardering ervaren, maar ook dat de sociaal 

werker met hen meedoet.  

4.2 Wat wordt bewerkstelligd? 

4.2.1 Individueel 
Belangrijke vormen van impact van sociaal werk zijn onder andere het ‘bieden van handvatten’ aan 

klanten. Een andere veelgenoemde vorm van impact was ‘terechtkunnen’ in het geval van problemen 

of moeilijke situaties. Ook noemden veel geïnterviewde (ex-)klanten het ‘beschikken over een 

luisterend oor’ als belangrijke vorm van impact van sociaal werk. Hierbij werd vaak aangegeven dat 

(ex-)klanten in sociaal werk een plek vonden waar ‘laagdrempelig’ en ‘onbevooroordeeld’ naar hen 

werd geluisterd, en waar zij werden geloofd. Ook werd genoemd dat ‘het perspectief van een 

buitenstaander’ vaak goed werkt.  
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Verder gaven de meeste (ex-)klanten aan dat zij zich door sociaal werk sterker voelen en dat ze meer 

zelfvertrouwen hebben. Andere (ex-)klanten gaven aan dat zij dankzij sociaal werk beter weten hoe en 

waar ze zaken kunnen regelen. Ook gaf een aantal geïnterviewde (ex-)klanten aan dat zij beslissingen 

hebben genomen waardoor hun situatie is verbeterd. Hoewel er altijd meer factoren zijn die een rol 

spelen, was de impact van sociaal werk hierin volgens de geïnterviewden vaak cruciaal.  

4.2.2 Collectief 
De resultaten met betrekking tot impact van sociaal werk in het geval van collectief sociaal werk 

vertonen veel overeenkomsten met die van individueel sociaal werk: ook hier worden waarden als 

‘begrip’, ‘meedenken’ en ‘ondersteuning’ genoemd. Andere vormen van impact die door 

geïnterviewde ex-klanten van collectief sociaal werk werden genoemd, zijn ‘samen’, ‘helpen’ en 

‘ontmoeten’. Ook wordt gesproken over ‘solidariteit’, ‘saamhorigheid’, ‘respect’, ‘kleine afstand’ en 

‘vertrouwen’. De meeste geïnterviewde (ex-)klanten vertelden dat zij zich dankzij sociaal werk 

‘sterker’, ‘ondersteund’ en ‘gestimuleerd’ voelden. Ook gaven ze aan dat ze dankzij sociaal werk beter 

weten hoe en waar ze zaken kunnen regelen en dingen dus ook beter voor elkaar kregen. Dankzij 

sociaal werk hebben de meeste geïnterviewde (ex-)klanten het gevoel dat ze een plek of persoon 

hebben om op terug te vallen en voelen ze zich ondernemender. Tot slot is ook voor de meeste (ex-

)klanten van collectief sociaal werk hun situatie dankzij sociaal werk verbeterd.  

4.3 Wat sociaal werk (nog) niet bereikt 

4.3.1 Individueel 
Sommige (ex-)klanten gaven aan dat begeleiding soms nog wel iets concreter of directer kan. Andere 

(ex-)klanten vonden dat sociaal werkers zich in hun relatie met klanten meer zouden kunnen opstellen 

als vriend(in). Ook werd genoemd dat sociaal werkers hun situatie niet meer zouden moeten 

vergelijken met die van de klant – dat is voor de klant niet relevant. Zo werd ook genoemd dat het 

belangrijk is aan te sluiten bij de klant en (persoonlijke) normen en waarden even los te laten. Verder 

gaf één van de (ex-)klanten aan dat sociaal werkers out of the box zouden moeten denken en moeten 

voorkomen dat ze mensen in hokjes plaatsen. Ook werd genoemd dat de sociaal werker niet altijd 

goed aansluit op de (situatie van de) cliënt. Een andere klant gaf aan dat ze wel eens tegengas had 

willen krijgen, maar dit niet kreeg. Ook gaf een (ex-)klant aan dat sociaal werkers meer mogen 

doorpakken. Tot slot vertelde één van de (ex-)klanten met veel personen in contact te zijn (geweest) 

en dat inefficiënt te vinden.  

4.3.2 Collectief 

Eén van de (ex-)klanten gaf aan dat het netwerk van sociaal werkers soms uitgebreider zou moeten 

zijn, zodat beter kan worden doorverwezen. Een andere (ex)-klant vertelde dat zij slechte ervaringen 

had met sociaal werkers die niet goed konden luisteren. Verder gaf een aantal geïnterviewde (ex)-

klanten aan dat sociaal werk niet zichtbaar genoeg is. Ook vertelde één van hen dat het contact met 

vrijwilligers voor verbetering vatbaar is. Een aantal geïnterviewde (ex)-klanten vertelde dat zij zich 

onvoldoende gewaardeerd voelden en dat er onvoldoende sprake is van betrokkenheid en/of 

gelijkwaardigheid.  
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5. Discussie 

5.1 Initiële vergelijking met Fase 1 
Het huidige onderzoek is een vervolg op Fase 1 van het meerjarige onderzoek naar ‘het geheim van 

sociaal werk’. Fase 1, die was gebaseerd op het perspectief van professionals, leverde de volgende 10 

kernelementen op: 

1. Een zorgvuldige en doorlopende analyse 

2. Zelf doen en denken stimuleren 

3. Verbinden 

4. Sfeer scheppen 

5. Planmatig werken 

6. Signaleren 

7. Netwerken versterken 

8. Samenwerken bevorderen 

9. Herkenbaarheid sociaal werk bevorderen 

10. Persoonlijke eigenschappen 

In de huidige fase van het onderzoek - Fase 2 - staat het perspectief van de (ex-)klant centraal. Hoewel 

de bevindingen van de verschillende fases pas uitvoerig worden vergeleken in Fase 4 van het meerjarig 

onderzoek, lijken er in een eerste vergelijking overeenkomsten te bestaan tussen de concepten 

waaraan de professionals refereren (in Fase 1) en de kenmerken die de (ex-)klanten noemen (in Fase 

2). Zo spraken professionals in Fase 1 van ‘planmatig werken’ en ‘zelf doen en denken stimuleren’ en 

noemden de (ex-)klanten die werden geïnterviewd in Fase 2 ‘meedenken’, ‘vertrouwen in eigen 

kunnen’ en ‘complimentjes krijgen’ als belangrijke, werkzame elementen. Hoewel de gebruikte termen 

verschillen, lijken er overeenkomsten te bestaan in de strekking ervan. Ook het belang van ‘sfeer 

scheppen’ zoals dat werd beschreven door professionals (Fase 1) vertoont overeenkomsten met de 

waarde van ‘een goede klik’ en ‘een goede sfeer’ zoals werd genoemd door (ex-)klanten (Fase 2). 

In andere gevallen lijken (dezelfde) woorden juist verschillende betekenissen te (kunnen) hebben. Zo 

wordt ‘goed luisteren’ door professionals genoemd als noodzakelijke vaardigheid om een goede 

analyse te kunnen maken van de situatie van een klant (Fase 1). Als (ex)-klanten echter spreken over 

‘goed luisteren’, dan refereren zij hiermee vaak aan het voor hen belangrijke element van sociaal werk 

‘zich gehoord voelen’ (Fase 2).  

Kortom: hoewel het te vroeg is om een volledige vergelijking te maken tussen de uitkomsten van de 

verschillende fases van het onderzoek, komen uit deze globale, ruwe vergelijking al zowel 

overeenkomsten als verschillen naar voren.  Bovendien blijkt nu al hoe belangrijk het is om 

verschillende perspectieven te inventariseren om zo ‘het geheim’ van sociaal werk te kunnen 

ontrafelen.  

Na afronding van de volgende fase van het meerjarig onderzoek – Fase 3, die inzicht zal geven in het 

perspectief van partnerorganisaties – kunnen alle geïnventariseerde perspectieven naast elkaar 

worden gelegd en met elkaar vergeleken.   

5.2 Opvallendheden en beperkingen  
In zowel Stap 1 als Stap 2 van het huidige onderzoek viel op dat de meeste (ex)-klanten een grote 

bereidheid hadden om hun verhaal te vertellen. Niet alleen waren zij bereid om vrijwillig mee te 

werken aan dit onderzoek, ook waren zij hartelijk en open en deelden zij veel (soms gevoelige) 

informatie met de onderzoekers en studenten.  
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In sommige gevallen was het lastig om een afspraak tot stand te brengen. In andere gevallen waren 

(ex-)klanten de afspraak voor het interview vergeten of hadden zij op hetzelfde moment ook een 

andere afspraak staan. Met deze situaties zijn de onderzoekers – altijd in overleg met de te interviewen 

(ex-)klanten – zorgvuldig omgegaan om zo te komen tot afspraken die voor de beoogde respondenten 

goed werkten. 

Ook in deze fase bleek er een grote diversiteit te bestaan binnen sociaal werk. Deze diversiteit kwam 

in het huidige onderzoek tot uiting in onder andere een diversiteit aan hulpvragen (individueel dan wel 

collectief, type hulpvraag, duur hulpvraag, etc.), leeftijden, achtergronden, woonplaatsen, overige 

omstandigheden, aanvullende vormen van ondersteuning en/of begeleiding, etc. Hoewel deze 

diversiteit kenmerkend is voor sociaal werk, is deze zeker niet uitputtend. Om deze reden is 

zorgvuldigheid geboden bij de interpretatie van de bevindingen van het huidige onderzoek: deze 

gelden voor de geïnterviewde respondenten en zijn niet generaliseerbaar naar ‘alle’ (ex-)klanten van 

sociaal werk.   

Verder bleek tijdens de interviews dat in een aantal gevallen sprake was (geweest) van verschillende 

vormen van hulpverlening; voorafgaand aan, tijdens, of na afloop van het sociaal werk. In dat soort 

situaties was het voor (ex-)klanten vaak moeilijk onderscheid te maken tussen de impact van 

verschillende vormen van hulp, ondersteuning of interventies. Hetzelfde geldt voor de invloed van 

‘overige’ factoren (bijv. wijzigingen in gezins-, gezondheids- of werksituaties). Hoewel de invloed van 

deze ‘interfererende’ factoren het vaststellen van de impact van sociaal werk bemoeilijken, zijn deze 

factoren tegelijkertijd kenmerkend voor de situatie van veel (ex-)klanten van sociaal werk. Vanwege 

deze onlosmakelijke verbondenheid heeft het onderzoek dan ook niet tot doel de effecten van de 

verschillende factoren te isoleren: het gaat erom dat sociaal werk als ‘schakel’ in het geheel een 

positieve impact heeft.  

Een onvoorziene factor in het huidige onderzoek was het effect van (de maatregelen ten gevolge van) 

de COVID-19-pandemie. De gestructureerde interviews in Stap 2 konden hierdoor niet face-to-face 

worden afgenomen. Voor zover mogelijk zijn deze afgenomen via beeldbellen. Op deze manier kregen 

de interviewer en de geïnterviewde toch een visuele indruk van hun gesprekspartner en kon non-

verbale communicatie plaatsvinden. In sommige gevallen gaven (ex)-klanten echter de voorkeur aan 

telefonische interviews. Dit had meestal te maken met een gebrek aan technische vaardigheden. In 

deze gevallen boden de interviewers begeleiding aan bij het installeren en openen van bijvoorbeeld 

Skype. Soms konden de interviews dan alsnog plaatsvinden via beeldbellen. In andere gevallen zagen 

(ex-)klanten beeldbellen niet zitten of slaagden de interviewer en (ex-)klant er samen niet in om een 

interview via beeldbellen tot stand te brengen. Door de keuze voor het medium telkens aan de (ex-

)klant over te laten, konden alle potentiële respondenten deelnemen aan het onderzoek op een 

manier die door hem/haar als prettig werd ervaren. 

Een andere manier waarop de COVID-19-pandemie van invloed is geweest op Stap 2 van het onderzoek 

is de (mogelijkheid tot) werving van respondenten. De werkorganisaties van Tinten - die de werving 

van potentiële respondenten voor hun rekening namen - werden gedurende de wervingsperiode 

geconfronteerd met de gevolgen van (de maatregelen in het kader van) de pandemie. Hierdoor zijn de 

aantallen geworven (ex-)klanten waarschijnlijk lager komen te liggen dan in een situatie zonder 

pandemie.  

Tot slot heeft de COVID-19-pandemie ook op de studenten Social Work van NHL Stenden Hogeschool 

- die de gestructureerde interviews t.b.v. Stap 2 grotendeels hebben afgenomen - haar weerslag gehad. 

Net als voor de werkorganisaties en de onderzoekers leidden de maatregelen tot uitdagende en 

complexe omstandigheden om het onderzoek uit te voeren. Voor een (klein) aantal studenten werkten 
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de omstandigheden zeer beperkend. Hun inzet voor het onderzoek was daardoor geringer dan beoogd. 

Voor andere studenten creëerden de uitdagende omstandigheden juist de mogelijkheid om te laten 

zien dat zij als lerende professionals out of the box kunnen meedenken in een onderzoeksproces. Hun 

bijdrage is dan ook zeer waardevol geweest in het snel en effectief schakelen tussen 

dataverzamelingsmethoden en de uitvoering daarvan. Op deze manier is toch nog een bevredigende 

hoeveelheid waardevolle gegevens verzameld.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Vragenlijst diepte-interviews  

 

Vragenlijst onderzoek Tinten: De impact van sociaal werk volgens (ex-)klanten 

 

Aanleiding, verwachtingen, contact met sociaal werker(s) 

1. Hoe ben je voor het eerst met XX in contact gekomen? 

2. Op wiens initiatief was dat? 

3. Wat verwachtte je van de hulp van XX/ het sociaal werk? 

4. Wat wilde je graag bereiken?  

5. Zijn je verwachtingen in de loop van het traject ook veranderd? 

6. In hoeverre heb je je doel(en) zelf geformuleerd?  

7. Hoe hebben jullie of heb jij deze vastgesteld? 

8. Met hoeveel sociaal werkers had je contact? 

9. Hoe vaak had je contact met de sociaal werker(s)?  

10. En waar?  

11. Kon je dit zelf bepalen? Is dat belangrijk?  

12. Ben je door de gesprekken ook met andere hulp- of dienstverleners in contact gekomen? 

13. Hoe is dat gegaan? 

14. Wat kun je vertellen over jouw klik met de sociaal werker(s)? 

15. Hoe kwam dat contact meestal tot stand? 

16. Wat gebeurde er als je contact had? Kun je eens een voorbeeld geven? 

 (Bereiken van) doelen en bijdrage sociaal werk 

17. Wat heb je bereikt dankzij sociaal werk?  

18. Welke rol / invloed heeft de sociaal werker gehad bij het behalen van je doelen? En waarop 

heeft de sociaal werker nog meer invloed gehad? 

19. Kun je hier een voorbeeld bij noemen?  

20. Hoe bereik(te) je deze doelen? Licht eens toe?  

21. In hoeverre deed je dingen zelf, en in hoeverre ben je gestimuleerd om mensen uit je 

omgeving te betrekken? Of deed je dingen samen, en met wie?  
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22. In hoeverre heb je de oplossingen zelf bedacht/ ben je daar zelf toe gekomen? 

23. Wie maakte de plannen voor deze aanpak? 

24. Voordat je contact had met XX voor YY, kun je een cijfer geven hoe het voor jou met YY ging? 

25. En wat voor cijfer zou je YY nu geven? Wat voor cijfer zou je XX nu geven? 

26. Wat veroorzaakt dit verschil? 

27. Wat is de bijdrage van het sociaal werk aan dit verschil? 

28. Welke andere factoren speelden er een rol? 

Waardering sociaal werk 

29. Wat vind/vond je prettig aan de hulp die je kreeg? 

30. Wat vond je minder prettig aan de hulp die je kreeg? 

31. (Je hebt mooie stappen gemaakt). Heb je waardering van de sociaal werker(s) ervaren? 

32. Hoe dan? En wanneer? 

33. Kun je de sfeer van sociaal werk omschrijven? Geef eens een voorbeeld? 

34. Wat is volgens jou belangrijk (geweest) in de hulp die je hebt gekregen? Waarom? 

35. Wat moet een sociaal werker zeker doen? Waarom? 

36. Kun je eens een voorbeeld geven? Ga eens terug naar dat moment (op tijdlijn) en leg eens uit 

wat er toen gebeurde? 

Huidige situatie 

37. Hoe is het nu met (doel XX)? 

38. Heb je nog contact met een sociaal werker? 

a. Ja: hoe vaak, op wiens initiatief? 

b. Nee: heb je daar nog behoefte aan? 

39. Heb je nog tips of adviezen voor sociaal werkers? 
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Bijlage 2: Codeboek diepte-interviews  
 

 

 

 

 

 

Code Comment 

1. Contact sociaal werker 
Dit heeft betrekking op bijv. frequentie, plaats, initiatiefnemer: 
FEITEN 

2. Andere hulpverleners 
Dit gaat over ander vormen van hulp-/dienstverlening waarvan 
klant gebruik (heeft) (ge)maakt via sociaal werk. 

3. Bereikte resultaten 

Dit gaat over wat klanten hebben bereikt, ongeacht of dit van 
tevoren een doel was. Ook: Wat was de eigen bijdrage, wat was 
de bijdrage van sociaal werker, wat was de bijdrage van 
omgeving? 

4. Oplossingen/aanpak 
De wijze waarop de klant resultaten heeft bereikt/ ergens is 
gekomen 

5. Evaluatie situatie VOOR 
sociaal werk 

Dit kan een cijfer zijn of een beschrijving 

6. Evaluatie situatie NA sociaal 
werk 

Dit kan een cijfer zijn of een beschrijving 

7. Andere factoren 

Dit gaat over andere factoren die een rol kunnen spelen in het al 
dan niet bereiken van doelen/resultaten. Dit kan gaan over bijv. 
hulp van psycholoog maar ook over verandering van 
lichamelijke/geestelijke situatie waardoor resultaten in 
meerdere of mindere mate haalbaar zijn via sociaal werk. 

8. Waardering sociaal werk 

Dit kunnen uitspraken zijn m.b.t. waardering, bijv. "ik heb er heel 
veel aan gehad", "het was een gouden greep", etc. Het kan ook 
gaan om negatieve waardering (bijv. "het viel tegen").  

9. Relatie sociaal werker 

Dit gaat over de klik met de sociaal werker. Hoe waardeert de 
klant de relatie met/ de eigenschappen van de sociaal werker? 
Dit kan gaan over bijvoorbeeld een prettige sfeer, 
gelijkwaardigheid, gecreëerde rust, gezelligheid, etc. 

10. Ervaren waardering 

Dit gaat over de mate waarin de klant zich gewaardeerd voelt 
door de sociaal werker. Bijv. complimentjes/ andere vormen van 
waardering. 

11. Belangrijke elementen 

Dit gaat over kenmerken of elementen die klanten als belangrijk 
ervaren, bijv. verstand van zaken, kennis, niet oordelen, 
luisteren, thuis afspreken (of juist elders), bereikbaarheid, 
praktische kenmerken die men belangrijk vindt. 

12. Adviezen/tips 
Dit gaat over adviezen die klanten aan sociaal werkers zouden 
willen meegeven.  
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Bijlage 3: Voorbeeld-Coggle 
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Bijlage 4: Vragenlijsten gestructureerde interviews  
 

1. Individueel 
Open vragen 

1. Kunt u in een paar zinnen of steekwoorden beschrijven wat het belangrijkste is wat sociaal 

werk voor u betekent/heeft betekend? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Kunt u in een aantal woorden beschrijven wat volgens u belangrijke kenmerken zijn van een 

sociaal werker?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

<Suggestie voor studenten: degene die geschreven heeft vertelt in korte steekwoorden wat hij/zij heeft 

opgeschreven – checken of het klopt.> 

Stellingen - effect 

3. Door het sociaal werk voel ik me sterker 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

4. Door het sociaal werk heb ik meer contact met andere mensen 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

5. Door het sociaal werk heb ik meer zelfvertrouwen 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

6. Door het sociaal werk weet ik waar ik welke dingen kan regelen 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

7. Door het sociaal werk heb ik beslissingen genomen 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

8. Door het sociaal werk ben ik ondernemender geworden 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

9. Door het sociaal werk is mijn situatie verbeterd 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 
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Stellingen – belangrijke eigenschappen sociaal werker 

Ook zijn er stellingen geformuleerd die gaan over de kenmerken van sociaal werkers. Volgens de 

mensen die zijn geïnterviewd zijn dit belangrijke eigenschappen. We willen graag van u weten in 

hoeverre er bij uw sociaal werker sprake was van deze eigenschappen. Om te antwoorden kunt u 

weer hetzelfde formulier gebruiken.  

10. De sociaal werker biedt/bood een luisterend oor  

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

11. Het is/was makkelijk om contact te leggen met de sociaal werker 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

12. Tijdens het contact met de sociaal werker is/was er een prettige sfeer 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

13. De sociaal werker weet/wist waar je moet zijn om dingen te regelen 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

14. De sociaal werker toont/toonde waardering voor mij 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

Open vraag 

Tot slot willen we graag van u weten of u misschien nog tips of advies heeft voor sociaal werkers. Dit 

mag van alles zijn.  

15. Heeft u tips of adviezen voor sociaal werkers?  

16. Zijn er onderwerpen die niet aan bod zijn gekomen in dit gesprek maar die u toch graag wilt 

noemen? 

Afronding 

We zijn hiermee aan het eind gekomen van dit gesprek. <Hartelijk bedanken> 

Na afloop 

- Is er iets wat je kwijt wilt over het gesprek (bijzonderheden, iets waarvan je denkt dat het 

belangrijk is voor de onderzoekers?) Noteer dat op het respondentenoverzicht).  
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2. Collectief 
In groepsverband te beantwoorden vragen 

Open vragen  

1. Kunt u in een paar zinnen of steekwoorden beschrijven wat het belangrijkste is wat sociaal 

werk voor u betekent/heeft betekend? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Kunt u in een aantal woorden beschrijven wat volgens u belangrijke kenmerken zijn van een 

sociaal werker?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Individueel te beantwoorden vragen 

Zoals ik al vertelde, zijn er in de vorige fase van het onderzoek interviews gehouden met andere mensen 

die ervaring hebben met sociaal werk. Aan de hand van deze interviews zijn stellingen geformuleerd. 

Deze gaan over het effect dat sociaal werk op u heeft (gehad). We willen graag van u weten in hoeverre 

u zich in deze stellingen kunt vinden. Om te antwoorden kunt u dit formulier gebruiken. U kunt hierop 

aanwijzen of de stellingen voor u “helemaal niet”, “niet”, “wel”, of “heel erg” gelden.  

Stellingen – effect  

3. Door het sociaal werk voelen wij ons sterker 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

4. Door het sociaal werk voelen wij ons ondersteund 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

5. Door het sociaal werk voelen wij ons gestimuleerd 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

6. Door het sociaal werk weten wij waar we dingen kunnen regelen 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

7. Door het sociaal werk hebben we dingen voor elkaar gekregen 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

8. Door het sociaal werk hebben we iemand om op terug te vallen 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 
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9. Door het sociaal werk zijn we ondernemender geworden 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

10. Door het sociaal werk is mijn/onze situatie verbeterd 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

Stellingen – belangrijke eigenschappen sociaal werker  

Ook zijn er stellingen geformuleerd die gaan over de kenmerken van sociaal werkers. Volgens de 

mensen die zijn geïnterviewd zijn dit belangrijke eigenschappen. We willen graag van u weten in 

hoeverre er bij uw sociaal werker sprake was van deze eigenschappen. Om te antwoorden kunt u weer 

hetzelfde formulier gebruiken.  

11. De sociaal werker biedt/bood een luisterend oor  

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

12. Het is/was makkelijk om contact te leggen met de sociaal werker 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

13. Tijdens het contact met de sociaal werker is/was er een prettige sfeer 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

14. De sociaal werker weet/wist waar je moet zijn om dingen te regelen 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

15. De sociaal werker toont/toonde waardering voor mij 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

 

16. De sociaal werker doet/deed met ons mee 

Dat geldt voor mij: 

Helemaal niet - niet - wel - heel erg 

Open vraag 

Tot slot willen we graag van u weten of u misschien nog tips of advies heeft voor sociaal werkers. Dit 

mag van alles zijn.  

17. Heeft u tips of adviezen voor sociaal werkers?  
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Bijlage 5: Tips en adviezen en ‘overige’ zaken n.a.v. gestructureerde interviews  

 

1. Tips en adviezen – individueel sociaal werk 
De respondenten gaven de volgende antwoorden naar aanleiding van de vraag naar tips en adviezen 

mee aan (individueel) sociaal werkers: 

• “Je mag out the box denken (hoewel je er helaas niet altijd naar mag handelen).”  

• “Goed aanvoelen wat voor persoon je tegenover je hebt zitten. Bij wie kan wat wel, bij wie kan 
wat niet.”  

• “Helpen met dingen regelen, bijvoorbeeld bellen. Als mevrouw iets wil, geef dan uitleg: 'hoe 
krijg ik iets voor elkaar? Hoe regel ik dingen?'”  

• “Goed luisteren naar de cliënt.”  

• “Als je eenmaal bij de klant geweest bent en je kent elkaar, dan gaat het vanzelf. Je moet het 
met je hart aanvoelen. Als er geen klik is moet je er eerlijk in zijn. Je moet je veilig voelen bij 
iemand.”  

• “Belangrijk om open en eerlijk te zijn. Het is goed als sociaal werker om de zorgvrager geen 
klant te laten voelen, meer als een vriend. Dus meer laten voelen dan diegene kan. 
Persoonlijke verhalen vertellen en ervaringen vond de respondent heel prettig.”  

• “Reëel zijn.”  

• “Nee ik heb eigenlijk geen tips. Ik vond dat alles fijn liep en ik ben positief. De sociaal werker 
kwam met goede vragen en ik kon mijn vragen ook kwijt.” 

• “Sommige hebben nog echt hun eigen ik. Ik heb dit en dat ook meegemaakt. Je wil niet 
vergeleken worden.” 

• “Empathie.”   

• “Iemand goed aanvoelen en niet je eigen normen en waarden implementeren.” 

• “Probeer out of the box te denken. Iedereen is verschillend. Probeer niet mensen in vakjes te 
stoppen. Het is naar mijn mening onmogelijk om mensen in vakjes te plaatsen. Bekijk het per 
individu.” 

• “Nee, <naam sociaal werker> doet het heel goed.” 

• “Meer kijken: het is een kind van <leeftijd> dus zet er geen zweverige vrouw van 60 op. Die 
zou beter passen bij wat andere doelgroepen. Kijken naar welke situatie het is en het gezin. En 
bij de intake daar dan kijken welke sociaal werker goed bij diegene past. Eerst analyseren 
welke sociaal werker waar bij past.” 

• “Meer body in de hulpverlening. Had wel eens een klap terug mogen geven.”   

• “Niet met te veel personen in contact zijn. Werkt inefficiënt.”  

• “Vaker terugkom-momenten, meer contact met de groep onderhouden (dit stimuleren of 
organiseren).” 

• “Vooral zo doorgaan!”  

• “Laat zien dat je mens bent.” 

•  “Wees onbevooroordeeld/nieuwsgierig. Niet met het vingertje wijzen.” 

• “Goed luisterend oor, positiviteit, eerlijkheid, weten te stimuleren, maatwerk.” 

• “Ja, ik vond het bijzonder dat ik er zelf niks van wist. Weet iedereen dat het (<sociaal werk>) 
bestaat? Zichtbaarheid is belangrijk.” 

• “Verder gaan zoals ze nu doen hier ben ik erg tevreden over.” 

• “Nee, alles gaat prima. Alleen dat ze in de droge lucht zitten en daar zijn al veel klachten over 
geweest.” 

• “Soms mag je ook wel doorpakken als sociaal werker, niet te veel aan vrijwilligers overlaten. 
Individuele aandacht voor de mantelzorger is belangrijk.” 
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2. Tips en adviezen – collectief sociaal werk 
De respondenten gaven de volgende antwoorden naar aanleiding van de vraag naar tips en adviezen 

mee aan (collectief) sociaal werkers: 

• “Zorg dat je netwerk heel groot is. Op het moment dat je een hulpvraag krijgt is het fijn als er 
doorverwezen kan worden.” 

• “Laagdrempelig zijn; als vrijwilliger vind ik het belangrijk dat de professional meekijkt met 
vrijwilligers (intervisie). Het is belangrijk om goed af te stemmen met professionals. 
Vrijwilligers goed informeren over beleidsorganisatie. Grens tussen vrijwilliger en professional 
blijven bespreken (je blijft vrijwilliger). Goede afspraken maken, die waren er voldoende, waar 
nodig bijsturen en/of grenzen aangeven. Cursusaanbod van vrijwilligers is belangrijk 
(deskundigheidsbevordering)” 

• “Ik vind het fijn dat ik altijd op haar terug kan vallen en altijd kan bereiken. Dit zou ik graag 
voor iedereen aanraden. Als het niet lukt appt ze ook terug dat het even niet lukt.” 

• “Een luisterend oor is erg belangrijk, echt luisterend. Slechte ervaring met sociaal werkers die 
niet goed luisteren, dit werkt gewoon niet.” 

• “Sociaal werk moet zich meer laten zien, vooral in deze tijd. Blijf in contact met je vrijwilligers. 
Ook in de dorpen.” 

• “Sociaal werk richt zich te veel op grote plaats, belangrijk om meer in de kleine dorpen 
aanwezig te zijn. Organiseer b.v. een middag om te zien wat er speelt.” 

• “Aansluiten bij de soos en de groep om in gesprek te gaan met de mensen en de 
vrijwilligerswaardering was er in het verleden veel meer voor vrijwilligers, er is nu nog maar 1x 
per jaar een gezellige avond voor alle vrijwilligers. Dit is erg massaal. Maar dat is niet wat ik 
graag zou willen zien als waardering. Meer in de kleine groep, b.v. afsluiting met een gezellige 
middag.” 

• “Als we een voorstel doen dan struikelen er veel ideeën bij het punt van financiën. We moeten 
elk jaar steeds weer meer bezuinigen. Faciliteren van vrijwilligerswerk is belangrijk. We steken 
er erg veel tijd in.”   

• “Het spontane van 5 tot 10 jaar geleden is weg, dit mag wel weer terug.” 

• “De tijd nemen en luisteren is heel belangrijk. En meevoelen met iemand.” 

• “Sociaal werk is van groot belang voor het dorp. Er zijn diverse problemen, bijvoorbeeld 
leegstand, met diverse thema's zijn we bezig waarbij de sociaal werker ondersteuning kan 
bieden. Belangrijk dat het sociaal werk meedenkt en meedenkt en meedoet, breder kijkt naar 
vraagstukken en verbindingen kan leggen. Als dorpsvereniging vinden we het fijn dat het 
sociaal werk meedenkt en betrokken is.” 

• “Samenwerking tussen gemeente, sociaal werk en wij als dorpsvereniging is een belangrijke 
driehoek.” 

• “Met name gemeente (gebiedsregisseur en sociaal werk) moeten goed samen optrekken. 
Sociaal werk denkt vaak iets praktischer mee dan de gemeente. Out of the box denken is door 
sociaal werk goed in te zetten en dat vinden wij belangrijk.” 

• “Denken in mogelijkheden.” 

• “Nee, we zijn erg tevreden van hoe het is gegaan. Het was een goede cursus.” 

• “Voor jongeren een meer een jongerengroep oprichten en ook iets voor anderen doelgroepen 
zoals ouderen. Zodat ze daar hun ideeën kwijt kunnen en een beïnvloeding daarin hebben. Dat 
jongeren beslissingen kunnen nemen zoals die adviesteam.” 

• “Voor activiteiten meer reclame voor maken. Zichtbaarheid van activiteiten vergroten. Huis 
aan huis bladen bijvoorbeeld.” 

• “Heel tevreden, taken zijn goed verdeeld.” 

• “Eigenlijk niet. We zijn erg tevreden met <naam sociaal werker>. Ik zou geen aanvulling 
weten.” 



52 
 

• “Doen wat je zegt! Kom je woorden na door te handelen. Wees beschikbaar. Als er een 
hulpvraag is, meteen erboven op zitten. Goed omgaan met informatie, vooral persoonlijk 
informatie. Zorgvuldig zijn.” 

• “Nee, ze doen het super goed waar ik contact mee heb. Zelfs privé met elkaar contact. Ik voel 
me gesteund.” 

• “Zorg ervoor dat de doelgroep bereikt kan worden. Iemand die echt sociaal werk nodig heeft 
en zich afsluit van de wereld bereik je heel moeilijk. De uitdaging is dus om ook die mensen te 
bereiken.” 

• “Blijf vooral goed luisteren wat de situatie is bij mantelzorgers thuis. Heb veel aandacht voor 
mantelzorgers. Het is een moeilijk te bereiken groep. Belangrijk om samen te werken met de 
gemeente. Hier krijgen we de adressen van. Maar het gaat ook via mond-tot-mondreclame.” 

• “Belangrijk om in te leven in mensen, meedenken, dat ervaar ik als de kracht van sociaal werk.” 

• “Bewaken van draagkracht/grenzen van vrijwilligers, mijn draagkracht is ook beperkt maar er 
wordt wel snel een beroep op mij gedaan.”  

• “Als er afgesproken is dat er een vergadering is (ter ondersteuning van vrijwilligerswerk), dat 
iedereen moet komen, alle disciplines.”  

• “Waardering meer tonen”. 

• “Respectvoller omgaan met vrijwilligers”. 

• “Gelijkwaardig met vrijwilligers omgaan, hen serieus nemen”. 
 

3. Overige zaken – individueel sociaal werk 
Op de vraag of er zaken waren die nog niet aan de orde waren gekomen maar door de respondenten 

toch belangrijk bevonden werden om te benoemen, gaven de (ex-)klanten van individueel sociaal werk 

de volgende antwoorden: 

• “Ze doen heel veel: ouderenwerk, jongerenwerk, mensen zijn heel sociaal. Ze doen zoveel! Als 
je een tuinman moet hebben, kun je ze ook inschakelen. Ze doen heel veel bij <locatie sociaal 
werk>. Ze hebben het hartstikke druk. Het is fantastisch, er is niks mis mee. Als je met een 
vraag zit en je komt er zelf niet uit, dan kun je zo naar ze toe gaan en dat met ze regelen. Sociaal 
werk is voor <naam gemeente> heel belangrijk.” 

• “Soms is het wel heel veel. Als je in zo'n proces zit heb je contact met zoveel verschillende 
intenties wat soms te overweldigend is. Hij had het gevoel dat hij soms een repeterend verhaal 
aan het vertellen was.” 

• “De wetenschap dat ik de sociaal werker altijd kan bereiken, het gevoel dat dit mogelijk is, 
betekent heel veel. Wat belangrijk is, als je voor het eerst contact hebt en ergens komt, dat er 
gastvrijheid is en er wat drinken wordt aangeboden. En dat je er even in kunt komen.” 

• “Ik heb sociaal werk ervaren in verschillende provincies. In elke provincie wordt het sociaal 
werk anders geregeld. Als je in beide provincies hulp nodig hebt voor hetzelfde is het toch 
anders geregeld. Zelfs tussen gemeentes zijn er verschillen. Verhuis je vijf kilometer verderop 
dan val je in een andere gemeente en heb je dus een andere social worker nodig.” 

• “Ik vond de training heel bijzonder, het lijkt me alleen wel iets wat alleen werkt wanneer 
mensen echt zelf willen en hiervoor openstaat.” 

• “Eigen wijk heel erg tevreden!! Eenmaal in het sociaal netwerk gaan mensen elkaar juist 
makkelijker helpen!” 

• “Ja dat de maatschappelijk werker altijd klaar voor me staat en dat ze dat ook altijd benoemt.” 

• “Mensen die geholpen worden kunnen ondertussen weer anderen helpen. Wat heel fijn is!” 

• “Dat het heel fijn was dat er nog een nagesprek was. Ook al was de behoefte er niet bij de ex-
man dat het wel bij haar kon. Zij heeft van ziekte van Crohn. Zij stelt zich voortdurend 
kwetsbaar op en fijn dat dit kon. Hulp vragen kan spannend zijn als je gewend ben dat je alles 
kan. Ze krijgt nu voldoende hulp om zo de 'valse' start te verbeteren.” 
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• “Hoe bereiken we andere mantelzorgers, dit blijft een vraagstuk. Mantelzorgers ondersteunen 
is ingewikkeld want de mantelzorger kan soms niet weg. Alzheimercafé is erg belangrijk ook 
voor mij.” 

 

4. Overige zaken – collectief sociaal werk 
Op de vraag of er zaken waren die nog niet aan de orde waren gekomen maar toch belangrijk bevonden 

werden om te benoemen, gaven de (ex-)klanten van collectief sociaal werk de volgende antwoorden: 

• “Vanuit klantenraad als aandachtspunt: voldoende positioneren is belangrijk, gemeente zou 
meer moeten sturen op bijvoorbeeld het agenderen van onderwerpen als armoede.” 

• “Er is geen zicht op hoe het nu gaat in relatie tot ontwikkelingen in deze Corona tijd, sommige 
onderdelen in relatie tot vrijwilligersvacature bank liggen stil.” 

• “Vrijwilligers en de klantenraad worden op dit moment te weinig geïnformeerd over voortgang 
van het sociaal werk.” 

• “Niet meer bezuinigen op sociaal werk, sociaal werk breder inzetten als vanuit een specialisme, 
als generalist.”   

• “Per persoon verschilt het of de hulp opgenomen wordt door de cliënt, dit heeft te maken met 
de ingang van de zorg maar ook de openheid van de zorgvragers.” 

• “Onze sociaal werker vertrekt per 1-6. We weten nog steeds niet wie hem gaat vervangen. 
Hier al meerdere keren om gevraagd. Het is belangrijk dat je weet bij wie je moet zijn en dat 
je de sociaal werker kent.” 

• “Belangstelling en interesse hebben in mensen is ook belangrijk.”  

• “Sociaal werk is gezamenlijk werken aan leefbaarheid.” 

• “Aan het eind van het jaar gezamenlijke afsluiting, informeel, gezellig, belangrijk dat sociaal 
werk erbij is.” 

• “Het is belangrijk om in te zetten op de samenwerking tussen gemeente (gebiedsregisseur, 
sociaal werk, wijkplatform).”   

• “Ik ben dankbaar voor alle kansen die ik gekregen heb van <naam werkorganisatie>.” 

• “Het is belangrijk om leuke dingen te doen voor mantelzorgers, je hoeft het er niet altijd over 
te hebben. Er zijn ook themamiddagen waar wel meer inhoudelijke bijdrage is.” 

• “Tinten is niet altijd gemakkelijk te vinden, te veel betrokken partijen.” 

• “Servicegericht werken is belangrijk.” 

• “Vrijwilligerswaardering is belangrijk, het is wel minimaal, vanuit de regering mag dit ook meer 
gewaardeerd worden. Ik krijg wel complimenten maar ik krijg er geen vergoeding voor. Voor 
een groot deel doe ik ook sociaal werk, ik sta 24 uur per dag klaar in de wijk voor mensen.” 

• “Mijn ontevredenheid komt met name door ervaringen op 1 locatie (andere locatie waar ik 
ook ben gaat het wel iets beter).” 
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