SJEF VAN DER KLEIN SOCIAAL WERKER VAN HET JAAR

’Leuk plan Hugo de
Jonge, maar moeten
we niet eerst zorgen
dat de sociale basis
op orde is?’
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Als sociaal werker ben je
heel autonoom
In maart werd Sjef van der Klein uitgeroepen tot ‘Sociaal werker van het jaar 2018’. Hij mag zich daardoor

digitale competenties bij die een leven
lang leren stimuleren. Die competenties
kunnen ze de rest van hun loopbaan
inzetten voor groei en ontwikkeling.”

landelijk ambassadeur van het sociaal domein noeStimuleren van beroepsontwikkeling

men. “Pas wanneer je denkt dat je de waarheid níét
in pacht hebt, word je een goed sociaal werker”, benadrukt van der Klein. Het is één van de lessen die hij
zijn leerlingen meegeeft als docent Sociaal Werk. Hoe
bereidt hij zijn studenten voor op de toekomst? En hoe
blijft hij zelf bij in zijn vak?
“Mijn werk als sociaal werker bij ContourdeTwern is ontzettend breed. Ik heb te
maken met álles wat er in de wijk speelt.
Mijn werkgebied is stadsdeel de Reeshof
in Tilburg. Dat is een relatief rijkere wijk
en dat brengt een bepaalde problematiek
met zich mee. Je ziet hier veel scheidingen, jeugdzorg en, soms eenzame,
ouderen die langer thuis blijven wonen.
Als sociaal werker pak ik telkens nieuwe
projecten op. Het is een van de meest
autonome beroepen. Daarin kun je jezelf
verliezen. Blijven sparren met collega’s
is daarom van groot belang. Sluit je nog
genoeg aan bij de wensen van de wijk?
Doe je wat gewenst is in de wijk? Het
draait namelijk niet om jou, maar om de
bewoners.”

Opgaan in eigen ervaring
“Als docent zie ik jongeren die specifiek
voor sociaal werk kiezen. Ze willen de
wereld een klein beetje mooier maken.
Vaak komt dat voort uit eigen ervaringen
rondom zorg, armoede of jeugdhulp. Ze
willen hun ervaring en kennis inzetten
om anderen te helpen. Dat is een mooi
startpunt. Sociaal werk is namelijk lastig

als je wereldvreemd bent. Toch is het
goed om niet alleen je eigen verhaal te
vertellen en in je eigen ervaringen op te
gaan. Je moet openstaan voor nieuwe
inzichten en jezelf altijd blijven ontwikkelen.”

Een leven lang leren
Sjef van der Klein is groot voorstander
van het concept ‘een leven lang leren’.
Dat brengt hij ook zijn studenten op ROC

Ook binnen ContourdeTwern is er aandacht voor de toekomst van het Sociaal
Werk en een leven lang leren. “Sociaal
Werk Nederland heeft het ‘beroepscompetentieprofiel’ ontwikkeld. Daarin staan
de gezamenlijke normen en waarden.
Het richt zich op het vergroten van de
herkenbaarheid, de positionering van
sociaal werk en het stimuleren van de
beroepsontwikkeling. Er staan generieke
en specifieke competenties beschreven
van sociaal werkers in het werkgebied
welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Het document biedt handvatten
voor actualisering van functieprofielen,
branchestandaarden, afstemming met
het beroepsonderwijs en deskundigheidsbevordering. Een behoorlijk pittig
boekwerk, maar wel heel bruikbaar.
Wij gaan werken met gespecificeerde
competentie- en kernprofielen die zijn afgestemd op de beleidsvisie van ContourdeTwern. Daarnaast werken wij met 360
gradenfeedback. We willen een cultuur

‘Het draait niet om jou,
maar om de bewoners’
Tilburg bij. “Alleen zo blijf je jezelf ontplooien, blijf je bij in je vak én bereid je je
voor op de toekomst. Sommige studenten hebben het idee: als ik mijn diploma
heb, ga ik werken en dan kan ik het
allemaal. Wij stimuleren onze studenten
om door te stromen naar het hbo en zich
daar verder te ontwikkelen. Daarnaast
brengen wij ze tijdens hun studie op
ROC Tilburg sociale, communicatieve en

creëren waarin je elkaar coacht en blijft
coachen. Dat is nodig, want de wereld
om ons heen verandert.”

De sociale basis op orde
“De druk op het sociaal domein is enorm.
De maatschappij is volop in ontwikkeling.
Ouderen wonen langer thuis, jongeren
en hun ouders hebben te maken met
de veranderingen in de jeugdzorg en
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dan zijn er nog de veranderingen in de
Wmo. Dat heeft allemaal invloed op
ons werk. Er gaat een hoop geld naar
de zorg, terwijl veel mensen doodongelukkig zijn. Begrijp me niet verkeerd, ik
vind het goed dat er geld en aandacht is
voor de lichamelijke gezondheid. Maar
hoe zit het met mentale gezondheid?
Wanneer mensen niet goed in hun vel
zitten of bijvoorbeeld eenzaam zijn, gaan
ze minder goed voor zichzelf zorgen. Dat
zorgt op den duur voor verwaarlozing en
dat zorgt weer voor hogere zorgkosten.
Leuk plan Hugo de Jonge, maar moeten
we niet eerst zorgen dat de sociale basis
op orde is en investeren in sociaal werk?
Eerder signaleren en zo sneller helpen?
In samenwerking met wijkbewoners en
professionals uit aangrenzende vakgebieden zorgen voor passende oplossingen
voor de hulpvragen uit de wijk? Samen
zorgen voor meer welzijn?”

Ervaringsgericht leren
“Als sociaal werker ben je zelf het instrument. Energie, plezier, bevlogenheid
en charisma zijn de toverwoorden. Je
bent het gezicht van de wijk. Maar het
werk in het sociaal domein is zo breed
dat iedereen hierin zijn of haar functie kan vinden.” Toch loopt het sociaal
domein niet over van het personeel. Bij
ROC Tilburg zien ze een lichte groei qua
aanmeldingen. “Ik hoop dat we in de toekomst iedereen intern kunnen opleiden.
Waarom moet alles toch binnen de vier
schoolmuren gebeuren? Ik ben een groot
voorstander van ervaringsgericht leren.
En waar kun je dat beter dan bij een
sociale instantie zelf?”

Sociaal Werker van het jaar
Sociaal Werker is een containerbegrip,
waaronder functies vallen als jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, buurtwerkers,
maatschappelijk werkers en ouderenwerkers.
De verkiezing Sociaal Werker van het Jaar
2018 is een initiatief van FNV Zorg en
Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en Sociaal
Werk Nederland. De verkiezing wordt
georganiseerd door arbeidsmarktorganisatie
FCB, in samenwerking met mediaplatform
Zorg + Welzijn.
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Sjef van der Klein
Sjef van der Klein (27) is sociaal werker bij ContourdeTwern (team Reeshof) en is docent mbo Sociaal Werk op ROC Tilburg. Hij krijgt energie van werken voor en werken
met mensen. Als jongste uit een gezin van drie groeide hij op in de (probleem)wijk
Woensel-West in Eindhoven. Na de scheiding van zijn ouders verhuisde hij met zijn
vader naar Tilburg. Daar volgde hij bij ROC Tilburg de opleiding Sociaal Werk. Hij liep
in zijn laatste jaar stage bij ContourdeTwern. Hij voelde zich als een vis in het water en
werkt er jaren later nog steeds.
ContourdeTwern is een organisatie met een maatschappelijke missie. Zij vinden dat
ieder mens meetelt en de kans moet krijgen om mee te doen. Dat vatten zij samen in
het motto: ‘iedereen telt mee, iedereen doet mee’. Ze stimuleren actief burgerschap en
vrijwillige inzet, bevorderen zelf- en samenredzaamheid en bouwen sterke netwerken.

