
De waarde van preventief werken  
Werkvelddag Social Work 2020
Werkplaats Sociaal Domein heeft in samenwerking met het profiel Welzijn & Samenleving 
en het werkveld op 17 november 2020 een Werkvelddag georganiseerd. We hebben het met 
elkaar gehad over de waarde van preventief werken voor professionals, de overheid, opleiding 
SW, bewoners en onderzoek. Hieronder in het kort de uitkomst van die dag. 

“Wat mag het kosten?”

“Leer met open zintuigen de wijk te benaderen; wat voel je, zie je, ruik je?”

“Sluit aan bij dat wat voor bewoners van belang is.”

“Kijk naar de community of the willing.”

“Een ons welzijn scheelt een kilo zorg.”

1. Voor de professional
Het is van belang dat je aan de voorkant inzet op preventie; zorgen ‘dat’, door zowel opbouwwerk 
als hulpverlening. Preventie in de wijk vindt plaats door samenwerking tussen opbouwwerk, hulp-
verlening, woningbouw, wijkagenten, bewoners etc. Bewust zijn van eigen identiteit, en begrenzen in 
de richting van andere professionals is dan urgent. Het beschrijven van afzonderlijke rollen en taken, 
besproken in een ‘preventief overleg’ is helpend. Sociaal werkers streven ernaar om vragen vanuit het 
individu collectief te maken, en individuen te verbinden met de samenleving. 

2. Voor de studenten
Bouw aan een beeldmerk van het profiel W&S!  Hoe ziet het werkveld er binnen dat profiel uit? Dat 
in gesprek met studenten en de instellingen uit de praktijk formuleren. De studenten dichter bij de 
praktijk brengen, door bijvoorbeeld een breder aanbod in stages in 1e en 2e jaar. Werken in de wijk 
vraagt om open mind en aansluiten bij wat er is, studenten de ruimte geven om te landen in de wijk.

3. Voor de bewoners
Het is logisch dat opbouwwerk niet voor iedereen zichtbaar is, we prioriteren groepen die ons meer 
nodig hebben. Sociaal werkers benoemen dat er meer kennis gedeeld moet worden over het voor 
elkaar krijgen van meerjarige financiering. Goede projecten zouden niet afhankelijk moeten zijn van 
eenmalige subsidies. We moeten meer met de gemeente en burgers praten over de vraag wat het 
mag kosten! 

4. Voor de gemeente
Het is van belang dat de opdrachten van de gemeente voor het sociaal domein goed en duidelijk zijn. 
Werkplaats Sociaal Domein kan input geven voor het gesprek met de gemeente. Tevens een uitdaging 
voor sociaal werkers om daar meer tijd aan te besteden. Storytelling/ filmpjes kunnen ingezet worden 
om de waarde van preventief werken aan te tonen. Beleidsmedewerkers de waarde van preventie 
laten ervaren in bijvoorbeeld het Beleefhuis.

5. Voor onderzoekers
Hoe kunnen sociaal werkers effectiviteit meten en zichtbaar maken? Er is bij hen wel begrip voor 
bezuinigingen, maar meer afstemming tussen hulp en welzijn is wenselijk. Vooral omdat innovatieve 
projecten nu vaak kortdurend gefinancierd worden. Aandacht voor verduurzamen en aanbrengen 
van samenhang van projecten. In de verantwoording speelt Storytelling, gebruik juiste woorden en 
instrumenten (bijv. Effectencalculator) een belangrijke rol.


