
 KWALITEITSWAARDEN 
Waar blijkt kwaliteit uit? Wat streven we na? 

INSTRUMENTEN  Valt niet onder t  keurmerk,  
Hoe toon je dat aan?       wordt optioneel      

BORGING 
Hoe borg je dat? 

VAKMANSCHAP • Professionals werken zelf actief aan hun vakmanschap en 
inzetbaarheid en beschikken over de 10 competenties van de 
sociaal werker (op hun opleidingsniveau) 

• Professionals zijn analytisch, reflectief en flexibel en leveren 
maatwerk 

• Professionals hebben een ondernemende houding door 
adequaat te reageren op vragen uit de samenleving en de 
opdrachtgever, deze voortdurend te verkennen en hun eigen 
inzet en capaciteiten hier op aan te passen 
 

Instrumenten van de professional: 
• Resultaat ontwikkelgesprekken (bv. Intervisie, 

collegiale consultatie/peer-to-peer, 3600 -, 
functionerings- en beoordelingsgesprek, POP etc. 

• Externe persoonlijke evaluatie: klantbeoordeling, 
stakeholdergesprekken, etc. 

• Inzetten scholingsbudget (in overleg met en in 
samenhang met de strategie van het team/de 
organisatie) 

• Gebruik maken van bij- of nascholing via diverse (al 
dan niet landelijk erkende) scholingsvormen en 
databases (zie bv hier), crosstraining, werkbezoek, 
etc. 

• Beschikken over een relevante basisopleiding MBO, 
HBO en/of master 

• Analyse van mate van vakvolwassenheid (gevorderd, 
vakbekwaam en vakvolwassen)1 

• Methodisch werken: analyse, planvorming, reflectie 
en evaluatie 

Instrumenten van de werkgever: 
• Strategisch ontwikkelings- en scholingsbeleid  
• Analyse van  mate van vak volwassenheid 

(gevorderd, vakbekwaam en vak volwassen)1  
• Inzetten toetsingsinstrument competenties (bv. EVC)  

• Beroepscode 
Sociaal Werker 
(nieuw te 
ontwikkelen) 

• Beroepsregister 
Sociaal Werker 
(nieuw te 
ontwikkelen) 

DIENSTVERLENING • Maatschappelijke meerwaarde is het uitgangspunt. 
• De ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van dienstverlening 

is in samenspraak met de klant 
• Met maatwerk wordt meerwaarde gecreëerd voor individu en 

samenleving (in goede balans) 
• Dienstverlening wordt periodiek onderzocht op resultaten 

voor de klant, effectiviteit (oa kosten/baten), en 
maatschappelijke meerwaarde 

• Methodisch werken: analyse, planvorming, reflectie 
en evaluatie (bv PDCA) 

• Periodieke klanttevredenheid via diverse zelf te 
kiezen methoden (vragenlijst, (groeps-)gesprek, etc.)  

• Beoordeling door financier en stakeholders  
• Periodieke effectmeting via diverse zelf te kiezen 

methoden (rendement, klanteffect, beleefde waarde 
etc.) voor monitoren en bijsturen van resultaten 

• Planning en 
control cyclus 
(financieel, 
management-
review, resultaat) 

ORGANISATIE & 
BESTUUR 

• Uitgangspunt  is de ontwikkelende, lerende en 
ondernemende organisatie die zich continu verbetert 

• Organisaties werken samen voor betere en effectievere 
dienstverlening 

• Organisaties zijn flexibel en spelen in op de markt en 
(maatschappelijke) context 

• De bedrijfsvoering is op orde 
• Organisaties zijn transparant over hoe zij kwaliteit 

organiseren, borgen en leveren 
• Professionals worden gefaciliteerd in de uitvoering van hun 

vakmanschap 

• Inzet van een zelf gekozen 
kwaliteitsmanagementsysteem 

• Deelname aan benchmark 
 

• Good Governance 
Register 

 WAT HOE 
 
 

                                                
1 Gemaakt door FCB, bedoeld als ontwikkelingsinstrument van en voor professionals 


