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Samenvatting 
 
Professioneel werken met digitale middelen in het werkveld van de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener. Waar hebben we het over? Het onderzoek kijkt naar de toepassing van 
digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en social media op school en binnen het 
directe werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener. Op welke schaal wordt dit in 
de praktijk al toegepast? Verandert de rol van de hulpverlener in relatie tot de cliënt? Wat 
betekent dit voor onze cursisten? Hebben zij andere vaardigheden en competenties nodig? 
Wat wordt er van de opleiding verwacht?  
Vragen die eerst vanuit de literatuur worden bekeken met aansluitend een praktijkonderzoek. 
Het onderzoek is exploratief en zowel kwantitatief en kwalitatief.  
Literatuur toont aan dat er inderdaad veel gaande is op het gebied van de digitalisering. Het 
vraagt een andere houding van de hulpverlener, het vraagt veel op het gebied van schriftelijk 
taalgebruik. Het biedt kansen voor hulpverlening maar er ontstaat ook een groep mensen die 
buiten gesloten wordt van diverse vormen van ondersteuning doordat zij niet over toegang 
tot internet beschikken.  
Het praktijkonderzoek heeft zich breed gericht. Op het werkveld, de docenten en de 
cursisten. In het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener is een enquête 
uitgezet die zich met name richtte op welke vormen van digitalisering daar plaatsvinden en in 
welke mate. Hieruit kwam naar voren dat er een begin is gemaakt met digitale hulpverlening 
en digitale dienstverlening, maar dat dit nog maar op kleine schaal wordt toegepast. De 
meeste organisaties zijn wel actief op social media. Zij gebruiken dit voor meerdere 
doeleinden. Het meest om intern kennis uit te wisselen, de andere toepassingen worden in 
dit verslag bij de resultaten beschreven.    
Onder de cursisten uit het tweede en derde leerjaar van de BOL opleiding en de BBL-
cursisten vanuit alle drie de leerjaren van de opleiding sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener is een enquête uitgezet. Het onderzoek richtte zich met name op hun eigen 
inschatting van hun vaardigheden en competenties op het gebied van hulpverlening en 
dienstverlening via de computer. Het accent ligt daarbij vooral op schriftelijk contact. Het is 
opvallend dat cursisten zich erg hoog inschatten als het om deze vaardigheden gaat. Zij 
geven aan vanuit de opleiding niet voorbereid te worden op het professioneel werken met 
digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en social media.    
De docenten zijn via een interview bevraagd. Zij zien de ontwikkelingen op digitaal gebied 
plaatsvinden en beseffen dat hier ook op school iets mee gedaan moet worden. Zij geven 
unaniem aan dat er in het specifieke werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener 
nog maar mondjesmaat iets wordt toegepast. Toch zien zij in de toekomst de ontwikkelingen 
wel die kant op gaan. Zij willen graag vooraan meelopen in de ontwikkelingen op dit gebied 
en cursisten afleveren die, ook op digitaal gebied, binnen elke organisatie aan de slag 
kunnen.  
 
Aanbevelingen die uit het onderzoek voortkomen zijn dat het Nova College op een andere 
manier aandacht moet geven aan de verschillende digitale toepassingen dan op het moment 
wordt gedaan. Het onderwijs richt zich nu vooral op algemene ict-vaardigheden en de 
meeste cursisten beheersen die reeds goed. Het onderwijs moet zich meer richten op de 
toepassingen van digitale middelen binnen het werkveld. Een goede toepassing van 
schriftelijk taalgebruik, het taalniveau aanpassen aan de cliënt en helder en duidelijk 
communiceren zijn belangrijke aandachtspunten. Ook het omgaan met privacy in relatie met 
digitale middelen is een onderwerp dat zeker de aandacht verdient. Daarnaast moeten ook 
de docenten zich op dit gebied blijven ontwikkelen. Het volgen van landelijke ontwikkelingen 
is een absolute must om als school bij te blijven en zo onderwijs aan te kunnen bieden dat 
onze cursisten optimaal voorbereid op het werkveld en ook op het op een professionele 
manier werken met digitale middelen.  
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Inleiding 
 
De unitdirecteur van de afdeling Welzijn van het Nova College heeft gevraagd om onderzoek 
te doen naar het gebruik van digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en social media 
binnen het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener. Wat is de invloed van 
deze digitale middelen op de rol van hulpverlener binnen het toekomstig werkveld van onze 
cursisten. Leiden wij nog wel op de juiste manier op of moeten we onze cursisten op een 
andere manier voorbereiden op het werkveld? 
 
Deze vraag heeft mij vanaf het begin geïntrigeerd en ik ben vol enthousiasme met deze 
opdracht aan de slag gegaan. Ontwikkelingen ontdekken en ontwikkelingen volgen. Het is 
met name een explorerend onderzoek geweest, gericht op het vooruitkijken als school, als 
opleiding en als docenten. Het voorkomen dat je op een gegeven moment achter de feiten 
aan gaat lopen. 
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1. Geschiedenis en probleemstelling 

 
1.1 Aanleiding tot het onderzoek  
Op het moment zijn de digitalisering en de opmars van de social media in het werkveld van 
de sociaal-maatschappelijk dienstverlener een hot item. Op elk congres, studiedag, enz. 
wordt gesproken over de veranderende opstelling die een dienstverlener zou moeten hebben 
en de mogelijkheden die er voor de hulpverlening liggen om met deze digitale middelen aan 
de slag te gaan. Met mijn onderzoek wil ik duidelijk krijgen of het onderwerp digitalisering 
alleen op de agenda staat en ‘geroep’ is, of dat het ook al daadwerkelijk op grote schaal in 
de praktijk wordt toegepast.   
 
Deze trend van digitalisering in relatie tot hulpverlening is binnen diverse verwante sectoren 
al ingezet. Denk hierbij aan de medische sector (digitaal cliëntendossier) en de juridische 
sector waar je via een ruim aanbod van websites online juridisch advies kunt krijgen en begin 
2010 is de eerste digitale rechtbank van de wereld van start gegaan, e-court.nl.   
 
De digitalisering binnen het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener kun je 
vanuit verschillende oogpunten bekijken. Het contact met de cliënt, het contact vanuit de 
organisatie naar buiten toe (PR, fondsenwerving, werven van vrijwilligers, andere 
organisaties) en het onderlinge contact tussen diverse hulpverleners. 
In de opleiding tot sociaal-maatschappelijk dienstverlener wordt tot op heden vrijwel geen 
aandacht besteed aan de ontwikkelingen op dit gebied.  
Uit literatuuronderzoek komt naar voren dat een steeds groter deel van de hulpverlening 
digitaal gebeurt. Zie hiervoor hoofdstuk 4, het theoretisch kader.   
De cursisten worden op hun stage bij diverse organisaties geconfronteerd met digitale 
dienstverlening en/of digitale hulpverlening maar worden hier vanuit school niet op 
voorbereid. Ook professionele contacten met andere instanties vinden veelal via digitale 
netwerken plaats.  
  
De meeste cursisten zijn privé actief op verschillende social media, zie hiervoor de cijfers 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek in het theoretisch kader, maar hoe ben je 
‘professioneel’ actief op deze digitale netwerken? Kun je hetzelfde taalgebruik hanteren? 
Waar ligt de grens tussen vriend en hulpverlener? Waar ligt de grens als je kijkt naar de 
privacywetgeving?  

 
Als hulpverlener krijg je te maken met cliënten die al over veel informatie beschikken. Vaak 
hebben ze zelf al op Internet gezocht en komen voorbereid naar de hulpverlener. De cliënt 
wordt bijna de ‘consument’. Vroeger vroegen cliënten zich af of ze recht hadden op een 
uitkering, tegenwoordig eisen ze deze omdat ze zelf via Internet hebben ontdekt dat ze er 
recht op hebben. Als hulpverlener is het belangrijk dat je achterhaalt welke informatie de 
cliënt heeft bekeken en of deze informatie ook juist is. Aan de andere kant is er de groep die 
juist door het ontbreken van internettoegang geen informatie heeft over en/of geen gebruik 
maakt van allerlei regelingen en toeslagen. Watling (2012) spreekt over een nieuwe vorm 
van uitsluiting binnen de maatschappij. Een tweedeling tussen mensen die wel en geen 
toegang tot internet hebben.  
 
Het werkveld is aan het veranderen en vraagt andere competenties en vaardigheden van 
een sociaal-maatschappelijk dienstverlener. Beschikt een stagiaire of een beginnend 
beroepsbeoefenaar over voldoende kennis en vaardigheden als het gaat om professioneel 
gebruik van digitale hulpverlening en/of digitale dienstverlening?  
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Het aanvragen van bijv. huursubsidie of het inschrijven bij een Woningbouwvereniging 
gebeurt digitaal. Een aantal doelgroepen is daar niet vaardig mee, de cliënt vertrouwt hierbij 
volledig op de hulpverlener.  
Voorlichting en advies geven gebeurt steeds meer met gebruik van social media, 
bijvoorbeeld Facebook en Youtube. Als je in opdracht van een organisatie of instelling een 
informatiefilmpje op Youtube zet, waar moet de inhoud dan aan voldoen? 
De school wil cursisten diplomeren die vakbekwaam zijn voor het werkveld waar ze voor 
opgeleid worden en anticiperen op de ontwikkelingen die binnen het werkveld plaatsvinden. 
De school speelt een cruciale rol om de cursist optimaal voor te bereiden op de praktijk door 
in het curriculum aandacht te besteden aan de snelle ontwikkelingen op het gebied van 
digitalisering die op dit moment plaatsvindt in het werkveld. 
Wat wordt er op dit gebied al gedaan? Wat vinden de docenten dat de cursisten nodig 
hebben om op een professionele manier te werken met digitale middelen?  
 
 
1.2 Het onderzoek en de school  
In het huidige curriculum van de opleiding sociaal-maatschappelijk dienstverlener van het 
Nova College wordt zeer weinig aandacht besteed aan het op een professionele manier 
werken met digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en social media. In de lessen richt 
men zich vooral op algemene ict-vaardigheden zoals het beheersen van Word, Excel en het 
maken van een PowerPoint. In dit onderzoek staat de vraag centraal of het noodzakelijk is 
om, naar aanleiding van de ontwikkelingen in het werkveld en de vraag vanuit het werkveld, 
een aanvulling in het curriculum op te nemen om de cursisten professioneel vaardig te 
maken m.b.t. het werken met digitale middelen in hun toekomstig werkveld.    
 
 
1.3 Doelstelling van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is: 

 Inzicht krijgen in het gebruik van digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en 
social media binnen het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener. 

 Duidelijk krijgen wat het effect is van de opmars van digitale hulpverlening, digitale 
dienstverlening en social media op het werk van de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener. 

 Duidelijk krijgen wat het effect van digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en 
social media is op de gevraagde competenties van de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener. 

 Duidelijk krijgen of de relatie tussen cliënt en hulpverlener verandert door de 
digitalisering.   

 Naar aanleiding van de uitkomsten van voorgaande vragen inzicht en duidelijkheid 
krijgen in wat er nodig is om onze cursisten optimaal voor te bereiden op het werken 
met de deze digitale middelen, om vervolgens als opleiding een concreet aansluitend 
plan te maken.   

 
 
Onderzoeksdoelstelling: 
Inzicht krijgen in de ontwikkelingen op het gebied van het werken met digitale hulpverlening, 
digitale dienstverlening en social media binnen het werkveld van de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener om van daaruit een visie te ontwikkelen hoe we dit een plek kunnen bieden 
binnen de opleiding sociaal-maatschappelijk dienstverlener, zodat wij onze cursisten 
optimaal voorbereiden op het werken met deze digitale middelen. 
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2. Theoretisch kader met conceptueel model 
 
In de theoretisch onderbouwing van het onderzoek is onderzocht wat er reeds bekend is in 
de literatuur en uit onderzoek naar de digitalisering in het werkveld van de sociaal-
maatschappelijk dienstverlener. Wat zijn de ontwikkelingen op dit moment en de verwachting 
voor verdere ontwikkeling in de komende jaren. Er is een differentiatie aangebracht tussen 
de verschillende vormen van digitale ontwikkelingen. Zo is er een onderscheid gemaakt 
tussen digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en social media. Daarnaast is ook 
gekeken naar de benodigde competenties om met deze digitale middelen te werken.     
 
 
2.1 Introductie sociaal-maatschappelijk dienstverlener 
De sociaal-maatschappelijk dienstverlener wil de zelfredzaamheid van zijn cliënten vergroten 
door middel van begeleiding en het overbrengen van kennis en vaardigheden. Hij richt zich 
hierbij op de materiële en psychosociale behoeften van cliënten.  
De sociaal-maatschappelijk dienstverlener is werkzaam in een breed werkveld. Voorbeelden 
hiervan zijn: vluchtelingenwerk, ouderenwerk, gezondheidszorg, sociale pensions, justitiële 
inrichtingen, de gemeente, reïntegratie bureaus, schuldhulpverleningsinstellingen.  
De sociaal-maatschappelijk dienstverlener behandelt vragen op het gebied van sociale 
zekerheid, financiën, belastingen, toegang tot en gebruik van regelingen en voorzieningen, 
arbeid, huisvesting, vreemdelingenrecht, personen- en familierecht, consumentenzaken en 
onderwijs (Calibris, 2010). Van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener wordt verwacht dat 
hij beschikt over de volgende kwaliteiten: betrokken, empathisch, assertief, representatief en 
integer zijn. Verder wordt er van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener verwacht dat hij 
de belangen van de cliënt behartigt. Daarbij moet hij initiatiefrijk, respectvol, weerbaar en 
flexibel zijn. Hij moet alert zijn op knelpunten en problemen tijdens de werkzaamheden en 
kansen en mogelijkheden voor de cliënt signaleren. De sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener komt regelmatig in aanraking met lastige situaties, moeilijke vraagstukken en 
kwetsbare doelgroepen (Calibris, 2010). Een aantal competenties komen veelvuldig voor 
binnen de opbouw van de werkprocessen zoals benoemd in het Kwalificatiedossier voor de 
sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Calibris, 2010). In het onderzoek wordt aan 
docenten de vraag voorgelegd in hoeverre je deze competenties ook met gebruik van 
digitale middelen kunt inzetten.   

 Aandacht en begrip tonen, hierbij gaat het om belangstelling tonen, luisteren en 
doorvragen om de situatie en behoeften van de cliënt in kaart te brengen. 

 Ethisch en integer handelen, hierbij gaat het om eerlijk en betrouwbaar zijn, open en 
duidelijk communiceren, discreet omgaan met gevoelige zaken en gemaakte beloften 
en afspraken nakomen. 

 Formuleren en rapporteren, hierbij gaat het om het zorgen voor volledige en 
nauwkeurige plannen en dossiers waarbij gegevens accuraat en nauwkeurig 
geregistreerd worden.  

 Onderzoeken, hierbij gaat het om het gebruiken van verschillende bronnen om de 
juiste en voldoende informatie te verkrijgen, het zoeken naar oorzaken bij knelpunten 
en problemen. 

 Analyseren, hierbij gaat het om het combineren van verschillende soorten gegevens 
uit diverse bronnen tot relevante informatie t.b.v. het dienstverleningsplan. 

 Vakdeskundigheid toepassen, hierbij gaat het om tonen van juridisch en rekenkundig 
inzicht.         
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2.2 Digitale middelen binnen het werkveld van de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener 
Het werken met digitale middelen binnen het werkveld van de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener zal voor dit onderzoek gedifferentieerd worden in drie onderdelen: digitale 
hulpverlening, digitale dienstverlening en social media.    
 
Digitale hulpverlening is een vorm van hulpverlening die volop in ontwikkeling is en waarbij 
op het moment veel onderzoek naar de effectiviteit ervan wordt gedaan (Huisman & 
Nieuwenhuize, 2009; Fukkink & Hermanns, 2007; Groeneveld & Lares, 2004). De uitkomsten 
van deze onderzoeken zijn voorzichtig positief.  
Een andere naam voor digitale hulpverlening is online hulpverlening. In dit onderzoek zal de 
benaming digitale hulpverlening aangehouden worden. 
 
Digitale hulpverlening is onder te verdelen in verschillende categorieën: passieve 
hulpvormen, actieve hulpvormen en interactieve hulpvormen (Schalken, 2010). 

 Passieve hulpvormen: hierbij leest of bekijkt de hulpvrager informatie, adviezen op de 
website van een organisatie zonder dat hij hier zelf actief mee aan de slag gaat. 

 Actieve hulpvormen: dit zijn hulpvormen waarbij de hulpvrager zelf de inhoud 
beïnvloedt, maar er is geen interactie met andere hulpvragers of hulpverleners. Denk 
hierbij aan het lezen en plaatsen van ervaringsverhalen, het maken van een zelftest 
om te kijken of je hulp nodig hebt, serious game (een computerspel met een serieus 
doel), online zelfhulpprogramma (een programma dat mensen zelfstandig volgen via 
internet). 

 Interactieve hulpvormen: dit zijn hulpvormen waarbij hulpvragers en hulpverleners 
elkaar beïnvloeden, er wordt onderling gecommuniceerd. Denk hierbij aan: forum 
(een hulpvrager kan een verhaal vertellen of een vraag stellen), e-mail (er wordt een 
hulpvraag naar een organisatie gestuurd en deze wordt ook weer via e-mail 
beantwoord), chat. 

    
Chatten van een cliënt met een hulpverlener wordt onder andere toegepast bij de 
Kindertelefoon (Fukkink & Hermanns, 2007). Hulpverlening door het gebruik van e-mail 
wordt onder andere gebruikt bij Interapy, stichting Korrelatie en Maatschappelijk Werk Online 
(Groeneveld & Lares, 2004). Voor veel mensen is het anonieme karakter van de 
dienstverlening en de laagdrempeligheid de reden dat ze ervoor kiezen om gebruik te maken 
van deze vorm van hulpverlening (ten Have, 2010). Veel hulpverleningsinstanties hebben 
een eigen website en door de hulpverleners wordt met e-mail gewerkt. Steeds meer 
instellingen werken met chatspreekuren en digitale consulten (Kling, 2007).    
 
 
Digitale dienstverlening heeft de laatste jaren een enorme opmars gemaakt. Het 
aanmelden bij instellingen en aanvragen van voorzieningen gebeurt steeds meer digitaal 
(Kling, 2007). De overheid is de laatste jaren intensief bezig met het digitaliseren. De 
overheid heeft een interactieve website waar burgers terecht kunnen voor informatie, via een 
doorklik menu kom je bij de belastingdienst terecht en kun je zo je belastingaangifte doen. 
Klik je vervolgens weer door, dan kun je via je eigen DigiD toeslagen aanvragen en 
wijzigingen doorgeven (rijksoverheid.nl; belastingdienst.nl). Alle gemeenten beschikken 
inmiddels over een digitaal loket. Gemeenten worden al jaren gestimuleerd om verder te 
digitaliseren, de e-overheid moet een betere dienstverlening gaan bieden. Volgens een 
recent rapport van Ernst & Young (2011) blijkt dat er in 2011 opnieuw een sterke 
ontwikkeling van de digitale dienstverlening binnen de lokale overheid heeft plaatsgevonden. 
Er worden steeds meer diensten digitaal aangeboden. Genoemd worden onder andere 
aanvragen huishoudelijke hulp (WMO) en aanvragen bijzondere bijstand. Dit zijn beide 
diensten die binnen het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener vallen. De 
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sociaal-maatschappelijk dienstverlener, die bij een gemeente werkt, heeft dus een grote 
kans om betrokken te worden bij digitale dienstverlening.  
Veel organisatie beschikken over een interactieve website waar naast informatie ook 
producten en diensten afgenomen kunnen worden. We gaan steeds vaker elektronisch 
bankieren. Online een treinkaartje kopen en printen, op een tijd die je uitkomt, is sneller en  
handiger dan op het station in de rij staan of bij een ticketmachine je kaartje kopen. Ook 
zorgverzekeraars hebben vaak een uitgebreide website waar zij veel informatie op zetten 
(Meijerink & Vos, 2010). 
Deze opmars van digitale dienstverlening verovert steeds meer terrein. Uit het onderzoek 
moet blijken in hoeverre dit ook wordt toegepast binnen het werkveld van de sociaal-
maatschappelijk dienstverlener. 
 
 
Social media, hierbij kun je denken aan online netwerken als Facebook, Hyves, LinkedIn en 
Twitter. Daarnaast is er een enorme opkomst van weblogs en internetfora. Social media 
worden ook wel gezien als een nieuwe vorm van communicatie. Internetgebruikers 
ontwikkelen een specifiek communicatiegedrag. Er wordt informatie gezocht en ook 
informatie gedeeld. Een kwart van de internetgebruikers is actief op fora of discussiegroepen 
op het gebied van gezondheid en zorg. Er wordt veel informatie uitgewisseld over contacten 
met hun arts, de kwaliteit van artsen en ziekenhuizen wordt vergeleken.  
Het belangrijkste doel van social media is het creëren van contacten. Social media kunnen 
op verschillende manieren door een organisatie worden ingezet. Social media kunnen 
binnen een organisatie worden ingezet om medewerkers onderling kennis en informatie te 
laten uitwisselen. Social media kunnen ook worden ingezet om de beoogde doelgroep van 
de organisatie beter en makkelijker te bereiken; via social media kan een organisatie laten 
zien waar zij voor staat (Public Relations) en kennis en informatie verspreiden. Daarnaast 
kunnen social media gebruikt worden voor fondsenwerving of voor het werven van 
medewerkers of vrijwilligers (de Bijl, 2011).  
Zorgverzekeraars onderhouden in toenemende mate contact met hun verzekerden en 
proberen zij nieuwe klanten te werven via social media (Meijerink & Vos, 2010). Ook de 
overheid is actief op social media. De rijksoverheid heeft op 13 januari 2012 op haar website 
vermeld dat Minister-president Rutte vragen beantwoordt die hem via Twitter, Hyves, 
Facebook en Google+ zijn gesteld.  
 
 
Aanvullend praktijkvoorbeeld 
In Amerika, in Seattle, is in 2009 een interessant project van start gegaan ‘New Tech for 
Youth Sessions’ een curriculum dat zich met name richt op dakloze jongeren in de leeftijd 
van 13-25 jaar. De ervaringen over de periode van januari 2009 tot april 2010 zijn 
beschreven in een publicatie ‘How to integrate digital media into a drop-in for homeless 
young people for deepening relationships between youth and adults (Hendry, Palzkill 
Woelfer, Harper, Bauer, Fitzer, & Champagne, 2010). Het doel was om deze jongeren 
vaardigheden op het gebied van informatie technologie en digitale media te laten 
ontwikkelen. Een tweede doel was om hierdoor de eigenwaarde van de jongeren te laten 
toenemen door het aangaan van uitdagingen, positieve communicatie met volwassenen en 
ondersteuning van andere jongeren in dezelfde situatie. De jongeren werd gevraagd om mee 
te doen en acht lessen te volgen. Er was een beloningssysteem zodat dit de jongeren extra 
zou motiveren om de cursus helemaal af te ronden. Een aantal doelen werd behaald. 
Allereerst verbeterde de een-op-een relatie met de hulpverleners. In bovenstaand voorbeeld 
waren de internet activiteiten vooral gericht op het vinden van werk. Maar, deze dakloze 
jongeren zijn net als andere jongeren geïnteresseerd in digitale media. Zij zagen deze 
mogelijkheid om hun vaardigheden op dit gebied te ontwikkelen. Dit werd ook gezien als 
noodzakelijk, gezien het digitale tijdperk waarin toegang tot technologie en digitale media als 
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een basisbehoefte wordt gezien. Dit project is uitgevoerd onder een doelgroep waarmee ook 
de sociaal-maatschappelijk dienstverlener in Nederland werkt. Het onderzoek geeft aan dat 
de inzet van digitale middelen meer resultaat oplevert dan alleen het verhogen van de 
digitale vaardigheid bij genoemde doelgroep. Het verbetert ook de een-op-een relatie met de 
hulpverlener.  
 
Samenvattend zie je dat er op het gebied van digitale hulpverlening een begin is gemaakt. 
Steeds meer instellingen bieden online hulpprogramma’s en begeleiding via 
internetprogramma’s aan. Dit onderzoek hoopt duidelijk te krijgen welke vormen van digitale 
hulpverlening op dit moment worden toegepast en/of ontwikkeld binnen het werkveld van de 
sociaal-maatschappelijk dienstverlener, zodat de school hier zo effectief mogelijk op in kan 
spelen. Digitale dienstverlening is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Dit wordt 
vooral vanuit de overheid erg gestimuleerd. Overheidsinstellingen lopen behoorlijk voorop als 
het gaat om deze ontwikkelingen. In hoeverre gaat het werkveld van de sociaal-
maatschappelijk dienstverlener hierin mee? Dat is een vraag die dit onderzoek hoopt te 
beantwoorden. Social media hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Veel 
organisaties beschikken inmiddels over een Facebook pagina en gebruiken Twitter. Dit 
onderzoek richt zich op het inzicht krijgen in de huidige toepassing van digitale media binnen 
het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener. Een van de vragen is op welke 
manier social media binnen het werkveld worden ingezet.  
 
 
2.3 Aandacht voor scholing 
Wat gebeurt er op dit gebied aan scholing van toekomstig werknemers binnen het werkveld 
in de sociale sector en waar moeten de accenten liggen op het gebied van scholing?  
 
De Saxion Hogeschool in Enschede springt op de digitale ontwikkelingen in door de 
studenten van de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening de mogelijkheid te bieden om in het derde leerjaar een 
keuzeprofiel ‘digitalisering van de hulpverlening’ te kiezen (Kling, 2007).       
 
Huisman en Nieuwenhuize (2009) geven in hun onderzoek aan dat digitale hulpverlening 
binnen het maatschappelijk werkveld een steeds grotere plaats zal innemen en dat scholing 
van medewerkers van essentieel belang is. Zij besteden in hun onderzoek aandacht aan de 
benodigde vaardigheden voor digitale hulpverlening. Zij benoemen als eerste: goede 
schriftelijke vaardigheden, kunnen structureren, empathie kunnen tonen, aan kunnen sluiten 
bij de cliënt, analytische vaardigheden en zorgvuldigheid. Daarnaast moeten hulpverleners 
vaardig om kunnen gaan met de computer en plezier hebben in het digitaal hulpverlenen. 
Schalken (2010) benadrukt naast voorgaande punten ook de wet bescherming 
persoonsgegevens (wbp). Hij geeft aan dat er met een aantal zaken extra rekening 
gehouden moet worden bij online hulpverlening. Dit is zeker een onderwerp waar bij scholing 
aandacht aan besteed moet worden. Omdat deze wetgeving in beweging is, is het belangrijk 
om actuele informatie aan cursisten te geven en hen steeds op de hoogte te houden van 
veranderingen.  
 
Watling (2012) geeft aan dat als opleidingen in het sociale werkveld hun cursisten effectief 
willen voorbereiden op de praktijk, ze de cursisten kennis en begrip moeten bijbrengen over 
de gevolgen die de ontwikkelingen op het gebied van ICT met zich meebrengen. Het 
veroorzaakt een tweedeling tussen mensen die wel en geen toegang tot internet hebben. Er 
ontstaat een nieuwe vorm van uitsluiting binnen de maatschappij. Geen uitsluiting op basis 
van afkomst of sociale status maar op basis van internettoegang. Kwetsbare groepen en 
mensen die weinig ervaring met internet hebben worden zo buitengesloten en hebben 
moeilijker toegang tot allerlei (overheids)diensten en informatie. Deze ontwikkeling zou 
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volgens Watling een belangrijk aandachtspunten moeten zijn in de lessen op de scholen. 
Hautekeur & Steyaert (2008) hebben in Vlaanderen onderzoek gedaan naar nieuwe media 
en de samenlevingsopbouw. Ook zij concluderen dat de informatiemaatschappij kansen 
biedt, maar dat er ook een tweedeling dreigt tussen wie wel en niet actief op internet is. Het 
is juist de doelgroep van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener, laag geschoolde 
mensen, langdurig werklozen en kwetsbare mensen in achterstandswijken die het hoogste 
risico lopen om op dit gebied uitgesloten te worden.    
 
Sociaal-maatschappelijk dienstverleners moeten bij blijven met de nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van technologie die wereldwijd een onderdeel van hun beroepsuitoefening zijn. 
Daarom moeten deze nieuwe vormen van communiceren en leren een belangrijk onderdeel 
van de opleiding vormen. Tegenwoordig wordt er veel via de telefoon, sms, instant 
messaging en e-mail gecommuniceerd. Om goed in contact met de ‘cliënt van de toekomst’ 
te blijven is het belangrijk dat de hulpverlener up-to-date blijft met nieuwe technologieën 
(Ahmedani, Harold, Fitton & Shifflet Gibson, 2011). Ook de huidige manier van lesgeven 
moet beïnvloed worden door de technologie. Daarom doen Ahmedani et al. (2011) de 
aanbeveling om nieuwe technologieën te implementeren in het curriculum van de opleiding. 
Docenten moeten informatie over het gebruik van internet door jongeren en de manier 
waarop dit jeugd beïnvloed bespreken als ze het hebben over de ontwikkeling van kinderen 
en jongeren. Een manier om technologie te implementeren is om virtuele communities te 
ontwikkelen waar docenten en cursisten vragen en antwoorden kunnen deponeren en 
bespreken.    
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft vanuit de kenniskring opvoedingsondersteuning een 
document geschreven waarin een aantal competenties en randvoorwaarden voor online 
opvoedingsondersteuning worden beschreven. Hierbij werd specifiek gekeken naar één-op-
één chat en e-mail contact (Ligtermoet, Vergeer & Zwikker, 2011): 

 De online hulpverlener is in staat om digitale vormen van communicatie en de 
bijbehorende technische instrumenten (pc’s en internet) te gebruiken. Hierbij is het 
belangrijk dat online hulpverlening door hem als volwaardig medium in de 
ondersteuning wordt gezien. De hulpverlener moet rekening houden met de 
dynamiek van de online hulp vorm, raakt niet van slag bij technische problemen en is 
bekend met het systeem dat de organisatie gebruikt (digitaal dossier, webinformatie). 

 De online hulpverlener is in staat informatie adequaat te verwerken en te analyseren. 
Hierbij hoort werken volgens vaste stappen vanaf het eerste contact tot aan 
afronding. De lijn van het verhaal volgen om dit juist te kunnen interpreteren. Tussen 
de regels door lezen, juiste vragen stellen, informatie samenvatten, controleren of de 
cliënt de gegeven adviezen/suggesties toepasbaar vindt. 

 De online hulpverlener is in staat om vanuit een professionele houding tijdens de 
online gespreksvoering flexibel en adequaat om te gaan met taal. Er moet een open 
houding voor het taalgebruik en mogelijke taalfouten van de cliënt zijn. De 
hulpverlener kan zich schriftelijk goed uitdrukken, is flexibel in het gebruik van 
woorden, hanteert professioneel taalgebruik maar wel begrijpelijk. Hij sluit aan bij het 
begripsniveau van de cliënt, is zorgvuldig in taalgebruik om miscommunicatie te 
voorkomen en kan via geschreven tekst vertrouwen scheppen en gevoelens 
reflecteren.  

 De online hulpverlener kan omgaan met de situatie waarin iemand niet fysiek 
tegenover hem zit en hierdoor een beperking van informatiebronnen waaronder 
fysieke verbale en non-verbale reacties. Hij moet zich bewust zijn dat je zaken 
interpreteert op basis van geringe informatie. Door de eigen communicatiestijl kunnen 
er bij de cliënt misinterpretaties ontstaan. Er is een mogelijkheid dat er iemand 
anders aan de ander kant van de computer zit dan degene zegt te zijn. 

 De online hulpverlener moet in staat zijn om de online hulpverlening te 
professionaliseren en collega’s te ondersteunen. Denk hierbij aan het werken met 
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protocollen, supervisie en intervisie, opslaan van informatie in relatie tot gemaakte 
afspraken en aansprakelijkheid. 

    
Bij het zoeken naar reeds bestaand lesmateriaal is het boek ‘Handboek online hulpverlening’ 
van Schalken (2010) bekeken. Dit boek is bedoeld voor studenten die als online hulpverlener 
aan de slag gaan en voor instellingen die online hulpverlening willen gaan ontwikkelen of 
uitbreiden. Bij opleidingen die verwant zijn aan de opleiding tot sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener wordt het lesboek Methodische beroepsvorming: Basisboek voor de juridisch 
medewerker (Bemelmans & Lebouille, 2011) gebruikt. In dit lesboek is een heel hoofdstuk 
gewijd aan digitaal dienstverlenen. Hierin wordt beschreven dat de digitale dienstverlening 
vandaag de dag een must is. Ook wordt er gewezen op het feit dat er een andere onderlinge 
relatie ontstaat tussen de dienstverlener en de dienstvrager en dat er tevens sprake is van 
een andere dienstverlenende werkwijze als beide partijen beschikken over digitale informatie 
en daar actief gebruik van maken. Dit zijn onderwerpen die ook voor het werkveld van de 
sociaal-maatschappelijk dienstverlener zeker belangrijk zijn om ter sprake te worden 
gebracht.  
 
Samenvattend zie je dat er binnen het werken met digitale middelen in het werkveld een 
aantal onderwerpen zijn die de aandacht verdienen binnen het onderwijs. Voor digitale 
hulpverlening zijn een aantal competenties heel belangrijk: goede schriftelijke vaardigheden, 
kunnen structureren, empathie kunnen tonen, aan kunnen sluiten bij de cliënt, analytische 
vaardigheden en zorgvuldigheid (Huisman & Nieuwenhuize, 2009). Ook Ligtermoet, Vergeer 
& Zwikker (2011) benoemen deze competenties. Zij noemen naast competenties een aantal  
randvoorwaarden die belangrijk zijn. Een daarvan is het up-to-date blijven met 
technologieontwikkelingen. Wat ook door Ahmedani, Harold, Fitton & Shifflet Gibson (2011) 
als belangrijk wordt omschreven. Het ontstaan van een nieuwe vorm van uitsluiting binnen 
de maatschappij op basis van internettoegang is ook een onderwerp dat zeker besproken 
moet worden (Watling, 2012; Hautekeur & Steyaert, 2008). 
 
 
2.4 Kennisoverdracht 
De veranderingen in de menselijke ontwikkeling als gevolg van de ontwikkelingen wereldwijd 
en in onze maatschappij vraagt van de docent om up-to-date te blijven als het gaat om hun 
eigen vaardigheden, kennis en leerstijlen. De sociaal-maatschappelijk dienstverlener komt in 
zijn werk cliënten tegen uit verschillende achtergronden, milieus en culturen. De sociaal-
maatschappelijk dienstverlener kan in een breed werkveld aan de slag en heeft een grote 
diversiteit aan werkzaamheden (Ahmedani et al., 2011; Calibris, 2010). Om de cursist daar 
optimaal op voor te bereiden moet de docent zich bewust zijn van de huidige trends, 
taalgebruik en gebruikte methodes in relatie tot digitalisering. Het is belangrijk dat er training 
is in de computerprogramma’s waarmee in het werkveld gewerkt wordt. Dit zijn bijvoorbeeld 
programma’s voor administratie en dossiervorming. Daarnaast is het belangrijk om als 
docent op de hoogte te zijn van nieuwe vormen van communicatie die gebruikt kunnen 
worden om met cliënten te communiceren (Ahmedani et al., 2011). Tijdens de opleiding tot 
sociaal-maatschappelijk dienstverlener leren cursisten vaardigheden om gesprekken te 
voeren met cliënten. Hier wordt vaak ook voor geoefend. Een cursist zou ook moeten 
oefenen in het omgaan met digitale gegevens om zo de competenties en vaardigheden die 
daarvoor nodig zijn te ontwikkelen. Denk hierbij aan het weten hoe je toegang krijgt tot de 
juiste gegevens, het begrijpen van gegevens en het juist interpreteren van gegevens (Shaw,  
Lee, & Wulczyn, 2012). 
Dit vraagt wat van de docent. Is de docent in staat om zelf bij te blijven bij de razendsnelle 
technologieontwikkelingen en de ontwikkelingen in het brede werkveld van de sociaal-
maatschappelijk dienstverlener? Deze vraag is tijdens de interviews aan de docenten 
voorgelegd.  



13 
Analyseverslag: Professioneel werken met digitale middelen in het werkveld van de Sociaal-
maatschappelijk dienstverlener 
Angelique van Balen – Dekkers 
December 2012 

De bedoeling van het onderwijs is, dat de cursist het geleerde gaat toepassen in de 
beroepspraktijk. Het toepassen van op school geleerde kennis op een andere plaats of op 
een ander moment noemen we transfer. Uit verschillende onderzoeken valt de conclusie te 
trekken dat de transfer van kennis verbetert als de cursisten zien hoe ze de aangeboden 
theorie en vaardigheden kunnen toepassen in de praktijk (Anderson, Reder, & Simon, 1996). 
Voor de school is het van belang om goed te weten wat de praktijk vraagt van cursisten en 
hier met de aangeboden lessen goed op aan te sluiten. Door het toepassen van transfer is 
de student in staat om een probleem effectief op te lossen en daardoor zal de kennis en het 
inzicht vergroten. Met andere woorden, er wordt gewerkt aan de uitbreiding van duurzame 
kennis (Van Duist & De Jong, 2004). Als de cursist ziet dat de leerstof betekenisvol is voor 
zijn toekomstig werkveld, dan gaat het leren en het opslaan van de informatie makkelijker 
dan wanneer elke betekenis lijkt te ontbreken (Ebbens & Ettekoven, 2000). De docent speelt 
hierbij een belangrijke rol, want hij/zij is degene die de kennis overdraagt. De docent moet 
dus goed weten welke ontwikkelingen plaatsvinden in het werkveld om hier tijdens de lessen 
op in te kunnen gaan.  
 
 
2.5 Achtergrond informatie met betrekking tot gebruik van digitale media 
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS] (2011) beschikte in 2010 94% van de 
Nederlanders in de leeftijd van 12 tot 75 jaar thuis over internet.   
Jongeren zijn zeer actief op sociale netwerken. In 2010 was 91% van de jongeren actief op 
sociale netwerken zoals Hyves, Twitter en Facebook (CBS, 2011). Hiermee zijn de 
Nederlandse jongeren bijna koploper in Europa. Alleen de jongeren uit Polen zijn nog 
actiever, met een deelname aan sociale netwerken van 94%. De sociale netwerken worden 
veelal gebruikt om informatie uit te wisselen. 
Uit onderzoek van JIC STIR (2011) komt naar voren dat de tijd die een surfer (iemand die op 
Internet online bezig is) gemiddeld online is, blijft stijgen. In 2009 was een surfer gemiddeld 
8,5 uur per week online. In 2010 is dit opgelopen naar 9,7 uur per week. De groep 13 – 34 
jarigen is het meest actief. Zij komen in 2010 gemiddeld op bijna 14 uur per week online. De 
groep 50 plussers is het minst actief op Internet. Zij waren in 2010 gemiddeld 4,4 uur online. 
Uit onderzoek blijkt overigens dat deze groep internetgebruikers wel groeiende is (CBS, 
2011; JIC STIR, 2011). In 2010 maakte zes op de tien 65- tot 75-jarigen gebruik van internet, 
in 2005 was dit iets meer dan drie op de tien. De toename van het internet gebruik en de 
ervaringen van de jeugd van tegenwoordig zullen een invloed hebben op de toekomst van de 
opleidingen in de sociale sector (Ahmedani et al., 2011).       
 
 
2.6 Conceptueel model 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Conceptueel model 
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De opleiding/school krijgt input vanuit het werkveld over ontwikkelingen die plaatsvinden. De 
school wil cursisten opleiden die op het moment van diplomeren klaar zijn om als beginnend 
beroepsbeoefenaar aan de slag te gaan, hiervoor hebben zij de input van het werkveld 
nodig. De ontwikkelingen in het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener 
hebben dus invloed op de school. Daarnaast hebben de ontwikkelingen in het werkveld ook 
invloed op de competenties die van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener gevraagd 
worden. Als duidelijk is welke competenties worden gevraagd van de sociaal-
maatschappelijk dienstverlener speelt de school hierop in door in de opleiding aandacht te 
besteden aan de ontwikkeling van deze competenties bij de cursist. De stippellijntjes geven 
de verwachte verbanden aan.   
 
 
2.7 Onderzoeksvraag 
Vanuit de theorie is duidelijk geworden dat er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van 
digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en social media. In het praktijkonderzoek wil ik 
mij met name richten op de centrale vraagstelling:  

 Aan welke eisen moet de opleiding sociaal-maatschappelijk dienstverlener voldoen 
om de cursisten adequaat voor te bereiden op het werken met digitale hulpverlening, 
digitale dienstverlening en social media in zijn toekomstige beroepspraktijk? 

 
Hieruit voortkomende deelvragen zijn: 

 Hoe worden digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en social media toegepast 
in het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener? 

 Welke invloed heeft de komst van digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en 
social media op de rol van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener? 

 Welke kennis en vaardigheden (competenties) verwacht het werkveld van de sociaal-
maatschappelijk dienstverlener op het gebied van digitale hulpverlening, digitale 
dienstverlening en social media?  

 Kennen de docenten de ontwikkelingen in het werkveld op het gebied van digitale 
hulpverlening, digitale dienstverlening en social media?  

 Vinden docenten dat zij voldoende toegerust/competent zijn om cursisten op te leiden 
op het gebied van digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en social media?  

 Wat wordt er binnen de opleiding gedaan op  het gebied van voorbereiding op het 
werken met digitale middelen in het werkveld van de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener? 

 Vinden de cursisten dat zij voldoende worden voorbereid om te werken met digitale 
middelen in de hulp- en dienstverlening?  

 Over welke kennis en vaardigheden m.b.t. digitale hulpverlening/dienstverlening en 
social media beschikken de cursisten al? (Vanuit leerling perspectief / vanuit school 
perspectief) 

 
 
2.8 Variabelenschema 

Kernbegrip Kernbegrip 
specifiek 

Variabelen Indicatoren 

Professioneel 
werken met digitale 
middelen in het 
werkveld van de 
Sociaal-
maatschappelijk 
dienstverlener  

Digitale middelen Huidige toepassing 
digitale 
hulpverlening 
 

Passieve hulpvormen: 
informatie en advies op 
website organisatie 

Actieve hulpvormen: 
lezen en plaatsen van 
ervaringsverhalen, 
zelftest, online 
zelfhulpprogramma 
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Interactieve 
hulpvormen: digitale 
communicatie tussen 
hulpvrager en 
hulpverlener; forum, e-
mail, chat 

Huidige toepassing 
digitale 
dienstverlening 

Interactieve website 
waar producten en 
diensten kunnen 
worden afgenomen 

Bieden van 
ondersteuning aan 
cliënten bij digitale 
aanvragen 

Overig 

Huidige toepassing 
social media 

Intern kennis 
uitwisselen 

Public Relations 

Kennis en informatie 
verspreiden 

Fondsenwerving 

Werving 
medewerker/vrijwilligers 

Benodigde 
vaardigheden en 
competenties om te 
werken met digitale 
middelen 

ICT vaardig 
 

Algemene 
computervaardigheden 

Kunnen werken met de 
binnen de organisatie 
gebruikte programma’s 

Houding ten opzicht 
van Internet 
hulpverlening 

Het digitaal 
hulpverlenen als 
volwaardige 
hulpverlening zien 

Goede schriftelijke 
vaardigheden en 
taalgebruik 

Algemene spelling- en 
grammaticaregels van 
de Nederlandse taal 

Helder en duidelijk 
schrijven 

Rekening houden met 
de kennis en het niveau 
van de cliënt 

Kunnen structureren De belangrijkste punten 
uit een tekst kunnen 
halen 

Prioriteiten kunnen 
stellen 

Schriftelijk empathie 
tonen 

Gevoelens die je bij de 
cliënt herkent in 
schriftelijke empathie 
teruggeven aan de 
cliënt 

Aansluiten bij de 
cliënt 

Taalgebruik 

Stijl van schrijven 
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Gebruik van emoticons 

Leefwereld 

Problematiek 

Analytische 
vaardigheden 

Tekst met probleem 
kunnen ontleden en 
terugbrengen tot 
deelproblemen 

Inzicht hebben in wat 
de kern van het 
probleem is 

Schriftelijk kritische en 
verhelderende vragen 
kunnen stellen 

Het onderscheiden van 
symptomen en 
oorzaken 

Zorgvuldigheid Tekst mag niet op 
meerdere manieren te 
interpreteren zijn 

Bij het geven van 
adviezen en tips 

Bij het stellen van 
vragen 

Bij het confronteren 

Bij het uitnodigen voor 
een live-gesprek 

Bij het omgaan met 
privacygevoelige 
informatie en gegevens 
van de cliënt en hier 
openlijk over 
communiceren 

Professioneel 
werken 

Veel terugkerende 
competenties 
sociaal-
maatschappelijk 
dienstverlener 

Aandacht en begrip 
tonen 

Ethisch en integer 
handelen 

Formuleren en 
rapporteren 

Onderzoeken 

Analyseren 

Vakdeskundigheid 
toepassen 

Figuur 2: Variabelenschema 
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3. Onderzoeksopzet 
 
3.1 Typering van het onderzoek 
Het betreft hier een exploratief praktijkonderzoek. Het onderzoek richt zich op de praktijk van 
de opleiding en het werkveld. Migchelbrink (2008) spreekt van praktijkgericht onderzoek als 
er met een specifiek oogmerk specifieke kennis wordt verzameld over en specifiek domein. 
Dit is van toepassing op dit onderzoek naar het professioneel werken met digitale middelen 
in het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener. Drie belangrijke kenmerken 
van praktijkgericht onderzoek zijn: 

 Het onderzoek betreft vragen en problemen van beroepsbeoefenaren 

 Het gaat om toepasbaar onderzoek.  

 Het onderzoek levert een bijdrage aan verbetering van de beroepspraktijk 
 
Praktijkonderzoek is contextafhankelijk. Met dit type onderzoek kun je geen uitspraken doen 
die verder reiken dan de onderzoekscontext waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd (Van 
der Donk & Van Lanen, 2009). 
 
Om een breed beeld te krijgen over wat er gaande is op het gebied van digitalisering binnen 
het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener is er gebruik gemaakt van 
triangulatie door zowel het werkveld als docenten en cursisten te bevragen over de 
toepassing van digitalisering binnen het werkveld. De uitslagen van de verschillende 
doelgroepen worden met elkaar vergeleken. Het onderzoek wordt hierdoor vanuit meerdere 
invalshoeken bekeken, door het vergelijken van deze resultaten valt een breder beeld te 
vormen. Er zijn op verschillende manieren data verzameld, daarbij is gebruik gemaakt van 
zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Bij kwantitatief onderzoek werkt men met 
standaardinstrumenten (Baarda & De Goede, 2006). Bij dit onderzoek zijn dat vragenlijsten 
die naar de cursisten zijn gegaan en vragenlijsten voor het werkveld. De docenten zijn 
geïnterviewd aan de hand van open vragen. Deze meer ongestructureerde vorm van 
dataverzameling heeft een kwalitatief karakter. Bij kwalitatief onderzoek gaat het meestal om 
het genereren van ideeën en hypothesen (Baarda, De Goede & Teunissen, 2009). Naast 
literatuuronderzoek is er onderzoek gedaan in het werkveld van de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener, zijn cursisten geënquêteerd en docenten geïnterviewd.   
 
 
3.2 Instrumenten en werkwijzen 
Het onderzoek bestaat uit twee verschillende enquêtes en een interview met docenten. 
 
Er is een enquête ontwikkeld voor het werkveld, met daarin vragen aan de hand van de uit 
de theorie naar voren komende ontwikkelingen. Er wordt gevraagd naar de toepassing van 
digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en social media nu en de verwachting over 5 
jaar. Daarnaast wordt gevraagd welke competenties zij daarbij belangrijk vinden en of zij 
vinden dat de huidige cursisten door ons voldoende worden voorbereid op het professioneel 
werken met digitale middelen. Deze enquête is opgenomen in de bijlage als bijlage 1.   
 
De enquête voor de cursisten richt zich op hun ervaring in het werkveld met digitale 
hulpverlening, digitale dienstverlening en social media. Hoe vaak komen ze er mee in 
aanraking. Daarnaast wordt hen aan de hand van stellingen gevraagd om zichzelf te 
beoordelen op benodigde vaardigheden en competenties om te werken met digitale 
middelen zoals deze, vanuit de theorie, omschreven zijn in het variabelenschema. Een van 
de gevraagde stellingen is: ‘Ik kan in een e-mail of chatbericht duidelijk mijn empathie tonen’. 
De cursist kan op basis van een 5-puntsschaal aangeven in hoeverre hij het met deze 
stelling eens is: helemaal oneens; oneens; niet oneens, niet eens; eens en helemaal eens. 
Deze enquête is opgenomen in de bijlage als bijlage 2. 
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De docenten en opleidingsmanager van de opleiding sociaal-maatschappelijk dienstverlener 
zijn geïnterviewd aan de hand van een vragenlijst om zo tot een dialoog te komen en ruimte 
te bieden voor eigen ideeën en opvattingen van de docent. Het doel van het interview is om 
te inventariseren welke ontwikkelingen zij zien in het werkveld met betrekking tot 
digitalisering en welke kennis en vaardigheden zij belangrijk vinden om professioneel te 
kunnen werken met digitale middelen in het werkveld van de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener. Hierbij komt ook aan de orde wat de visie van de docent is op het gebied van 
de reeds aanwezig kennis en vaardigheden bij de cursisten. Daarnaast wordt er gevraagd 
wat er binnen het curriculum reeds aangeboden wordt op dit gebied. De laatste vraag van 
het interview is of de school op het gebied van digitale ontwikkelingen een aanjagende of 
volgende rol op zich moet nemen. De interviewvragenlijst is opgenomen in de bijlage als 
bijlage 3.    
     
 
3.3 Populatie 
Voor het onderzoek in het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener is 
gekozen om de enquête met de cursisten mee te geven. Zij hebben deze persoonlijk 
meegekregen met de vraag om de enquête te laten invullen door hun stagebegeleider en 
weer mee terug te nemen naar school. Alle cursisten van de opleiding sociaal-
maatschappelijk dienstverlener, zowel BOL als BBL, van de locatie Hoofddorp van het Nova 
College die over een stageplaats of leer/werkplek beschikken hebben een enquête 
meegekregen. Daar waar twee of meer cursisten op dezelfde locatie van een organisatie 
stagelopen of werken, is er één enquête meegegeven. Er zijn 82 enquêtes naar het werkveld 
gegaan vanuit de locatie Hoofddorp. Daarnaast zijn er als aanvulling nog 27 enquêtes 
meegegeven met cursisten van opleiding sociaal-maatschappelijk dienstverlener van de 
locatie Haarlem.  
 
Tabel 1: respons enquête werkveld  

 Locatie Uitgedeeld Retour Niet retour % retour 

 Hoofddorp 82 19 63 23% 

 Haarlem 27 5 22 19% 

Totaal  109 24 85 22% 

 
 
Voor het onderzoek onder de cursisten is gekozen voor de BOL cursisten van jaar 2 en 3 
omdat zij al geruime tijd stagelopen in het werkveld van de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener. Het gaat hier om 43 cursisten. De cursisten uit het eerste leerjaar waren bij 
de start van het onderzoek nog maar 2 maanden op stage. De BBL cursisten uit alle drie de 
leerjaren zijn gevraagd om de enquête in te vullen. Zij beschikken over een leer/werkplek 
van minimaal 24 uur per week en zijn vaak al werkzaam in het werkveld voor de start van de 
opleiding. Het gaat hier om 23 cursisten. Om zeker te zijn dat de enquête ook ingevuld wordt 
ben is de enquête afgenomen tijdens de les studieloopbaan begeleiding. De cursisten 
hebben de enquête, na een korte introductie, tijdens die les ingevuld. Het aantal ingevulde 
enquêtes is het resultaat van de tijdens dat lesuur aanwezige cursisten. 28 BOL cursisten 
waren aanwezig en hebben de enquête ingevuld, 15 BBL cursisten hebben de enquête 
ingevuld.   
Tabel 2: respons enquête cursisten  

 Type cursist Aantal 
cursisten  

Aantal 
respondenten 

% ingevulde 
enquêtes  

 BOL jaar 2 32 21 66% 

 BOL jaar 3 11 7 64% 

 BBL 23 15 65% 

Totaal  66 43  65% 

 



19 
Analyseverslag: Professioneel werken met digitale middelen in het werkveld van de Sociaal-
maatschappelijk dienstverlener 
Angelique van Balen – Dekkers 
December 2012 

 
Voor het onderzoek onder de docenten zijn de opleidingsmanager, de crebo-coördinator en 
drie docenten van de opleiding sociaal-maatschappelijk dienstverlener benaderd voor een 
interview. De opleidingsmanager en twee docenten komen van de locatie Hoofddorp, de 
crebo-coördinator en de derde docent van de locatie Haarlem. De docent van de locatie 
Haarlem heeft i.v.m. drukte aangegeven de interview vragenlijst in te vullen en per mail te 
retourneren in plaats van een afspraak voor een interview te maken. Ik ben hiermee akkoord 
gegaan.   
 
 
3.4 Dataverzameling, dataverwerking, data-analyse  
De enquêtes voor het werkveld zijn met de cursisten meegegeven. In week 19 (7, 8 en 9 mei 
2012) zijn er 82 enquêtes uitgedeeld. Toen er een heel aantal over was zijn er in week 20 
(16 mei 2012) nog 27 enquêtes uitgedeeld aan cursisten van de locatie Haarlem met de 
vraag om deze te laten invullen op hun stage. Het proces om de enquêtes terug te krijgen 
was een moeizaam proces. Er is verschillende keren in de klassen gevraagd naar de 
enquêtes en ook het belang van de ingevulde enquêtes is benadrukt. Het meest gehoorde 
antwoord van de cursisten was dat hun begeleider geen tijd had om de enquête in te vullen. 
Er aan de cursisten geopperd om samen met de begeleider de enquête in te vullen, kijken of 
dit als stimulans dient, omdat er om een goed beeld te krijgen voldoende respons nodig is. 
De ingevulde enquêtes zijn verwerkt in Excel.  
 
Onder de cursisten van de opleiding sociaal-maatschappelijk dienstverlener heb is een 
enquête afgenomen. Om te voorkomen dat er weinig ingevulde enquêtes retour zouden 
komen is aan collega’s gevraag of de enquête tijdens een les studieloopbaanbegeleiding 
ingevuld mocht worden. Hier werd door de betreffende collega’s positief aan meegewerkt. In 
week 24 (13, 14 en 15 juni) zijn de enquêtes afgenomen. Er is in elke klas begonnen met 
een inleiding over het onderzoek, daarna een korte uitleg over het verschil tussen digitale 
hulpverlening en digitale dienstverlening. Dit is vaak voor de cursist niet helemaal duidelijk. 
Daarna hebben zij de enquête ingevuld. In elke klas is er eenmaal zo’n moment geweest. De 
cursisten die op betreffende dag afwezig waren zijn niet meer benaderd, dit ook om de 
anonimiteit te waarborgen. De enquêtes zijn verwerkt in Excel.   
   
Het plannen van interviews met docenten was lastig omdat het team aan het einde van het 
schooljaar met een enorme werkdruk te maken had. Ik ben de docenten die meegewerkt 
hebben dan ook heel dankbaar dat zij bereid waren om tijd vrij te maken. Eén docent heeft 
op 14 juni per mail antwoord gegeven op de interview vragen. Op 26 juni heeft er een 
interview plaatsgevonden met de crebo-coördinator van de opleiding sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener. Hij is tevens werkzaam als docent op de locatie Haarlem. Op 5 juli en 12 juli 
hebben er twee interviews met docenten van de locatie Hoofddorp plaatsgevonden en op 17 
juli heeft er een interview met de opleidingsmanager, afdeling Welzijn van de locatie 
Hoofddorp en tevens crebo-verantwoordelijke van de opleiding sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener van het Nova College plaatsgevonden. Ieder interview duurde ongeveer 20 
minuten. De interviews zijn opgenomen op een datarecorder en vervolgens letterlijk 
uitgetypt. Van 18 t/m 20 juli is er gewerkt aan het uittypen van de interviews. Aan de hand 
van de vragen, die de leidraad voor het interview vormden, zijn de antwoorden gelabeld en 
geordend.   
 
 
3.5 Verantwoording validiteit en betrouwbaarheid 
Om het onderzoek een zo hoog mogelijke validiteit te geven is er gebruik gemaakt van 
triangulatie. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het werkveld, onder de cursisten en de 
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docenten. Door een aantal gelijkstrekkende vragen aan zowel het werkveld als de cursisten 
en docenten te stellen kunnen de antwoorden vergeleken worden.  
Een voorbeeld hiervan is dat zowel in de vragenlijst van het werkveld als de vragenlijst van 
de cursisten wordt gevraagd naar de huidige toepassing van digitale hulpverlening, digitale 
dienstverlening en social media. Ook aan de docenten is de vraag gesteld wat zij voor 
ontwikkelingen zien op dit gebied. Deze drie uitslagen over de toepassing van digitale 
middelen worden met elkaar vergeleken. Een tweede voorbeeld is de vraag over reeds 
aanwezige competenties bij de cursisten met betrekking tot het werken met digitale 
middelen. Aan de cursisten is gevraagd om aan de hand van stellingen zichzelf te 
beoordelen en ook aan de docenten is gevraagd, in een interview, wat zij op dit gebied zien 
bij de cursisten. De vraag of het Nova College de cursisten op dit moment voldoende 
voorbereid op het werken met digitale middelen is aan zowel het werkveld, de cursisten en 
de docenten voorgelegd.  
 
Bij betrouwbaarheid van een onderzoek gaat het erom of  je bij herhaling van het onderzoek 
tot dezelfde onderzoeksresultaten komt. Bij de typering van het onderzoek, in 3.1, is reeds 
benoemd dat praktijkonderzoek contextafhankelijk is. Met dit type onderzoek kun je geen 
uitspraken doen die verder reiken dan de onderzoekscontext waarbinnen dit onderzoek is 
uitgevoerd.  
 
De geïnterviewde docenten hebben een kopie van de letterlijke weergave van het interview 
ontvangen. Daarbij is de vraag gesteld of zij, als zij iets anders hadden bedoeld dan dat er 
nu verwoord staat, dit willen laten weten. De docenten hebben allen hun akkoord gegeven 
met betrekking tot het interview.  
 
Doordat een groot aantal van de docenten die lesgeven binnen de opleiding sociaal-
maatschappelijk dienstverlener geïnterviewd is, geeft dit een goed en betrouwbaarheid beeld 
van de kijk en visie van de docenten op de gevraagde onderwerpen. De meeste docenten 
lopen al geruime tijd mee binnen zowel het werkveld als de school, één docent is sinds 
afgelopen schooljaar betrokken bij de opleiding.  
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4. Resultaten van het onderzoek 
Het onderzoek is gericht op drie verschillende groepen. Vanuit verschillende kanten wordt  
gekeken naar het professioneel werken met digitale middelen in het werkveld van de sociaal-
maatschappelijk dienstverlener. Hieronder worden, voor de overzichtelijkheid, per 
onderzoeksgroep de resultaten weergeven. In het hoofdstuk conclusies zullen de resultaten 
met elkaar in verband worden gebracht en vindt de triangulatie plaats.      
 
 
4.1 Resultaten uit het werkveld 
24 Respondenten uit het werkveld hebben de enquête ingevuld. Hieronder worden de 
resultaten weergegeven.   
 
Het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener is een breed werkveld. Van de 
24 respondenten is de volgende onderverdeling naar type organisatie gemaakt:  
 

 
Figuur 3: type organisatie  

 
Zoals de figuur laat zien waren er geen respondenten vanuit schuldhulpverlening en hulp bij 
thuisadministratie. Onder overig vallen organisaties die meerdere doelgroepen bedienen of 
andere hulpverleningsvormen zoals: re-integratie, studie & ontwikkeling, ambulante 
woonbegeleiding, inburgering, maatschappelijk werk voor lage sociale klassen, de 
gemeente, voortgezet onderwijs, UWV en woonzorgcentrum.  
     
 
Digitale hulpverlening wordt aangeboden door 11 van de 24 organisaties. Van deze 11 
organisaties geven vijf organisaties aan dat de sociaal-maatschappelijk dienstverlener hier 
dagelijks mee te maken krijgt. Vijf organisaties zeggen drie tot vier keer per week. Eén 
organisatie geeft aan dat dit slechts enkele keren per maand is.  
 
Tabel 3: frequentie digitale hulpverlening volgens respondenten uit het werkveld  
 Dagelijks Drie tot vier 

keer per 
week  

Een tot twee 
keer per 
week  

Enkele keren 
per maand  

< 1 keer per 
maand  

Aantal 
respondenten 

5 (45,5 %) 5 (45,5%)  1 (9%)  

Type organisatie 

Dak- en thuislozen

Schuldhulpverlening

Hulp bij thuisadministratie

Vluchtelingenwerk

Welzijnswerk/ouderenwerk

Jongerenwerk

Justitie

Overig
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Van de 11 organisaties die werken met digitale hulpverlening wordt in onderstaande tabel 
weergegeven wat zij aanbieden. 
 
Tabel 4: aanbod digitale hulpverlening volgens respondenten uit het werkveld  

Aanbod digitale hulpverlening Wel 
 

Niet 
 

Website met info en advies 
 

8 (73%)  3 (27%) 

Website met zelftest 
 

3 (27%)  8 (73%) 

Website met zelfhulpprogramma 
 

2 (18%)  9 (82%) 

Website met ervaringsverhalen 
 

3 (27%)  8 (73%) 

Website met forum 
 

3 (27%)  8 (73%) 

E-mail hulpverlening 
 

8 (73%)  3 (27%) 

Chatten met cliënt 
 

1 (9%) 10 (91%) 

 
 
Digitale dienstverlening wordt aangeboden door 8 van de 24 organisaties. Van deze 
organisaties geven vier organisaties aan dat de sociaal-maatschappelijk dienstverlener 
dagelijks te maken krijgt met digitale dienstverlening. Eén organisatie zegt drie tot vier keer 
per week, één organisatie zegt enkele keren per maand en één organisatie zegt minder dan 
één keer per maand. De twee andere organisaties hebben deze vraag niet beantwoord.   
 
Tabel 5: frequentie digitale dienstverlening volgens respondenten uit het werkveld  
 Dagelijks Drie tot 

vier keer 
per week  

Een tot 
twee keer 
per week  

Enkele 
keren per 
maand  

< 1 keer 
per 
maand  

Onbekend 
(niet 
ingevuld) 

Aantal 
respondenten 

4 (50%) 1 (12,5%)  1 (12,5%)  1 (12,5%) 1 (12,5%) 

 
 
Van de 8 organisaties die werken met digitale dienstverlening wordt in onderstaande tabel 
weergegeven wat zij aanbieden. Persoonlijke ondersteuning bij aanvragen die via internet 
moeten worden gedaan wordt met 87,5% het meeste aangeboden. 
 
Tabel 6: aanbod digitale dienstverlening volgens respondenten uit het werkveld  
Aanbod digitale dienstverlening Wel 

 
Niet 
 

Interactieve website 
 

3 (37,5%) 5 (62,5%) 

Telefonische ondersteuning bij 
aanvragen via internet 
 

4 (50%) 4 (50%) 

Persoonlijke ondersteuning bij 
aanvragen via internet 

7 (87,5%) 1 (12,5%) 

Anders  
 

2 (25%) 6 (75%) 
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Social media. 18 Organisaties (75%) geven aan actief gebruik te maken van social media, 6 
organisaties (25%) maken hier geen gebruik van.  
Social media kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Zoals uit onderstaande 
tabel valt af te lezen ligt het accent van de toepassing van social media op werving van 
medewerkers en vrijwilligers. Op de tweede plaats staat interne en externe kennisdelen. 
Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht.  
 
Tabel 7: toepassing social media volgens respondenten uit het werkveld  
Toepassing social media Wel 

 
Niet 
 

Intern kennis uitwisselen 
 

11  7 

Public Relations 
 

 9  9 

Kennis en informatie verspreiden naar 
doelgroep 

11  7 

Fondsenwerving 
 

 3 15 

Werving medewerkers en vrijwilligers 
 

14  4 

 
 
De vraag of de sociaal-maatschappelijk dienstverlener op het moment binnen hun 
organisatie te maken krijgen met social media wordt als volgt beantwoord, zie onderstaande 
tabel.  
 
Tabel 8: sociaal-maatschappelijk dienstverlener en social media volgens respondenten uit het werkveld  
 Nee Misschien  Vrijwel 

zeker 
Altijd   Weet 

niet  
Niet van 
toepassing 
op 
organisatie  

Aantal 
respondenten 

1 (5,6%) 9 (50%) 2 (11,1%) 4 (22,2%) 0 (0%) 2 (11,1%) 

 
 
Het werk van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener 
Is de inhoud van het werk van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener is veranderd door 
de opkomst van de digitalisering in onze huidige maatschappij? Deze vraag is door 25% 
beantwoord met veel, 54% zegt een klein beetje, 21% geeft aan het niet te weten.  
 
Aan de organisaties die aangeven dat zij vinden dat de inhoud van het werk veel veranderd 
is, werd de vraag gesteld in welk opzicht het werk veranderd is. Deze vraag werd in een 
open vraag gesteld. Hieronder worden de aangereikte antwoorden weergegeven: 

 De aanvraagprocedures  

 Het opzoeken van wet- en regelgeving 

 Het bijhouden c.q. verwerken van dossiers 

 Inhoudelijk niet maar de manier van communiceren met de klant is wel veranderd 

 Het werk is inhoudelijk zakelijker geworden, dat komt met name door de digitalisering 

 Doordat er digitaal het een en ander vastgelegd moet worden in standaard 
formulieren is er minder tijd over voor gespreksvoering over overige zaken 

 Mail, Twitter (activiteiten) 

 Veel via internet aanvragen. Bij deze doelgroep houdt dat in  ondersteuning. Vaak 
hebben ze geen computer of kunnen hier niet mee omgaan 
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 Digitalisering is een medium waarmee veel mensen communiceren, dat zie ik als 
nadelig zowel voor de cliënt als voor de smd. Voor de cliënt is het onpersoonlijk, voor 
de smd is er concurrentie en geen directe binding met de cliënt 

  
  
Op de vraag of door de opkomst van de digitalisering in onze huidige maatschappij de relatie 
tussen cliënt en hulpverlener is veranderd geeft 21% aan dat dit veel veranderd is, 50% zegt 
een beetje, 12,5% geeft aan dat dit helemaal niet veranderd is en 16,5% geeft aan het niet te 
weten.  
 
Aan de organisaties die aangeven dat zij vinden dat er in de relatie tussen cliënt en 
hulpverlener veel veranderd is, werd de vraag gesteld in welk opzicht het werk veranderd is. 
Deze vraag werd in een open vraag gesteld. Hieronder geef ik de aangereikte antwoorden 
weer: 

 Minder maatschappelijk dienstverleners aanwezig in de wijk 

 Afstandelijker 

 Vraagt om een andere manier van communiceren 

 Geen direct klantencontact meer.  

 Ook door veranderingen van pamperen naar zelfredzaamheid van de burger  

 Alles wordt gemakkelijker op een mail gegooid  

 Technologie gaat niet samen met ons werk, aangezien wij ons eigen werkmateriaal 
zijn 

 
Tabel 9 geeft een overzicht van de vaardigheden en competenties die door het werkveld 
belangrijk gevonden worden bij digitale hulpverlening en/of digitale dienstverlening. Alle 
genoemde vaardigheden scoren boven de 50% als het gaat om de vraag of deze als 
belangrijk worden gezien. Alleen de noodzaak om digitaal hulpverlenen als volwaardige 
hulpverlening te zien wijkt hiervan af en wordt slechts door 38% als belangrijk gezien om met 
digitale hulpverlening/dienstverlening te werken, 58% vindt dit niet belangrijk en 4% weet het 
niet. Het beheersen van algemene computervaardigheden wordt als zeer belangrijk gezien 
(92%), evenals een goede toepassing van schriftelijk taalgebruik (83%), het taalniveau 
aanpassen aan de cliënt (79%), helder formuleren (75%) en zorgvuldigheid bij privacy (75%). 
Zorgvuldigheid bij het (online) geven van adviezen en tips wordt door 71% van de 
respondenten als belangrijk gezien.  
 
Tabel 9: benodigde vaardigheden bij digitale hulpverlening en/of digitale dienstverlening volgens respondenten uit 
het werkveld  

Vaardigheden Ja Nee Weet niet 

Algemene computervaardigheden 22    92%  1     4% 1    4% 

Goede toepassing schriftelijk taalgebruik 20    83%  3    13% 1    4% 

Helder formuleren 18    75%  5    21% 1    4% 

Taalniveau aanpassen aan cliënt 19    79%  4    17%  1    4% 

Tekst eenduidig formuleren 13    54% 10   42% 1    4% 

Schriftelijk empathie tonen 14    58%  9    38% 1    4% 

Schriftelijk kritische vragen stellen 15    63%  8    33% 1    4% 

Belangrijkste punt uit tekst halen 14    58%  9    38% 1    4% 

Inzicht in de kern van het probleem 15    63%  8    33% 1    4% 

Prioriteiten stellen 13    54% 10   42% 1    4% 

Zorgvuldigheid bij privacy 18    75%  4    17% 2    8% 

Zorgvuldigheid bij geven adviezen en tips 17    71%  6    25% 1    4% 

Digitaal hulpverlenen als volwaardige 

hulpverlening zien 

 9     38% 14   58% 1    4% 
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Tabel 10 geeft een overzicht van de vaardigheden en competenties die belangrijk gevonden 
worden om professioneel (voor de organisatie) te werken met social media. Het beheersen 
van algemene computervaardigheden wordt als zeer belangrijk gezien, evenals het helder en 
duidelijk kunnen formuleren. Beide scoren 83%. Het laagst scoort het kunnen werken met 
foto- en filmmateriaal (42%), 54% vindt dit niet noodzakelijk om professioneel te kunnen 
werken met social media.  
 
Tabel 10: benodigde vaardigheden bij professioneel werken met social media volgens respondenten uit het 
werkveld  

Vaardigheden Ja Nee Weet niet 

Algemene computervaardigheden 20    83%  3    13% 1    4% 

Goede toepassing schriftelijk taalgebruik 18    75%  5    21% 1    4% 

Helder/duidelijk formuleren 20    83%  3    13% 1    4% 

Creativiteit 12    50% 11   46%  1    4% 

Kunnen werken met foto- en filmmateriaal 10    42% 13   54% 1    4% 

Zorgvuldigheid bij privacy 19    75%  4    17% 1    4% 

Integriteit 15    63%  8    33% 1    4% 

Kennis van de doelgroep 18    75%  5    21% 1    4% 

Kennis van doelen van toepassing social media 14    58%  9    38% 1    4% 

Informatie voor verspreiding kunnen toetsen op 

betrouwbaarheid 

17    71%  6    25% 1    4% 

 

 
Op de vraag of het Nova College de cursisten op het moment voldoende voorbereid op het 
werken met digitale middelen worden de volgende antwoorden gegeven: 

 Onvoldoende  12,5% 

 Matig     0% 

 Voldoende  12,5% 

 Ruim voldoende    8,5% 

 Goed   12,5% 

 Weet niet  54% 
Het merendeel geeft aan niet te weten of het Nova College de cursisten voldoende 
voorbereid.  
 
Indien de voorbereiding matig of onvoldoende gevonden wordt, is de vraag welke 
vaardigheden en competenties men mist bij de cursisten. Hieronder een opsomming van de 
punten die drie keer of meer worden benoemd: 

 Goede toepassing van schriftelijk taalgebruik 

 Helder en duidelijk kunnen formuleren 

 Taalniveau kunnen aanpassen aan het niveau van de cliënt 

 Schriftelijk kritische en verhelderende vragen kunnen stellen 

 Inzicht krijgen in wat de kern van het probleem is 

 Prioriteiten kunnen stellen 
 
 
Het werkveld over 5 jaar 
Als de sociaal-maatschappelijk dienstverlener nu niet of vrijwel niet te maken heeft met 
digitale middelen in de organisatie, welke ontwikkelingen worden dan verwacht over vijf jaar. 
Krijgt de sociaal-maatschappelijk dienstverlener dan te maken met digitale hulpverlening, 
digital dienstverlening of social media?  
Deze vraag is alleen beantwoord door de organisatie waar de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener nu niet of misschien met deze digitale middelen te maken heeft. Daarom is 
het aantal respondenten op deze vraag kleiner dan het totaal van de ondervraagde groep.   
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Tabel 11: toekomst sociaal-maatschappelijk dienstverlener en digitale middelen over 5 jaar volgens respondenten 
uit het werkveld  
 Nee Misschien Vrijwel 

zeker 
Altijd Niet van 

toepassing 
Totaal  

Digitale 
hulpverlening 

1 (20%) 2 (40%) 2 (40%)   5 

Digitale 
dienstverlening 

    1 (100%) 1 

Social Media 1 (10%) 3 (30%) 3 (30%) 1 (10%) 2 (20%) 10 
 

 
 
 
Overige opmerkingen/adviezen en tips van uit het werkveld zijn verwoord in onderstaande 
opmerkingen: 

 Veel mensen aan de onderkant van de samenleving ‘de kwetsbaren’ zijn nog niet op 
de digitale snelweg gearriveerd. Op dit moment brengen we in kaart hoe we deze 
groep kunnen ondersteunen en faciliteren 

 Ik ben van mening dat het werk van een smd-er mensenwerk moet blijven in direct 
contact met de cliënt 

 Staat bij ons in de kinderschoenen, verwacht wordt dat over enkele jaren dit veel 
actiever wordt gebruikt 

 E-hulpverlening is een mooie opkomst, echter blijft er voor een grote groep die nog 
niet computervaardig is en zich op de reguliere spreekuurtijden meldt voor hulp. 
Daarnaast is wegens gebrek aan fysiek contact geen mogelijkheid om aan de 
gelaatsuitdrukking na te gaan of de informatie goed overkomt 

 
 
Samengevat: Minder dan de helft van de organisaties die de enquête heeft ingevuld werkt 
met digitale hulpverlening. Maar, er wordt wel mee gewerkt, de start is er. Digitale 
dienstverlening wordt door een derde van de organisaties aangeboden. De dienstverlening 
die het meeste aangeboden wordt is het persoonlijk ondersteunen van mensen bij het doen 
van digitale aanvragen (bijvoorbeeld toeslagen aanvragen, belastingaangifte doen, 
inschrijven voor woning).  Driekwart van de organisaties maakt gebruik van social media. Zij 
gebruiken deze vooral voor het werven van medewerkers en vrijwilligers. In tweede instantie 
om kennis en informatie te verspreiden naar hun doelgroep en om intern kennis uit te 
wisselen. Het merendeel vindt dat de inhoud van het werk van de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener is veranderd. Het merendeel vindt ook dat de relatie tussen cliënt en 
hulpverlener is veranderd. Alle in de enquête aangegeven vaardigheden en competenties bij 
digitale hulpverlening en/of digitale dienstverlening, die vanuit de theorie naar voren zijn 
gekomen worden ook door het werkveld in meer of iets mindere mate belangrijk gevonden. 
Bij social media wordt het kunnen werken met foto- en filmmateriaal en creativiteit het minst 
belangrijk gevonden. Het merendeel weet niet of het Nova College de cursisten wel of niet 
goed voorbereid op het professioneel werken met digitale middelen in het werkveld van de 
sociaal-maatschappelijk dienstverlener. Er worden een aantal vaardigheden en competenties 
genoemd die men mist bij de cursisten.  
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4.2 Resultaten van cursisten enquête 
Er zijn 43 cursisten die de enquête hebben ingevuld. Dit zijn 28 BOL cursisten en 15 BBL 
cursisten. De BOL cursisten komen uit het tweede en derde leerjaar. De BBL cursisten 
komen uit alle drie de leerjaren.   
Hieronder worden de resultaten weergeven.  
 
Het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener is een breed werkveld. Van de 
43 respondenten is de volgende onderverdeling naar type organisatie gemaakt. Onder de 
cursisten die de enquête hebben ingevuld is er niet één die bij de schuldhulpverlening 
stageloopt of werkzaam is. Onder overig vallen organisaties die meerdere doelgroepen 
bedienen of andere hulpverleningsvormen zoals: re-integratie, studie & ontwikkeling, 
ambulante woonbegeleiding, inburgering, maatschappelijk werk voor lage sociale klassen, 
de gemeente, voortgezet onderwijs, UWV en woonzorgcentrum. 
 

Figuur 4: type organisatie waar de cursisten werken (BBL) of stagelopen (BOL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type organisatie 

Dak- en thuislozenopvang

Schuldhulpverlening

Hulp bij thuisadministratie

Vluchtelingenwerk

Welzijnswerk/ouderenwerk

Jongerenwerk

Justitie

Anders
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Digitale hulpverlening. Aan de cursisten werd gevraagd of er binnen de organisatie waar zij 
werkzaam zijn digitale hulpverlening wordt toegepast en op welke manier:  
 
Tabel 12: aanbod digitale hulpverlening volgens cursisten   
Aanbod digitale hulpverlening Wel 

 
Niet 
 

Website met info en advies 
 

15 (35%) 28 (65%) 

Website met zelftest 
 

 1 (2%) 42 (98%) 

Website met zelfhulpprogramma 
 

 4 (9%) 39 (91%) 

Website met ervaringsverhalen 
 

 4 (9%) 39 (91%) 

Website met forum 
 

 3 (7%) 40 (93%) 

E-mail hulpverlening 18 (42%) 25 (58%) 

Chatten met cliënt 
 

 0 43 (100%) 

Niet van toepassing  
 

16 (37%)  

 
Zoals in bovenstaande tabel valt af te lezen wordt er digitale hulpverlening toegepast, maar 
nog niet in grote mate. 16 cursisten (37%) geven aan dat digitale hulpverlening niet van 
toepassing is op hun organisatie. De tabel laat zien dat, onder de organisaties die digitale 
hulpverlening wel toepassen, e-mail hulpverlening het meeste wordt toegepast (42%), het 
tweede meest voorkomende is een website met informatie en advies (35%). Bij geen van de 
organisaties wordt, voor zover de cursisten weten, met de cliënt gechat.  
 
 
Krijgt de sociaal-maatschappelijk dienstverlener binnen de organisatie te maken met digitale 
hulpverlening? Deze vraag is aan de cursisten voorgelegd. 37,5% Krijgt hier regelmatig of 
vaker mee te maken. 62,5% Zegt zelden tot nooit.  
 
Tabel 13: sociaal-maatschappelijk dienstverlener en digitale hulpverlening volgens cursisten 
 Nooit Zelden Regelmatig  Vaak  Altijd Totaal 

Aantal 
respondenten 

11 (25,5%) 16 (37%) 13 (30%) 1 (2,5%) 2 (5%) 43 (100%) 

 
 
 
Als digitale hulpverlening wordt toegepast door de sociaal-maatschappelijk dienstverlener. 
Hoe vaak krijgt de sociaal-maatschappelijk dienstverlener hier dan mee te maken?  
 
Tabel 14: frequentie digitale hulpverlening volgens cursisten   
 Dagelijks Drie tot 

vier keer 
per week  

Een tot 
twee keer 
per week  

Enkele 
keren per 
maand  

< 1 keer 
per 
maand  

Totaal 

Aantal 
respondenten 

8 (19%) 3 (7%) 7 (16%) 9 (21%)  16 (37%) 43 
(100%) 
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Digitale dienstverlening. Als we kijken naar het aanbod van digitale dienstverlening, dan 
komen we op onderstaande informatie uit. 13 Cursisten (30%) geven aan dat digitale 
dienstverlening niet van toepassing is op hun organisatie. Persoonlijke ondersteuning bij 
aanvragen die via internet moeten worden gedaan wordt met 51% het meeste aangeboden. 
 
Tabel 15: aanbod digitale dienstverlening volgens cursisten  
Aanbod digitale dienstverlening Wel 

 
Niet 
 

Interactieve website 
 

10 (23%) 33 (77%) 

Telefonische ondersteuning bij 
aanvragen via internet 
 

14 (33%) 29 (67%) 

Persoonlijke ondersteuning bij 
aanvragen via internet 

22 (51%) 21 (49%) 

Anders  
 

 1 (2%) 42 (98%) 

Niet van toepassing 
 

13 (30%)  

 
 
 
Krijgt de sociaal-maatschappelijk dienstverlener binnen de organisatie te maken met digitale 
dienstverlening? Deze vraag is aan de cursisten voorgelegd. 44,5% Krijgt hier regelmatig of 
vaker mee te maken. 55,5% Zegt zelden tot nooit 
 
Tabel 16: sociaal-maatschappelijk dienstverlener en digitale dienstverlening volgens cursisten   
 Nooit Zelden Regelmatig  Vaak  Altijd Totaal 

Aantal 
respondenten 

11 (25,5%) 13 (30%)  13 (30%) 4 (9,5%) 2 (5%) 43 (100%) 

 
 
 
Als digitale dienstverlening wordt toegepast door de sociaal-maatschappelijk dienstverlener. 
Hoe vaak krijgt de sociaal-maatschappelijk dienstverlener hier dan mee te maken?  
Ruim 60% geeft aan, zie onderstaande tabel, hier elke week zeker mee te maken te krijgen. 
In bovenstaande tabel valt te zien dat 55,5% zegt hier zelden tot nooit mee te maken te 
krijgen. Dit is opmerkelijk.  
 
Tabel 17: frequentie digitale dienstverlening volgens cursisten  
 Dagelijks Drie tot 

vier keer 
per week  

Een tot 
twee keer 
per week  

Enkele 
keren per 
maand  

< 1 keer 
per maand  

Totaal 

Aantal 
respondenten 

11 (25,5%) 10 (23%) 5 (12%) 6 (14%) 11 (25,5%) 43 
(100%) 
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Social media. Uit het onderzoek onder cursisten komt naar voren dat 18 (42%) van hen op 
de vraag: ‘Binnen onze organisatie worden social media gebruikt voor …’ (zie toepassingen 
in tabel 18) aangeven dat social media niet van toepassing is op hun organisatie. De vraag 
die hierbij onbeantwoord is gebleven is of de respondenten bedoelen dat social media 
binnen hun organisatie niet wordt gebruikt, of past het gebruik niet bij hun werkzaamheden 
en komt het daardoor niet voor, of zijn zij onvoldoende op de hoogte over het gebruik van 
social media binnen hun organisatie.  
Waar het wel wordt toegepast, wordt social media het meeste gebruikt om kennis en 
informatie te verspreiden naar de doelgroep van de organisatie en om intern kennis uit te 
wisselen. Social media wordt het minste ingezet voor fondsenwerving.  
 
Tabel 18: aanbod social media volgens cursisten  
Toepassing social media 
 

Wel 
 

Niet 
 

Intern kennis uitwisselen 
 

18 (42%) 25 (58%) 

Public Relations 
 

 9 (21%) 34 (79%) 

Kennis en informatie verspreiden naar 
doelgroep 

21 (49%) 22 (51%) 

Fondsenwerving 
 

 4 (9%) 39 (91%) 

Werving medewerkers en vrijwilligers 
 

12 (28%) 31 (72%) 

Niet van toepassing 18 (42%)  

 
 
 
De cursisten kregen de volgende stelling voorgelegd: binnen onze organisatie moet ik als 
sociaal-maatschappelijk dienstverlener professioneel kunnen werken met social media. In de 
tabel hieronder valt af te lezen in  hoeverre zij het daar mee eens waren. 52% Is het hier 
mee eens.   
  
Tabel 19: sociaal-maatschappelijk dienstverlener en social media volgens cursisten   
 Helemaal 

oneens 
Oneens Niet 

oneens, 
niet eens 

Eens Helemaal 
eens 

Totaal 

Aantal 
respondenten  

4 (9%) 7 (16%) 10 (23%) 17 (40%) 5 (12%) 43 (100%) 
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Om inzicht te krijgen in welke computerprogramma’s de cursisten vlot kunnen gebruiken, is 
deze vraag opgenomen in de enquête. In de figuur hieronder valt af te lezen hoeveel 
cursisten, van de totaal 43 die de enquête hebben ingevuld, een bepaald programma 
beheerst.  
 
 

 
Figuur 5: beheersing computerprogramma’s  

 
 
Bijna iedereen vindt zijn vlot zijn weg op Internet, er zijn er twee die aangeven dit niet vlot te 
kunnen. 95% Van de cursisten geeft aan op Internet goed te kunnen werken met Google of 
een ander zoekprogramma. Word wordt door 93% van de cursisten goed beheerst, Outlook 
of een ander e-mailprogramma door 79% van de cursisten. In Excel kan door 58% van de 
cursisten vlot worden gewerkt. Het vlot kunnen chatten blijft in verhouding wat achter, 47% 
van de cursisten geeft aan dit vlot te kunnen. 
 
 
Aan de hand van een aantal stellingen over het gebruik van digitale communicatie in het 
werk van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener is aan de cursisten gevraagd om naar 
hun eigen vaardigheden op dit gebied te kijken. Er is hen gevraagd om een oordeel te geven 
over hun eigen kwaliteiten, ook als ze nog weinig of geen ervaring hebben met digitale 
hulpverlening of digitale dienstverlening. Ze konden kiezen uit vijf categorieën: helemaal 
oneens, oneens, niet oneens/niet eens, eens en helemaal eens. Hieronder volgt een 
samenvatting en de uitwerking in een tabel.    
 
 
Zoals uit tabel 20 valt af te lezen scoren de cursisten zichzelf overwegend hoog. 
Het hoogste percentage helemaal mee eens is bij de vraag over omgaan met 
privacygevoelige informatie (32,5%) en het voor zichzelf duidelijk willen hebben wat er speelt 
voordat ze in een e-mail ingaan op de problematiek van de cliënt (32,5%).  
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Hoge scores in het midden bij niet oneens, niet eens zie je bij de volgende drie stellingen. Ik 
zie digitale hulpverlening als volwaardige hulpverlening. 49% Is het hier niet mee oneens, 
maar ook niet eens.  
De stelling: ik kan een tekst schrijven zodat deze niet op meerdere manieren te interpreteren 
is krijgt hier 46,5%.  
De stelling: ik ben in staat om bij cliëntcontacten via e-mail of chat deze teksten net zo goed 
te interpreteren als in een gesprek is de stelling die hier 34,5 % krijgt.  
Met de scores van (helemaal) oneens erbij benoemen deze laatste twee stellingen de 
vaardigheden waar het minst op wordt gescoord.       
 
De stelling waar ze het meest mee oneens zijn is de stelling: ik gebruik bij het schrijven van 
een e-mail of chatbericht emoticons op een professionele manier. Hier scoorde 16,5% 
helemaal oneens en 21% oneens.  
 
Op gecompliceerde hulpverleningscompetenties wordt hoog gescoord. Een voorbeeld 
hiervan is de stelling: ik weet hoe en wanneer iemand schriftelijk uit te nodigen voor een ‘live’ 
vervolggesprek. 81% is het (helemaal) eens.  
Met de stelling: Ik kan op een zorgvuldige manier de cliënt schriftelijk, via e-mail of 
chatbericht, confronteren is 74,5% het (helemaal) eens. Met de stelling: ik kan schriftelijk 
kritische en verhelderende vragen stellen om de situatie van de cliënt duidelijk te krijgen is 
74% het (helemaal) eens. 
 
Als het gaat om hun e-mail en chat vaardigheden scoren ze zichzelf ook hoog. Ze kunnen 
helder en duidelijk formuleren, houden bij het schrijven rekening met de kennis en het niveau 
van de cliënt, passen hun schriftelijk taalgebruik aan in een e-mail of chatbericht aan de 
cliënt en kunnen de belangrijkste punten uit een e-mail of chatbericht halen.  
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Tabel 20: score cursist op digitale communicatie 

 Helemaal 
oneens 

Oneens Niet oneens,  
niet eens 

Eens Helemaal  
eens 

Totaal 

Ik zie digitale hulpverlening als volwaardige hulpverlening  1    2,5%  4     9% 21    49% 17    39,5%  43     

 

Ik beheers de algemene spelling- en grammaticaregels van de 

Nederlandse taal 

 
 2    5% 

 
 

 
 4     9% 

 
34    79% 

 
 3     7% 

 
43     

 

Ik kan in een e-mail of chat helder en duidelijk formuleren 

 
 

 
 

 
 4     9% 

 
33    77% 

  
 6    14% 

 
43  
 

Ik houd bij het schrijven van e-mail of chatberichten rekening met 

de kennis en het niveau van de cliënt 

 1    2,5%   4     9% 29    67,5%  9    21% 43 

 
Ik kan uit (een reeks van) e-mail of chatberichten van een cliënt 
de belangrijkste punten halen 
 

 
 1    2,5% 

  
 8    18,5% 

  
29    67,5% 

  
 5    11,5% 

 
43 

Ik kan uit een reeks van inkomende berichten bepalen welke 

voorrang moeten hebben 

 1    2,5%  1    2,5%  6    14% 31    72%  3     7% 42 

 
Ik ben in staat om bij cliëntcontact via e-mail of chat deze teksten 

net zo goed te interpreteren als in een gesprek 

 
 2    5% 

 
 3    7% 

 
15    34,5% 

 
20    46,5% 

 
 2     5% 

 
42 

 
Ik kan mij inleven in de cliënt op grond van zijn/haar e-mail of 

chatberichten 

 
 1    2,5% 

 
 3    7% 

 
12    28% 

 
21    49% 

 
 5    11,5% 

 
42 

 
Ik kan in een e-mail of chatbericht duidelijk mijn empathie tonen 

 
 1    2,5% 

 
 2    5% 

 
10    23% 

 
27    62,5% 
 

 
 2     5% 

 
42 

Ik pas mijn schriftelijk taalgebruik aan in een e-mail of chatbericht 
aan de cliënt 
 

 1    2,5%  1    2,5%  2     5% 34    78,5% 
 

 5    11,5% 43 

Ik pas mijn stijl van schrijven aan aan de cliënt 

 

 1    2,5%  3    7%  6    14% 29    67,5%  4     9% 43 

Ik gebruik bij het schrijven van e-mail of chatberichten emoticons 

op een professionele manier  

 

 7   16,5%  9   21% 12    28% 13    30%  1     2,5% 42 



34 
Analyseverslag: Professioneel werken met digitale middelen in het werkveld van de Sociaal-maatschappelijk dienstverlener 
Angelique van Balen – Dekkers 
December 2012 

 
 

Helemaal 
oneens 

Oneens Niet oneens,  
niet eens 

Eens Helemaal  
eens 

Totaal 

Voordat ik in een e-mail inga op de problematiek van de cliënt wil 

ik voor mezelf duidelijk hebben wat er precies speelt   

 1    2,5%   2     5% 26    60% 14    32,5% 43 

 
Ik kan schriftelijk kritische en verhelderende vragen stellen om de 

situatie van de cliënt  duidelijk te krijgen 

 
 1    2,5% 

 
 1    2,5% 

 
 9    21% 

 
29    67% 

 
 3    7% 

 
43 

 
Ik kan een tekst schrijven zodat deze niet op meerdere manieren 

te interpreteren is 

 
 1    2,5% 

 
 4    9% 

 
20    46,5% 

 
17    39,5% 

 
 1     2,5% 

 
43  

 
Ik ben zorgvuldig met het online (schriftelijk) geven van tips en 

adviezen 

  
 1    2,5% 

  
 4     9% 

 
32    75% 

 
 5    11,5% 

 
42  

 
Ik kan op een zorgvuldige manier de cliënt schriftelijk, via e-mail of 

chatbericht, confronteren 

 
 

 
 4    9% 

 
 7    16,5% 
 

 
29    67,5% 

 
 3     7% 

 
43 

 
Ik weet hoe en wanneer iemand schriftelijk uit te nodigen voor een 

‘live’ vervolggesprek 

 
 2    5% 

  
 6    14% 

 
29    67% 

 
 6    14% 

 
43 

 
Ik kan zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie en 

gegevens van de cliënt en hier openlijk met de cliënt over 

communiceren 

 
 1    2,5% 

  
 1    2,5% 

 
27    62,5% 

 
14    32,5% 

 
43 
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De cursisten is ook gevraagd of zij vinden dat ze voldoende worden voorbereid op het 
werken met digitale middelen in de hulp- en dienstverlening. 20 cursisten (46,5%) 
beantwoordde deze vraag met ja en 22 cursisten (51%) met nee. 1 cursist (2,5%) heeft deze 
vraag niet beantwoord. 
 
 
Wat missen de cursisten in de huidige opleiding? 
Bij de open vraag wat ze missen in de huidige opleiding met betrekking tot het werken met 
digitale middelen geven ze het volgende aan: 
 
Kennis: 

 Theorie, goede informatie over deze onderwerpen. 

 Een les over digitale hulpverlening. 

 Meer kennis over het schrijven van teksten m.b.t. digitale hulpverlening en digitale 
dienstverlening. 

 Omgaan met digitale programma’s waarin je info moet opslaan of dossiers moet 
maken.  

 Beschermen persoonlijk gegevens bij social media, hoe doe je dat. 

 Op een goede manier beschermen van privacy gevoelige informatie en gegevens. 
Welke regels en protocollen zijn hiervoor.  

 
Vaardigheden: 

 Hoe je empathie kan tonen zonder zelf te praten. 

 Duidelijke vragen stellen of duidelijke adviezen geven, zonder daarbij de cliënt aan te 
vallen. Hoe doe je dat.   

 Mailen, adviezen geven aan instellingen. Welke regels zijn hierbij belangrijk. Hoe doe 
je dit professioneel. 

 Communicatie, hoe komt dit over op een ander. 
 
Praktische ideeën 

 School zou kunnen helpen met het opzetten van een professioneel netwerk d.m.v. 
LinkedIN 

 
 
Aan het einde van de enquête is aan de cursisten gevraagd of zij zelf wel eens gebruik 
hebben gemaakt van digitale hulpverlening.  
28% van de cursisten heeft hier zelf wel eens gebruik van gemaakt. 
Op de vraag hoe hun ervaringen waren antwoord 8% slecht, 59% neutraal, 25% goed, en 
8% heel goed. 
Zouden ze deze vorm van hulpverlening aan anderen aanraden? 75% zegt ja en 25% zegt 
nee.   
 
 
Maken de cursisten zelf gebruik van digitale dienstverlening (bijv. online aanvragen doen van 
diensten, digitaal aangifte doen, digitaal bankieren, enz.)? 
12% nooit, 9% soms, 42% regelmatig, 21% vaak en 16% doet alles wat digitaal kan ook 
digitaal. 
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Samengevat: De cursisten geven aan dat er bij de organisaties waar zij stagelopen en 
werken maar weinig digitale hulpverlening wordt geboden. Er gebeurt in verhouding iets 
meer op het gebied van digitale dienstverlening en dan is, net als bij de enquête uit het 
werkveld, het persoonlijk ondersteunen van mensen bij het doen van digitale aanvragen 
(bijvoorbeeld toeslagen aanvragen, belastingaangifte doen, inschrijven voor woning) de 
dienstverlening die het meeste wordt aangeboden. Bijna de helft van de cursisten geeft aan 
dat social media niet worden ingezet in hun organisaties. Waar social media wel worden 
toegepast, worden deze het meeste gebruikt om kennis en informatie te verspreiden naar de 
doelgroep van de organisatie en voor het intern uitwisselen van kennis. De cursisten geven 
aan de algemene computervaardigheden goed te beheersen. Ook als het gaat om digitale 
communicatie in de hulpverlening geven zij zichzelf een dikke voldoende.    
 
 
 
 
4.3 Resultaten van docenten interview 
Het interview met de docenten heeft plaatsgevonden aan de hand van een vragenlijst, de 
interviewleiddraad. Deze is opgenomen in bijlage 3. Vier docenten zijn daadwerkelijk 
geïnterviewd. Deze interviews zijn opgenomen en letterlijk uitgeschreven. Een vijfde docent 
heeft de vragenlijst beantwoord en via de mail teruggestuurd.   
 
Aan de hand van de vragen uit de interviewleidraad zal ik hieronder een samenvatting 
geven. 
 
1. Welke ontwikkelingen zie je in het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener 
op het gebied van digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en social media? 
 
Docenten geven aan dat de digitalisering in het werkveld van de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener volop bezig is. Dossiervorming is inmiddels digitaal, er vindt e-mail contact 
plaats met ander instellingen en cliënten. De meeste organisaties beschikken over een 
website, maar deze zijn vaak nog niet interactief. Bij grotere organisaties gebeurt meer dan 
bij kleinere organisaties. Voorbeelden van organisaties die al ver zijn met de ontwikkeling op 
digitaal gebied zijn de gemeenten en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar wordt je bij 
een digitaal loket via een keuzemenu of aan de hand van vragen doorgesluisd naar de juiste 
instelling. Ook het Jongeren Informatie Punt is een organisatie waar ze naast het via de 
telefoon beantwoorden van vragen dit ook per e-mail doen. Dit geldt ook voor de Brijder 
stichting, waar cliënten via e-mail vragen kunnen stellen aan de hulpverleners en dan ook 
antwoord krijgen.  
 
 
2. Wat betekenen deze veranderingen voor de competenties die het werkveld van de 
cursisten verwacht? 
  
Eén docent verwoorde het zo: “Als je kijkt naar het Kwalificatiedossier van de sociaal-
maatschappelijk dienstverlener dan is er geen enkele competentie die hier over gaat. 
‘Omgaan met technische middelen’, daar is geen competentie voor, vreemd genoeg.” 
 
“De manier van werken van de instellingen, het omgaan met social media, vanuit de 
instellingen naar de cliënten toe, of als voorlichting, dat gaat hoe langer hoe meer een 
verplicht nummer worden.” Cursisten moeten daar mee kunnen werken. Met name leren 
daarin de juiste toon te hanteren en te beseffen wat wel/niet gepast is in de sociale media. 
Cursisten moeten ook benul hebben van ethische dilemma’s als: welke foto’s zet je van een 
evenement op Facebook, bevriend je wel of geen cliënten… een soort digiberoepscode.  
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Cursisten moeten steeds meer zelf op onderzoek uit op Internet. Je moet dus heel gericht 
kunnen zoeken, weten waar je moet zoeken. Analyseren is daarbij ontzettend belangrijk. Je 
moet willen zoeken en verder dan alleen maar Wikipedia. Docenten merken dat veel 
cursisten hier moeite mee hebben. Alles moet ‘snel en makkelijk’’.  
Naast het zoeken op Internet is digitaal communiceren erg belangrijk. Dit is een vaardigheid 
die cursisten moeten leren. “Aan de ene kant zie je dat ze heel erg gewend zijn aan digitale 
middelen en aan social media. Maar, om daar een wat meer formele rol in te hebben, dat is 
iets dat ze niet zo maar een, twee, drie hebben.” 
  
Een andere docent benoemde een andere invalshoek. Het werkveld kan veel profijt hebben 
van het feit dat cursisten al behoorlijk competent zijn met de nieuwe media. “Daar zouden ze 
veel meer gebruik van moeten maken.”   
 
 
3. Is het werkveld zich voldoende bewust van de veranderingen die plaatsvinden op het 
gebied van digitalisering? 
 
Hier volgt een unaniem ‘nee’. Met daarbij dat het wel deels afhankelijk is van waar je in het 
werkveld kijkt. ”Het sociale werkveld hobbelt achter de snelle commerciële jongens aan. 
Instellingen die klanten nodig hebben zullen eerder een goede site en dergelijke ontwikkelen, 
de gesubsidieerde sector maakt zich afhankelijk van “toevallig” aanwezige factoren: mensen 
met kennis en kunde op dat vlak.” 
Het is van oudsher een werkveld waar niet rijkelijk gesubsidieerd wordt. Bij de juridische 
instellingen is wel zicht op de ontwikkelingen, als je kijkt naar de maatschappelijke 
dienstverlening, maatschappelijke hulpverlening, dan wordt daar heel weinig gedaan. 
Het zou, volgens een docent, ook met de leeftijd van de werkers te maken kunnen hebben. 
Er zitten veel maatschappelijk werkers die niet de snelheid hebben van de jeugd met 
digitalisering, omgaan met computers. Die zijn nog volop bezig met die ontwikkeling van 
analoog naar digitalisering. Men denkt dat het veel werk is en dat het veel impact heeft op de  
hele sfeer qua werk en het leven. Docenten hebben soms de indruk dat ze er bewust niet 
mee doorgaan.  
 
 
4. Is het werkveld zich voldoende bewust dat deze veranderingen ook gevolgen hebben voor 
de competenties die cursisten moeten ontwikkelen? 
 
Ook hier weer een unaniem ‘nee’ van de docenten. De docenten geven aan dat het werkveld 
in de begeleiding op standaard competenties zit, dat ze zich niet bewust zijn dat het speelt. 
Wel worden cursisten ingezet om papieren bestanden om te zetten in Word. Een van de  
docenten geeft aan dat hij denkt dat als het meer een beleidslijn zou zijn, dat het werkveld 
dan wel rekening moet houden met de competentie ontwikkeling van cursisten op digitaal 
gebied. De docenten zien tot op heden hierin geen initiatief vanuit het werkveld, het lijkt alsof 
ze er niet over nadenken.  
 
 
5. Wat wordt er, voor zover jij weet, gedaan binnen de opleiding om de cursisten voor te 
bereiden op het werken met digitale middelen in het werkveld van de sociaal-
maatschappelijk dienstverlener? 
 
Op deze vraag verschillen de docenten van mening. De ene docent zegt: “Niets, het staat 
niet in het kwalificatiedossier, dus we doen er niets mee. Het zou eventueel in de verdieping 
in jaar 3 ingevoegd kunnen worden.” Een andere docent vindt dat de omslag is gemaakt van 
geen laptop nodig naar die laptop moeten de cursisten kunnen gebruiken in de lessen en die 
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wordt ook tijdens de lessen ingezet. Deze docent doet dit als onderdeel van de les. Ze laat 
cursisten dingen opzoeken, bijv. wat is de betekenis van een bepaald woord, hoe hoog zijn 
de verschillende toeslagen, maak een berekening. Ze doet dit omdat de cursisten dit leuk 
vinden en omdat ze dat moeten kunnen en moeten leren. De laptop is onderdeel van de 
lessen die je geeft en daar moeten de docenten mee doorgaan. Het merendeel van de 
docenten vindt dat er te weinig wordt gedaan wat gericht is op het beroep. Er wordt 
voortgeborduurd op wat ze op de middelbare school hebben gehad, Word, Excel en 
PowerPoint. “De lessen zouden zich veel meer op de nieuwe media moeten richten en de 
cursisten bewust maken van wat er allemaal voor mogelijkheden zijn, wat ze ermee kunnen 
bereiken naar hun doelgroepen binnen het werkveld en dat het ook voor hen zelf veel meer 
kan betekenen op een professionele manier in plaats van dat het nu speelgoed is.” Er wordt 
ook steeds meer van de cursisten gevraagd. “Ze moeten op de hoogte zijn van hoe vraag je 
een DigiD aan, hoe doe je met DigiD een belastingformulier invullen. Dat zijn toch allemaal 
dingen die, waarvan ik vermoed dat ze dat allemaal nog niet weten. Daar zou de school nog 
wel een stap in kunnen maken.” 
 
 
6. Welke kennis en vaardigheden vind je belangrijk om professioneel te kunnen werken met 
de meest voorkomende digitale middelen in het werkveld van de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener? (niet alleen ICT-competenties benoemen) 
 
Er worden een aantal punten genoemd die als eerste bij de docenten naar boven komen.  
 
Professionaliteit 
Aandacht voor hoe het hoort. De digiberoepscode. De cursisten zijn over het algemeen goed 
bekend met de praktische kant, het omgaan met digitale middelen kunnen ze wel. Maar de 
professionele kant, die is belangrijk. “Dat zie je ook terug als ze een mail of een brief sturen, 
van hé, hallo. Dat kan natuurlijk niet.” Het gaat er ook om dat ze precies weten wat er in het 
werkveld gebeurt, wat voor doelgroep ze hebben, wat voor vragen die mensen hebben en 
wat voor informatie ze nodig hebben. De cursisten moeten leren om  de diepte in te gaan en 
ze moeten veel weten over wat er speelt voordat ze echt een site kunnen maken  of een 
Facebook pagina die aansluit bij hun cliënten. 
“Ik heb het wel geprobeerd, tijdens de ICT les, de cursisten één of twee lessen laten werken 
en dan krijg je inderdaad, over gevangenissen gingen ze wat maken, en dan krijg je plaatjes 
van gevangenissen, maar dan gaan ze niet de diepte in, wat is er te halen en wat is er 
belangrijk als je daar komt. Dus ze moeten veel meer onderzoeken en weten van wat er aan 
de hand is en, ja, wat er gevraagd wordt en waar behoefte aan is.”  
De competenties onderzoeken en analyseren van gegevens, die zijn heel belangrijk. Daar 
moet aandacht aan besteed worden.   
 
Empathie en sociale vaardigheden 
“Ik denk dat het invoelingsvermogen voor degene die aan de andere kant van de lijn is 
zonder dat je hem ziet belangrijk is.” Je moet heel erg goede tekstuele vaardigheden 
hebben. Je moet snappen wat de cliënt aan tekst schrijft, wat daar achter zit. Daar is echt 
een vaardigheid voor nodig, dat kun je niet zo maar. Iedereen kan wel leuk reageren maar, 
als je effectief, vanuit een hulpverleningssituatie, wilt reageren dan is er meer nodig om echt 
te begrijpen wat iemand schrijft. Soms zijn het een paar symbolen, een paar woorden, wat zit 
daar achter aan hulpvragen of aan behoeften om beantwoord te worden. Het is de taak aan 
de hulpverlener om daar achter te komen. Hoe doe je dat?  
Een van de docenten benoemt een belangrijk punt. Cursisten vergeten vaak, dat als je 
achter een laptop zit, je ook contact moet houden met je cliënt en dus niet helemaal achter 
de computer moet duiken. Gegevens invoeren in je laptop en meteen naar je cliënt kijken. 
Empathie tonen. En dat zijn sociale vaardigheden, die moeten eigenlijk automatismen 
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worden. “We krijgen dus andere gespreksvaardigheden, andere gesprekstechnieken. Dus, 
geen gesprekstechnieken meer, maar schrijftechnieken, mailtechnieken. Gericht op de 
inhoud.” 
 
Overig 
Ook op het voorlichtingsvlak moet meer aangeboden worden. Informatie en voorlichting 
geven zijn competenties die ze moeten gaan beheersen. Hoe gebruik je de beschikbare 
middelen op een professionele manier, wat zijn de eisen aan een professionele PowerPoint 
presentatie. Kunnen ze, naast de algemeen bekende middelen, bijvoorbeeld ook een Prezi 
maken.    
 
De docenten zijn het over één ding eens: het omgaan met digitale middelen zou een 
voorname plek in het curriculum moeten krijgen.  
 
7. Over welke kennis en vaardigheden m.b.t. digitale hulpverlening/dienstverlening en social 
media beschikken de cursisten volgens jou al? 
 
Wat de cursisten al hebben, is dat ze er mee kunnen omgaan. De digitale basis ligt er. Ze 
kennen de weg en ze kunnen de knopjes bedienen. Ze hebben een enorm automatisme 
waarmee zij in zoekmachines duiken. De meesten facebooken en what’s appen / pingen. 
Een van de docenten heeft de indruk dat de helft de cursisten tweet. Een andere docent 
verwoordde het zo: “Het is zelfs zo dat als je mij vraagt, ‘welke kennis hebben zij nou 
precies?’ Dat ik mij afvraag of ik goed op de hoogte ben van wat zij allemaal weten.”  
 
Naar aanleiding van de vraag waarover ze beschikken kwamen er ook antwoorden over wat 
er juist ontbreekt. 
  
Cliëntcontacten 

 Digitale middelen gebruiken om je cliënt van dienst te kunnen zijn, maar wel in 
contact met je cliënt blijven.  

 Het inlevingsvermogen, empathie. Hoe interpreteer je een boodschap zonder dat de 
persoon tegenover je zit. En hoe interpreteer je wat er gecommuniceerd wordt. 

 Empathie, je ziet de gezichtsuitdrukking van de ander niet, je weet niet tot hoe ver je 
kan doorgaan.  

 Ze moeten leren om als hulpverlener professioneel om te gaan met een cliënt die 
behoefte heeft aan contact (via internet).   

 Het menselijke contact verschuift, het verbreedt. Dat wat wij ze leren zal blijven 
bestaan, maar daarnaast brengt de verbreding een heel nieuw scala aan kansen en 
problemen met zich mee. De aandacht zal vooral gericht moeten zijn om ze te leren 
daar mee om te gaan. 

 
Gegevens 

 Analyseren van gegevens, wat is belangrijk en wat moet ik daaruit gebruiken. Dit gaat 
redelijk goed bij korte stukjes tekst. Maar, grotere stukken tekst, dat wordt wat 
lastiger.  

 Digitaal formulieren invullen. Als je het verstuurt is het weg. Op papier kan je nog 
even een aanpassing doen, digitaal is het weg. En als dat fout is, is dat niet goed 
voor de cliënt.  

 Goed  nadenken over wat ze doen, waarmee ze bezig zijn en wat de consequenties 
zijn.  

 

Tenslotte wijst één docent op de risico’s van Fomo (fear of missing out). De angst om ‘iets’ te 

missen. Fomo wordt tegenwoordig veel in verband gebracht met social media. Velen willen 
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vanuit de angst om iets te missen constant bereikbaar zijn en gaan dagelijks diverse online 

platforms langs om up-to-date te blijven. De time-line van Twitter of Facebook wordt vanuit 

de onrust om mogelijk iets te missen steeds gecheckt. Social media kunnen in die zin 

verslavend zijn. Dit zou weleens de nieuwe verslaving kunnen worden, dus ook daar moeten 

we aandacht aan besteden.   

 
 
8. Vind je dat jij zelf voldoende toegerust/competent bent om cursisten op te leiden op het 
gebied van professioneel werken met digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en social 
media? 
 
De ene docent voelt zich meer competent dan de andere. Het ligt er ook aan waar je het 
accent op legt. Een aantal docenten vindt zich wel heel ict-vaardig maar vindt dat je echt in 
de wereld van het digitaal hulpverlenen thuis moet zijn. “Weten welke symbolen, welk 
taalgebruik de cliënt heeft, waarop jij kunt reageren. Daar heb ik totaal geen idee van. Ik heb 
zelf geen enkel idee van als een cliënt in nood zit, op welke manier hij dat probeert kenbaar 
te maken via social media of internet naar de hulpverlener toe. Wij hebben geleerd dat te 
zien door middel van observatie, dus gewoon live, of door gesprekken, maar niet door social 
media en via internet. Dus, daar ben ik niet competent in. Dat weet ik zeker.” 
Een andere docent verwoordde het zo: “Ik beheers het vermogen om te zien waar het niet 
goed gaat. Dus als ik twee cursisten tegenover elkaar zet en zeg jij bent hulpverlener, jij bent 
cliënt, en jullie moeten met elkaar aan de slag maar wel digitaal. Dan zie ik waar het mis 
gaat.”  
 
De meeste docenten geven aan dat de cursisten op het technische vlak sneller gaan dan zij. 
De cursisten beschikken vaak over meer digitale kennis en het is soms moeilijk om ze bij te 
houden. De meeste docenten zijn wel actief op social media zoals Facebook, Twitter en 
LinkedIN. Sommige kunnen een prezi maken.  
 
Er wordt aangegeven dat docenten er meer alert op moeten zijn om te kijken of dat wat de 
cursisten inleveren, geen plagiaat is. Knippen en plakken van internet is zo gedaan. Er zijn 
allerlei sites voor waar je dit kunt checken. Docenten maken hier tot nu toe geen gebruik van.   
 
De kracht van de docenten ligt in de inhoudelijke kant, de achtergronden en hoe belangrijk 
het is dat je zorgvuldig met informatie omgaat.  
 
Naast het kijken naar eigen ict-vaardigheden en digitale mogelijkheden als docent is er ook 
de kant van de digitale hulpverlener. Hoe moet je cursisten ‘aanleren’ om op een digitale 
manier hulp te verlenen. Dit is een specifiek onderdeel van de hulpverlening. Als docenten 
moet je hierin geschoold worden voordat je dit als vak kunt gaan geven. 
 
 

9. Kun je professionele competenties (zoals bijv. aandacht en begrip tonen, ethisch en 
integer handelen, onderzoeken, analyseren, vakdeskundigheid toepassen) kwijt via een 
digitaal medium? 
 
Hieronder is per competentie een samenvatting gemaakt van de gegeven antwoorden. 
 

 Aandacht en begrip tonen. Dit doe je ook via social media, e-mail of chat. Het is de 
kunst om op de juiste manier een antwoord te geven op de vraag of op het signaal 
dat de persoon aan de andere kant geeft. Dat kan via tekst, of via symbooltjes. 
Hiervoor moet je de taal goed beheersen en je moet goed begrijpen wat er staat. Als 
iemand iets raars opschrijft, en je doet het af als belachelijk terwijl het heel serieus 
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bedoeld is, dat kan natuurlijk niet. Je moet heel goed weten wat iemand en hoe 
iemand iets bedoelt. Dat is met schrijven altijd lastiger. 

 Empathie. Met communicatie via internet zie je de gezichtsuitdrukking van de ander 
meestal niet. Toch moet je empathie tonen, gebaseerd op tekst. Je uit deze empathie 
naar je cliënt door gebruik van schriftelijke tekst en/of symbooltjes. Dit is heel 
belangrijk.    

 Ethisch en integer handelen. Het gaat erom wat je met de informatie doet die je 
gekregen hebt. Die is voor jou, die moet je voor je houden. Bewust zijn van waar je 
mee bezig bent. Als hulpverlener moet je je bewust zijn van wat je plaatst, als je 
bijvoorbeeld informatie op een site of Facebook pagina plaatst. Wat is de bron van 
deze informatie, klopt de informatie. Het is ook belangrijk om je bewust te zijn dat 
anderen ook kunnen lezen wat je schrijft. E-mails worden niet alleen door de mensen 
aan wie je ze verstuurd worden gelezen. Social media is informatie delen, je deelt het 
met zo veel mogelijk mensen. De leerlingen moeten zich realiseren dat er ook een 
geheimhoudingsplicht is en dat je vanuit een bedrijf, of als je met een cliënt iets deelt, 
dat je dat niet breed deelt. Hierin moeten bewuste keuzes worden gemaakt. Wat deel 
je wel en wat deel je niet. Waar ligt de grens? 

 Onderzoeken. Als je een vraag krijgt van een cliënt, dan wil je het juiste antwoord 
geven aan de cliënt. Cursisten weten allemaal dat je op google dingen kunt vinden, 
maar hoe onderzoek je nou echt, hoe krijg je antwoord op wat je wilt weten. Wat is 
betrouwbare informatie. Je kunt niet het eerste dat je vindt gelijk terugkoppelen naar 
je cliënt. De cursisten moeten ook kunnen categoriseren, een bepaalde invalshoek 
hebben om een bepaald resultaat te krijgen. 

 Analyseren. Deze competentie is slechts ter sprake gebracht met de invalshoek van 
toepassing in de lessen. Een voorbeeld van wat je zou kunnen doen is een aantal 
voorbeelden geven van interacties tussen cliënt en een hulpverlener via social media, 
wat zegt de hulpvrager, wat is het antwoord, wat zegt de hulpvrager en wat is het 
antwoord, enzovoorts. Aansluitend kun je gaan analyseren, kijken of de hulpverlener 
de signalen heeft opgepikt. Wat heeft hij gedaan. Wat zei de hulpvrager, wat geeft de 
hulpverlener terug. Dit analyseren, kijken op welke manier je daarmee bezig bent en 
wat je uit zo’n hulpvraag of uit zo’n reactie of een actie kunt halen. Dit kan heel 
leerzaam zijn.  

 Vakdeskundigheid toepassen. Hiermee wordt bij de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener de kennis van wet- en regelgeving bedoeld. Maar hun 
vakdeskundigheid is ook hulpverlening. Dus, de juiste manier, methode, de juiste 
manier van iemand (digitaal) een signaal geven dat hij/zij jou kan vertrouwen en ook 
proberen die relatie aan te houden, dat ‘ie niet wegvalt, dat is ook vakdeskundigheid.      

 
 
10. Twee verschillende uitgangspunten, hoe kijk jij daar tegenaan? 

 Zou je als opleiding volgend moeten zijn op wat er binnen het werkveld gebeurt met 
betrekking tot de ontwikkelingen op digitaal gebied? 

 Kun je als opleiding aanjagend zijn (richting het werkveld) als het gaat om 
ontwikkelingen op het gebied van digitalisering? 

 
Volgend 
Een van de docenten vindt aanjagen een te zwaar woord. Het gaat erom dat de cursist er 
iets mee kan in zijn beroepspraktijk. Als het een ontwikkeling is die tussen nu en vijf jaar voor 
iedereen van toepassing, dan kunnen we nu alvast beginnen. Je moet wel aansluiten, niet 
achterlopen.  
Als het echt gaat om hulpverlening van hulpverlener naar cliënt, dan moet je niet te snel 
willen, dat kan eigenlijk niet. Daarin kun je niet voor het werkveld uit lopen. Ervaring moet je 



42 
Analyseverslag: Professioneel werken met digitale middelen in het werkveld van de Sociaal-
maatschappelijk dienstverlener 
Angelique van Balen – Dekkers 
December 2012 

leren in het werkveld.  En daardoor worden af en toe ontwikkelingen afgeremd, maar dat is 
dan even niet anders. 
 
Aanjagend  
Een docent verwoordt het dilemma als volgt: “Kijk het makkelijke antwoord is dat je 
aanjagend moet zijn omdat je dan zo’n ontwikkeling in het werkveld ook kan stimuleren. 
Maar, is dat nou zo.”  
Een andere docent: “Bij mij is het altijd mijn voorkeur om voorop te lopen, dat meen ik 
serieus. Ik ben altijd iemand die houdt van veranderingen inzetten of aanjagen. Ook voor het 
werkveld, maar ik denk dat het contact met het werkveld heel goed moet zijn. Want aan de 
andere kant is het natuurlijk wel zo, zij zijn de opdrachtgever.”  
Het is een wisselwerking. Je leidt op voor het werkveld, maar tegelijkertijd, als je volgend 
bent, dan ben je altijd te laat met de competenties en de kwaliteitsontwikkeling terwijl je als 
school eigenlijk een slag voor moet zijn. Het is belangrijk om te inventariseren waar behoefte 
aan is zodat je de nieuwe professionals het juiste kunt meegeven aan vaardigheden zodat ze 
straks als kwalitatief hoogwaardige beroepsbeoefenaars aan de slag kunnen. Aanjagend 
hoef je natuurlijk niet met alles te zijn. Je zou een keus kunnen maken, bijvoorbeeld één of 
twee of drie gebieden. Je zou in de vorm van een project aan de slag kunnen gaan waardoor 
je deze ontwikkeling stimuleert. 
 
Wat betreft praktische dienstverlening kun je het beste aanjager zijn. Waar je digitale 
middelen kunt gebruiken in je praktische dienstverlening, moet je het doen.  
 
“Een deel van onze cursisten gaat door naar het HBO en die wil je daar optimaal op 
voorbereiden. Dan wil je als school voorop lopen en moet je een leidende rol op je nemen”, 
aldus een docent. “Ook als je als organisatie nieuwe leerlingen wilt werven en ze weten dat 
je op het gebied van digitale ontwikkelingen in het werkveld voorop loopt, dan trek je nieuwe 
leerlingen aan.” 
 
 
 
Samenvattend: Er is veel gaande op het gebied van digitalisering. In het werkveld van de 
sociaal-maatschappelijk dienstverlener wordt dit nog maar op zeer kleine schaal toegepast. 
De docenten vinden dat het werkveld zich onvoldoende bewust is van deze veranderingen. 
Ook is het werkveld zich onvoldoende bewust van het feit dat deze ontwikkelingen 
veranderingen tot gevolg hebben voor de competenties die toekomstig beroepsbeoefenaren, 
nu onze cursisten, moeten ontwikkelen. Binnen de opleiding wordt er te weinig aandacht 
besteedt aan specifieke vakinhoudelijke kennis en vaardigheden als het gaat om 
professioneel werken met digitale middelen in de digitale hulp- en dienstverlening en met 
social media. Cursisten beschikken in ruime mate over digitale vaardigheden, maar missen 
de vakinhoudelijke vaardigheden. Er wordt een opsomming gemaakt van wat docenten 
belangrijk vinden op dit gebied. Docenten verschillen in de mate waarin zij zich competent 
vinden om cursisten op te leiden tot professionals op dit gebied. Als school moet je 
aanhaken bij de veranderingen, vooraan meegaan, maar ook weer niet té ver voorop zodat 
je onvoldoende aansluiting bij het werkveld hebt. Ik sluit af met te herhalen hoe de 
opleidingsmanager dit verwoordde: “Je moet inventariseren waar behoefte aan is zodat je de 
nieuwe professionals het juiste kunt meegeven aan vaardigheden zodat ze straks als 
kwalitatief hoogwaardige beroepsbeoefenaars aan de slag kunnen”. 
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5. Conclusies  en discussie 
 
5.1 Conclusies van het onderzoek  
 
De centrale vraagstelling van dit onderzoek is:   

 Aan welke eisen moet de opleiding sociaal-maatschappelijk dienstverlener voldoen 
om de cursisten adequaat voor te bereiden op het werken met digitale hulpverlening, 
digitale dienstverlening en social media in zijn toekomstige beroepspraktijk? 

 
 
Voordat deze centrale vraagstelling beantwoord wordt zullen eerst de verschillende 
deelvragen beantwoord worden. 
 

 Hoe worden digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en social media toegepast 
in het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener? 

 
Digitale hulpverlening  
De twee meest voorkomende toepassingen volgens zowel de respondenten uit het werkveld 
als de cursisten zijn e-mail hulpverlening en het als organisatie beschikken over een website 
met informatie en advies. 
Docenten benoemen het e-mail contact met cliënten en andere organisaties als voornaamste 
toepassing. 
 
Digitale dienstverlening  
De meest voorkomende toepassing volgens zowel de respondenten uit het werkveld als de 
cursisten is het bieden van persoonlijke ondersteuning bij het doen van digitale aanvragen 
via internet. 
Docenten geven aan dat digitale dienstverlening het meest wordt toegepast bij 
overheidsinstellingen. Daar loopt de digitalisering, met veelal digitale loketten, ver vooruit op 
de rest van het werkveld. 
 
Social media  
De meest voorkomende toepassing volgens de respondenten uit het werkveld is voor het 
werven van medewerkers en vrijwilligers. 
De meest voorkomende toepassingen volgens de cursisten zijn het verspreiden van kennis 
en informatie naar de doelgroep en interne kennisuitwisseling. 
Hier zit een verschil in uitkomst tussen twee respondentgroepen die ik niet kan verklaren op 
basis van de ingevulde vragenlijsten.   
De docenten vinden dat social media nog weinig worden toegepast. 

 
Als we kijken naar de verwachte ontwikkelingen over vijf jaar, dan geven de organisaties 
waar de sociaal-maatschappelijk dienstverlener nu niet of nauwelijks met digitale middelen te 
maken krijgt het volgende aan: 
Digitale hulpverlening: 40% denkt dat de sociaal-maatschappelijk dienstverlener over vijf jaar  
misschien met digitale hulpverlening te maken krijgt. 40% Zegt dat dit vrijwel zeker is.   
Digitale dienstverlening: over digitale dienstverlening is in dit geval geen uitspraak te doen. 
Er is slechts één antwoord op deze vraag gegeven en dat was ‘niet van toepassing’.   
Social media: 30% zegt dat de sociaal-maatschappelijk dienstverlener over vijf jaar 
misschien met social media zal werken. 30% Zegt dat dit vrijwel zeker is en 10% zegt dat dit 
over vijf jaar altijd het geval zal zijn.  

 
Concluderend op deze deelvraag kunnen we zeggen dat vanuit alle onderzoeksgroepen 
naar voren komt dat er binnen het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener 
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met digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en social media wordt gewerkt. 
Organisaties waar dit nu nog niet of nauwelijks het geval is spreken voorzichtig de 
verwachting uit dat de sociaal-maatschappelijk dienstverlener over vijf jaar ook binnen hun 
organisatie hiermee te maken gaat krijgen. Uit de literatuur komen veel 
toepassingsmogelijkheden naar voren. Deze zijn nu nog nauwelijks zichtbaar binnen het 
werkveld. 
 
 

 Welke invloed heeft de komst van digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en 
social media op de rol van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener? 

 
Vanuit de literatuur komt naar voren dat om goed in contact te blijven met de ‘cliënt van de 
toekomst’, het belangrijk is dat de hulpverlener up-to-date blijft met nieuwe technologieën 
(Ahmedani, Harold, Fitton & Shifflet Gibson, 2011). Tegenwoordig wordt er veel via de 
telefoon, sms, instant messaging en e-mail gecommuniceerd. Docenten geven aan dat 
cursisten volop actief zijn met deze digitale manier van communiceren. Uit het onderzoek 
komt naar voren dat sommige docenten het lastig vinden om up-to-date te blijven met 
nieuwe technologieën en de ontwikkelingen op dit gebied bij te houden. Maar, zij zien wel dat 
het voor cursisten, in relatie tot hun toekomstig werkveld, absoluut noodzakelijk is om met 
nieuwe technologieën om te kunnen gaan en hier voldoende van op de hoogte te zijn. Hier 
moet de school aandacht aan besteden.  
 
Uit voorgaande vraag, naar de toepassing van digitale middelen in het werkveld, kwam naar 
voren dat vanuit het werkveld de verwachting is dat er meer en meer digitaal 
gecommuniceerd zal gaan worden. Welke invloed heeft dit op de rol van de maatschappelijk 
dienstverlener? Wat betekent dit voor de inhoud van het werk en wat betekent dit voor de 
relatie tussen cliënt en hulpverlener?    
  
De inhoud van het werk van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener 
Van de respondenten uit het werkveld geeft 54% aan dat de inhoud van het werk van de 
sociaal-maatschappelijk dienstverlener door de opkomst van de digitalisering in onze huidige 
maatschappij een beetje is veranderd. 25% Zegt dat de inhoud van het werk veel is 
veranderd. Hieronder een opsomming van de belangrijkste veranderingen, benoemd door 
het werkveld: 

 De aanvraagprocedures zijn veranderd. Nu vaak digitale/online 
formulieren i.p.v. papieren formulieren. Dit houdt in dat de doelgroep 
meer ondersteuning nodig heeft. Ze hebben vaak nog geen computer 
of kunnen hier niet mee omgaan.  

 Het opzoeken van wet- en regelgeving gebeurt steeds meer digitaal. 
 Het bijhouden c.q. verwerken van dossiers. Dit is bijna helemaal 

digitaal geworden. 
 Het werk is inhoudelijk zakelijker geworden, dit komt met name door 

de digitalisering. 
 Doordat er digitaal het een en ander vastgelegd moet worden in 

standaard formulieren is er minder tijd over voor gespreksvoering over 
overige zaken. 

 Er zijn mail en Twitter activiteiten bijgekomen.  
 

De relatie tussen cliënt en hulpverlener 
Van de respondenten uit het werkveld geeft 50% aan dat de relatie tussen cliënt en 
hulpverlener door de opkomst van de digitalisering in onze maatschappij een beetje 
veranderd is. 21% zegt dat deze relatie veel veranderd is. Hieronder een opsomming van de 
belangrijkste veranderingen zoals deze door het werkveld worden ervaren:  
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 De manier van communiceren met de klant is veranderd. Het vraagt 
om een andere manier van communiceren.  

 Een aantal respondenten vanuit het werkveld ziet het communiceren 
via digitale middelen, waaronder nu vooral de e-mail, maar ook de 
chat, als nadelig voor zowel de cliënt als voor de sociaal-
maatschappelijk dienstverlener. Voor de cliënt is het onpersoonlijk, 
voor de sociaal-maatschappelijk dienstverlener is er geen directe 
binding met de cliënt. 

 Het contact is afstandelijker geworden doordat er geen direct 
cliëntcontact meer is.  

 Doordat veel digitaal gaat zijn er minder sociaal-maatschappelijk 
dienstverleners aanwezig in de wijk.  

 
Concluderend op deze deelvraag kunnen we zeggen dat de rol van de sociaal-
maatschappelijk dienstverlener verandert. Respondenten uit het werkveld geven 
veranderingen aan. De literatuur wijst op veranderingen, met name op het in contact blijven 
met de cliënt van de toekomst, die communiceert met digitale middelen. Er is echter ook een 
tegenovergestelde tendens. De literatuur wijst op een nieuwe vorm van uitsluiting die binnen 
de maatschappij aan het ontstaan is. Geen uitsluiting op basis van afkomst of sociale status 
maar op basis van internettoegang. Hierdoor dreigt een tweedeling te ontstaan tussen wie 
wel en niet actief op internet is (Hautekeur & Steyaert, 2008; Watling, 2012). Het is juist de 
doelgroep van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener, laag geschoolde mensen, 
langdurig werklozen en kwetsbare mensen in achterstandswijken die het hoogste risico 
lopen om op dit gebied uitgesloten te worden. Kwetsbare groepen en mensen die weinig 
ervaring met internet hebben worden zo buitengesloten en hebben moeilijker toegang tot 
allerlei (overheids)diensten en informatie. De sociaal-maatschappelijk dienstverlener moet 
zich hier goed van bewust zijn. Hier is een nieuwe rol voor hen weggelegd, zij kunnen 
ondersteuning bieden door deze mensen te leren omgaan met computerprogramma’s en 
Internet. Dit bewustzijn is vanuit de respondenten vanuit het werkveld niet naar voren 
gekomen. Docenten vinden unaniem dat het werkveld zich onvoldoende bewust is van de 
veranderingen die gaande zijn op het gebied van digitalisering en van de mogelijkheden die 
dit biedt. Ook vinden zij dat het werkveld zich onvoldoende bewust is van de verandering in 
competenties die de cursist moet ontwikkelen. Een cursist zou moeten oefenen in het 
omgaan met digitale gegevens om zo de competenties en vaardigheden die daarvoor nodig 
zijn te ontwikkelen. Denk hierbij aan het weten hoe je toegang krijgt tot de juiste gegevens, 
het begrijpen van gegevens en het juist interpreteren van gegevens (Shaw,  Lee, & Wulczyn, 
2012). Dit niet alleen voor hen zelf, maar ook om dit over te dragen aan hun toekomstige 
doelgroep. 
 
 

 Welke kennis en vaardigheden (competenties) verwacht het werkveld van de sociaal-
maatschappelijk dienstverlener op het gebied van digitale hulpverlening, digitale 
dienstverlening en social media?  

 
Alle vaardigheden en competenties die vanuit de theorie (Huisman en Nieuwenhuize, 2009; 
Schalken, 2010; Ligtermoet, Vergeer & Zwikker, 2011) als belangrijk naar voren kwamen en 
zo opgenomen zijn in het variabelenschema worden ook door het werkveld als belangrijk 
gezien. De belangrijkste punten zijn hieronder weergegeven. 
Het beheersen van algemene computervaardigheden wordt door zowel het werkveld als de 
docenten gezien als de basis van de digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en 
werken met social media. De docent voegen hieraan toe dat de omslag van technische 
beheersing naar professionele beheersing heel belangrijk is. Het woord professionaliteit komt 
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bij de docenten steeds naar voren. De cursisten kunnen met deze middelen werken, maar 
hoe doe je dit professioneel. Het woord digiberoepscode wordt genoemd. 
 
Een goede toepassing van schriftelijk taalgebruik, het taalniveau aanpassen aan de cliënt en 
helder en duidelijk communiceren worden door zowel het werkveld als de docenten als zeer 
belangrijk gezien. Docenten voegen hier empathie en sociale vaardigheden aan toe. Als je 
met een cliënt samen gegevens invoert, hoe blijf je dan toch in contact met de cliënt en kijk 
je niet alleen naar je computerscherm. Als je de cliënt helemaal niet ziet, het contact is alleen 
digitaal, hoe toon je dan je empathie. Hier zijn heel goede tekstuele vaardigheden voor 
nodig. 
 
Uit de literatuur komt naar voren dat het belangrijk is om online hulpverlening als volwaardig 
medium in de ondersteuning te zien (Ligtermoet, Vergeer & Zwikker, 2011). De 
respondenten uit het werkveld zijn het hier niet mee eens, slechts door 38% wordt dit als 
belangrijk gezien. Er ligt een verschil tussen theorie en het werkveld. Dit zou kunnen worden 
verklaard door het feit dat dit in deze respondentgroep nog relatief weinig wordt toegepast, 
het belang hiervan (nog) niet wordt ingezien.  
Cursisten zijn wat dit betreft verdeeld in hun mening. Op de stelling: ‘Ik zie digitale 
hulpverlening als volwaardige hulpverlening’, antwoordt 49% met niet oneens/niet eens, 
39,5% is het eens met de stelling. De overige 11,5% is het oneens met deze stelling.     
 
Docenten benoemen aanvullend nog twee competenties die zij belangrijk vinden. De 
competentie onderzoeken. Wat speelt er bij de doelgroep, welke vragen leven er, welke 
informatie is nodig. Diepgang is een woord dat hiermee in verband wordt gebracht. De 
andere competentie is informatie en advies geven. Waar vind je juiste en betrouwbare 
informatie op internet. Het gebruik en de toepassing van moderne middelen bij het geven 
van voorlichting. 
 

 

 Kennen de docenten de ontwikkelingen in het werkveld op het gebied van digitale 
hulpverlening, digitale dienstverlening en social media?  

 
De docenten geven aan goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen op het gebied van 
digitalisering in het werkveld. Zij vinden dat het specifieke werkveld van de sociaal-
maatschappelijk dienstverlener achterblijft bij de landelijke ontwikkelingen en mogelijkheden. 

 
 

 Vinden de docenten dat zij voldoende toegerust/competent zijn om cursisten op te 
leiden op het gebied van digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en social 
media?  

 
De docenten bekijken deze vraag van twee kanten.  
 
Eigen ict-vaardigheden en digitale mogelijkheden als docent   
De meeste docenten geven aan dat de cursisten op het technische vlak sneller gaan dan zij. 
De cursisten beschikken vaak over meer digitale kennis en het is soms moeilijk om ze bij te 
houden. De meeste docenten zijn wel actief op social media zoals Facebook, Twitter en 
LinkedIN. Sommige kunnen een prezi maken.  
 
Digitale hulpverlener 
De andere kant om deze vraag te bekijken is vanuit de kant van digitale hulpverlener. Hoe 
moet je cursisten ‘aanleren’ om op een digitale manier hulp te verlenen. Als docenten moet 
je hierin geschoold worden voordat je dit als vak kunt gaan geven. 
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 Wat wordt er binnen de opleiding gedaan op  het gebied van voorbereiding op het 
werken met digitale middelen in het werkveld van de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener? 

 
Weinig tot niets. Er wordt nu vooral aandacht besteed aan ict-vaardigheden terwijl cursisten 
deze over het algemeen beter beheersen dan de docenten. Vakinhoudelijk, professioneel 
werken met digitale middelen, daar wordt nagenoeg geen aandacht aan besteed. Als dit wel 
zo is, dan is dit op eigen initiatief van een docent. Het is niet in het curriculum opgenomen. 

 
 

 Vinden de cursisten dat zij voldoende worden voorbereid om te werken met digitale 
middelen in de hulp- en dienstverlening? 

 
51% vindt van niet, 46,5% vindt van wel. De belangrijkste punten die ze missen zijn: Theorie 
over de verschillende digitale middelen. Omgaan met digitale programma’s voor 
dossiervorming. Regels en protocollen rondom internet, mailen, privacy en beschermen van 
persoonlijke gegevens. Schriftelijke communicatie, met name: hoe komt iets over op een 
ander, schriftelijk empathie tonen, schriftelijk vragen stellen en advies geven. School zou 
kunnen helpen met het opzetten van een professioneel netwerk d.m.v. bijvoorbeeld 
LinkedIN. 
 
Deze vraag is ook aan het werkveld voorgelegd. Vinden zij dat het Nova College de 
cursisten op dit moment voldoende voorbereid op het werken met digitale middelen? Het 
merendeel geeft aan dit niet te weten (54%). 33,5% geeft een voldoende of hoger, 12,5 % 
geeft het Nova College op dit punt een onvoldoende. Punten die extra aandacht zouden 
moeten krijgen zijn: Een goede toepassing van schriftelijk taalgebruik, helder en duidelijk 
kunnen formuleren, het taalniveau kunnen aan passen aan het niveau van de cliënt, 
schriftelijk kritische en verhelderende vragen kunnen stellen, inzicht krijgen in wat de kern 
van het probleem is en prioriteiten kunnen stellen.    
 
Docenten vinden dat er te weinig wordt gedaan wat gericht is op het beroep. Er wordt op 
digitaal gebied steeds meer van de cursisten gevraagd. Er wordt in verhouding veel 
aandacht besteed aan gesprekstechnieken. Met de in gang gezette verschuiving in 
communicatie met de cliënt zou je hier schrijftechnieken, mailtechnieken aan moeten 
toevoegen. Gericht op de inhoud. Ook op het voorlichtingsvlak moet meer aangeboden 
worden, bijvoorbeeld voorlichting via social media. Daar zou de school nog wel een stap in 
kunnen maken.  
 
Concluderend op deze deelvraag komt naar voren dat zowel de cursisten als de docenten en 
het werkveld dezelfde punten aangeven om aandacht aan te besteden. Deze punten worden 
ook als belangrijk door de literatuur benoemd. De cursisten zouden beter voorbereid moeten 
worden om te werken met digitale middelen in het werkveld van de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener.  
 

 

 Over welke kennis en vaardigheden m.b.t. digitale hulpverlening/dienstverlening en 
social media beschikken de cursisten al? (Vanuit cursisten perspectief / vanuit 
docenten perspectief / vanuit het werkveld) 

 
Cursisten perspectief 
De cursisten geven aan de meest gangbare computerprogramma’s goed te beheersen en 
zijn vaardig op internet en met zoekprogramma’s. Excel wordt met 58% het minst goed 
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beheerst. Slechts 47% kan vlot gebruik maken van een chatprogramma. De cursist schat 
zichzelf op inhoudelijke en tekstuele vaardigheden hoog in. 

 
Docenten perspectief 
De docenten vinden dat de cursisten over het algemeen over goede digitale vaardigheden 
beschikken als het gaat om werken met verschillende programma’s en internet. Wat betreft 
inhoudelijk werken met deze programma’s kijken zij anders tegen de cursisten aan. Zij 
missen diepgang, goed kunnen omgaan met tekst, goed kunnen zoeken op internet en 
empathie.  

 
Het werkveld 
33,5% van de respondenten uit het werkveld vindt dat het Nova College de cursisten 
voldoende of goed voorbereid op het werken met digitale middelen in het werkveld. Dit 
betekent min of meer dat zij vinden dat de cursisten over voldoende kennis en vaardigheden 
beschikt. Toch wordt er ook een opsomming gemaakt van kennis en vaardigheden die ze bij 
de cursisten missen. Hiervan is bij de uitwerking van een eerdere deelvraag een opsomming 
gegeven.   

 
Er zit een duidelijke discrepantie tussen hoe de cursist naar zichzelf kijkt en wat de docent 
en het werkveld in de dagelijkse praktijk zien. Het omgaan met geschreven tekst, in alle 
verschillende toepassingen, is hierbij het belangrijkste punt. Cursisten zeggen dit prima te 
beheersen; zowel de docenten als het werkveld geven aan dat hier zeker aandacht aan 
besteed moet worden.     
 
 
 
De centrale vraagstelling:   

 Aan welke eisen moet de opleiding sociaal-maatschappelijk dienstverlener voldoen 
om de cursisten adequaat voor te bereiden op het werken met digitale hulpverlening, 
digitale dienstverlening en social media in zijn toekomstige beroepspraktijk? 

 
Zowel vanuit de theorie als vanuit het werkveld wordt duidelijk dat de digitale ontwikkelingen 
de komende jaren nog veel verder zullen gaan. Dat vraagt van de opleiding om voorop te 
lopen, niet om te volgen, om ervoor te zorgen dat zij niet gaat achterlopen bij deze 
ontwikkelingen. De opleiding moet de ontwikkelingen op digitaal gebied in het werkveld goed 
blijven volgen en daarin meegaan door zowel docenten als cursisten te blijven voorzien van 
actuele informatie en te scholen in die digitale vaardigheden die de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener binnen het werkveld nodig heeft of in de nabije toekomst nodig zal hebben. 

Een aantal onderwerpen die zeker opgenomen moeten worden in het curriculum voor 
cursisten zijn: 

 Tekstuele vaardigheden; er wordt veel gevraagd van tekstuele vaardigheden, daar is 
oefening voor nodig.  

 Op een digitale manier aandacht en begrip tonen, empathie. Deze competentie moet 
ook vanuit het digitale contact met cliënten worden benaderd.   

 Oefenen met chatsessies, e-mail hulpverlening, digitaal formulieren invullen.   

 Ethisch en integer handelen; bekeken vanuit omgaan met privacy en digitalisering. 

 Het leren omgaan met social media op een professionele manier is iets dat niet 
vanzelf gaat. Hier is een onderzoekende houding, verdieping in het werkveld en 
verdieping in het doel van de social media voor nodig. Wat wil een organisatie met de 
social media uitstralen en wat wil de organisatie ermee bereiken. 
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Om bovenstaande onderwerpen optimaal aan de cursisten te kunnen aanbieden zullen de 
docenten die dit/deze onderwerpen gaan onderwijzen hierop voldoende voorbereid moeten 
worden.  
 
 
5.2 Discussie  
De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in het werkveld van de sociaal-
maatschappelijk dienstverlener staan niet stil. Dit komt vooral vanuit de theorie naar voren. 
De theorie laat veel mogelijkheden en goede resultaten zien vanuit organisaties die hierin 
meegaan met de mogelijkheden op digitaal gebied. Uit het onderzoek in het werkveld komt 
naar voren dat binnen de onderzochte organisaties de ontwikkelingen langzaam gaan of hier 
en daar zelfs een beetje stil staan. Er is een begin gemaakt met digitalisering, maar dit wordt 
zeker nog niet op grote schaal toegepast. De docenten geven aan dat het werkveld 
achterblijft bij de huidige digitale ontwikkelingen en mogelijkheden, dat het werkveld soms 
misschien ook niet verder wil met digitalisering. Het werkveld staat inderdaad huiverig 
tegenover deze hulpverlening en ziet het soms zelfs als nadelig zowel voor de cliënt als voor 
de sociaal-maatschappelijk dienstverlener. “Voor de cliënt is het onpersoonlijk, voor de 
sociaal-maatschappelijk dienstverlener is er geen directe binding met de cliënt”. Dit is 
jammer, want uit onderzoek blijkt dat voor veel mensen het anonieme karakter van de 
dienstverlening en de laagdrempeligheid de reden dat ze ervoor kiezen om gebruik te maken 
van deze vorm van hulpverlening (ten Have, 2010). Het biedt dus zeker ook mogelijkheden. 
Om goed in contact met de ‘cliënt van de toekomst’ te blijven is het belangrijk dat de 
hulpverlener up-to-date blijft met nieuwe technologieën (Ahmedani, Harold, Fitton & Shifflet 
Gibson, 2011). Het is aan de school om deze hulpverlener van de toekomst voor te bereiden 
op de cliënt van de toekomst. Wellicht kan de school hierin aanjagend zijn richting het 
werkveld.  
 
De uit de theorie naar voren gekomen competenties en vaardigheden die belangrijk zijn bij 
digitale hulpverlening en dienstverlening blijken in dit onderzoek door het werkveld ook 
belangrijk gevonden te worden. Hiermee bevestigt het werkveld de theorie. Dit schept een 
goede basis om hier ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.   
 
Huisman en Nieuwenhuize (2009) geven in hun onderzoek aan dat digitale hulpverlening 
binnen het maatschappelijk werkveld een steeds grotere plaats zal innemen en dat scholing 
van medewerkers van essentieel belang is. Binnen het curriculum van de opleiding sociaal-
maatschappelijk dienstverlener aan het Nova College wordt nu nagenoeg geen aandacht 
gegeven aan scholing op dit gebied. Wat uit de theorie naar voren komt als belangrijk en hoe 
dit nu in de school aangeboden wordt ligt nog heel ver uit elkaar. 
 
In de opzet van het onderzoek is gekozen om de enquête voor het werkveld met de cursisten 
mee te geven omdat werd gedacht dat hierbij de hoogste respons zou komen. De cursisten 
werden geattendeerd op het belang van de enquête en gevraagd om het samen met hun 
begeleider in te vullen. Helaas is maar 22% van de enquêtes retour gekomen. Op basis 
hiervan is het de vraag in hoeverre de uitkomst van dit onderzoek representatief is voor het 
totale werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener. Als we kijken naar de 
resultaten vanuit de cursisten, waar een respons van 64% is, en de resultaten van de  
docenteninterviews, kan ik met enige zekerheid vaststellen dat er toch een goed beeld is 
ontstaan van de huidige ontwikkelingen binnen het werkveld van de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener en welke vaardigheden en competenties de cursisten moeten leren. 
 
Uit voorgaande blijkt hoe waardevol het is om onderzoek onder verschillende 
respondentgroepen te doen zodat triangulatie kan worden toegepast. Dit is een sterke kant 
van dit onderzoek geweest. 
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6. Aanbevelingen  
 
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wil ik een aantal aanbevelingen doen. 
 
 
6.1 Aanbevelingen aan de school 

 Met betrekking tot het werkveld adviseer ik de school om nauw contact met het 
werkveld te onderhouden over wat de ontwikkelingen zijn met betrekking tot het 
werken met digitale middelen. Het is een terrein waar de ontwikkelingen elkaar snel 
opvolgen en ook aan verandering onderhevig zijn. Wat vraagt het werkveld op dit 
gebied van de school? In de jaarlijkse ontmoetingen tussen school en het werkveld 
zou dit onderwerp als discussiepunt op de agenda gezet moeten worden. Als school 
moet je aanhaken bij de veranderingen, vooraan meegaan, maar ook weer niet té ver 
voorop zodat je onvoldoende aansluiting bij het werkveld hebt. Daarnaast is het 
volgen van landelijke ontwikkelingen essentieel.  

 Digitale hulpverlening is een vorm van hulpverlening die volop in ontwikkeling is en 
waarbij op het moment veel onderzoek naar de effectiviteit ervan wordt gedaan 
(Huisman & Nieuwenhuize, 2009; Fukkink & Hermanns, 2007; Groeneveld & Lares, 
2004). De uitkomsten van deze onderzoeken zijn voorzichtig positief. Als school is 
het belangrijk om deze ontwikkelingen, naast de directe ontwikkelingen in het 
werkveld, ook vanuit de literatuur te blijven volgen.  

 Met betrekking tot docenten adviseer ik de school om docenten uit te dagen om zich 
te blijven scholen als het gaat om digitale vaardigheden. De docenten die onderwijs 
gaan geven over professioneel werken met digitale middelen moeten zich hier eerst 
goed in verdiepen zodat zij weten waar ze het over hebben en voldoende diepgang 
kunnen bieden aan de cursisten. Huisman en Nieuwenhuize (2009) geven aan dat  
hulpverleners vaardig om moeten kunnen gaan met de computer en plezier moeten 
hebben in het digitaal hulpverlenen. Ik wil dit doortrekken naar de docent die dit vak 
gaat geven. Deze docent moet hier positief tegenover staan en zeker ook plezier 
hebben in het aan de slag gaan met digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en 
social media.   

 Om goed in contact met de ‘cliënt van de toekomst’ te blijven is het belangrijk dat de 
hulpverlener up-to-date blijft met nieuwe technologieën (Ahmedani, Harold, Fitton & 
Shifflet Gibson, 2011). Ook de huidige manier van lesgeven moet beïnvloed worden 
door de technologie. Daarom doen Ahmedani et al. (2011) de aanbeveling om 
nieuwe technologieën te implementeren in het curriculum van de opleiding. Deze 
aanbeveling wil ik hierbij overnemen.  

 Met betrekking tot de cursisten adviseer ik de school om een curriculum te 
ontwikkelen waarbij de uit dit onderzoek naar voren komende aandachtsgebieden 
worden opgenomen. Een leerlijn ‘Professioneel werken met digitale middelen’.  
 

 
 
6.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

 Omdat de respons uit het werkveld minimaal was is het aan te bevelen om een 
vervolgonderzoek in het werkveld te doen. Het bezoeken van diverse organisaties en 
het afnemen van interviews om een duidelijker beeld over de huidige en toekomstige 
ontwikkelingen te krijgen zou hiervoor een middel kunnen zijn.  

 Het is belangrijk om literatuur en resultaten van onderzoek dat gedaan wordt op dit 
gebied goed bij te houden. Het is een gebied dat zich continue ontwikkelt en dat veel 
in de belangstelling staat. Onderzoeken volgen elkaar in een snel tempo op. Om als 
school niet achter te blijven is het op de hoogte zijn en blijven van deze 
ontwikkelingen een must.  
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6.3 Aanbevelingen voor een interventie  
De centrale vraagstelling van dit onderzoek is: Aan welke eisen moet de opleiding sociaal-
maatschappelijk dienstverlener voldoen om de cursisten adequaat voor te bereiden op het 
werken met digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en social media in zijn 
toekomstige beroepspraktijk? 
 
De uitkomsten van het onderzoek laten zowel vanuit de theorie als vanuit het werkveld zien 
dat de digitale ontwikkelingen de komende jaren nog veel verder zullen gaan. Dit vraagt van 
de opleiding om actief met deze ontwikkelingen aan de slag te gaan en ervoor te zorgen dat 
zij niet gaat achterlopen bij deze ontwikkelingen. Huisman en Nieuwenhuize (2009) geven in 
hun onderzoek aan dat digitale hulpverlening binnen het maatschappelijk werkveld een 
steeds grotere plaats zal innemen en dat scholing van medewerkers van essentieel belang 
is.  
 
Ik wil ik een interventie ontwikkelen en deze toetsen in de lespraktijk van de opleiding 
sociaal-maatschappelijk dienstverlener. Hierbij wordt gedacht aan een leerlijn ‘Professioneel 
werken met digitale middelen’. 

 Een leerlijn waarin de belangrijkste kennis, vaardigheden en competenties die in dit 
onderzoek naar voren komen als uitgangspunt dienen.  

 Een leerlijn waarbij zowel aandacht is voor theorie als praktijk. 

 De onderwerpen zullen gebaseerd zijn op de uitkomsten van zowel de theorie als het 
praktijkonderzoek. Het wordt een leerlijn die bestaat uit een lessenserie van acht 
lessen. Hieronder staan de onderwerpen die gedurende deze acht lessen aan bod 
zullen komen.  

o Watling (2012) geeft aan dat als opleidingen in het sociale werkveld hun 
cursisten effectief willen voorbereiden op de praktijk, ze de cursisten kennis 
en begrip moeten bijbrengen over de gevolgen die de ontwikkelingen op het 
gebied van ICT met zich meebrengen. Denk hierbij aan de tweedeling die 
ontstaat tussen mensen die wel en geen toegang hebben tot internet. Ook 
Hautekeur & Steyaert (2008) concluderen dat de informatiemaatschappij 
kansen biedt, maar dat er een tweedeling dreigt tussen wie wel en niet actief 
op internet is. Het is juist de doelgroep van de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener, laag geschoolde mensen, langdurig werklozen en kwetsbare 
mensen in achterstandswijken die het hoogste risico lopen om op dit gebied 
uitgesloten te worden.  

o Social media worden ook wel gezien als een nieuwe vorm van communicatie. 
Een kwart van de internetgebruikers is actief op fora of discussiegroepen op 
het gebied van gezondheid en zorg. Social media kunnen op verschillende 
manieren door een organisatie worden ingezet. Social media kunnen binnen 
een organisatie worden ingezet om medewerkers onderling kennis en 
informatie te laten uitwisselen. Social media kunnen ook worden ingezet om 
de beoogde doelgroep van de organisatie beter en makkelijker te bereiken; 
via social media kan een organisatie laten zien waar zij voor staat (Public 
Relations) en kennis en informatie verspreiden. Daarnaast kunnen social 
media gebruikt worden voor fondsenwerving of voor het werven van 
medewerkers of vrijwilligers (de Bijl, 2011).  

o Digitale hulpverlening is onder te verdelen in verschillende categorieën: 
passieve hulpvormen, actieve hulpvormen en interactieve hulpvormen 
(Schalken, 2010). 

 Passieve hulpvormen: hierbij leest of bekijkt de hulpvrager informatie, 
adviezen op de website van een organisatie zonder dat hij hier zelf 
actief mee aan de slag gaat. 
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 Actieve hulpvormen: dit zijn hulpvormen waarbij de hulpvrager zelf de 
inhoud beïnvloedt, maar er is geen interactie met andere hulpvragers 
of hulpverleners. Denk hierbij aan het lezen en plaatsen van 
ervaringsverhalen, het maken van een zelftest om te kijken of je hulp 
nodig hebt, serious game (een computerspel met een serieus doel), 
online zelfhulpprogramma (een programma dat mensen zelfstandig 
volgen via internet). 

 Interactieve hulpvormen: dit zijn hulpvormen waarbij hulpvragers en 
hulpverleners elkaar beïnvloeden, er wordt onderling 
gecommuniceerd. Denk hierbij aan: forum (een hulpvrager kan een 
verhaal vertellen of een vraag stellen), e-mail (er wordt een hulpvraag 
naar een organisatie gestuurd en deze wordt ook weer via e-mail 
beantwoord), chat. 

o Huisman en Nieuwenhuize (2009) hebben onderzoek gedaan naar de 
benodigde vaardigheden voor digitale hulpverlening. Zij benoemen als eerste: 
goede schriftelijke vaardigheden, kunnen structureren, empathie kunnen 
tonen, aan kunnen sluiten bij de cliënt, analytische vaardigheden en 
zorgvuldigheid. Er wordt veel gevraagd van tekstuele vaardigheden. Daar is 
oefening voor nodig. Zowel de docenten als de cursisten geven in het 
onderzoek aan dat deze vaardigheden aandacht en oefening verdienen.  

o Tegenwoordig wordt er veel via de telefoon, sms, instant messaging en e-mail 
gecommuniceerd Om goed in contact met de ‘cliënt van de toekomst’ te 
blijven is het belangrijk dat de hulpverlener up-to-date blijft met nieuwe 
technologieën (Ahmedani, Harold, Fitton & Shifflet Gibson, 2011). Sociaal-
maatschappelijk dienstverleners moeten bij blijven met de nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van technologie die wereldwijd een onderdeel 
van hun beroepsuitoefening zijn.  

o In het Basisboek voor de juridisch medewerker (Bemelmans & Lebouille, 
2011) wordt een hoofdstuk gewijd aan digitaal dienstverlenen. Hierin wordt 
beschreven dat de digitale dienstverlening vandaag de dag een must is. Ook 
wordt er gewezen op het feit dat er een andere onderlinge relatie ontstaat 
tussen de dienstverlener en de dienstvrager en dat er tevens sprake is van 
een andere dienstverlenende werkwijze als beide partijen beschikken over 
digitale informatie en daar actief gebruik van maken. Ook het werkveld 
spreekt over een veranderde relatie. Hoe ziet deze veranderde relatie er uit 
en wat zijn de gevolgen hiervan voor de hulpverlener. Dit is een onderwerp 
dat op basis van de literatuur en de uitkomst van het onderzoek ter sprake 
gebracht zal worden.  

o Een cursist zou ook moeten oefenen in het omgaan met digitale gegevens om 
zo de competenties en vaardigheden die daarvoor nodig zijn te ontwikkelen. 
Denk hierbij aan het weten hoe je toegang krijgt tot de juiste gegevens, het 
begrijpen van gegevens en het juist interpreteren van gegevens (Shaw, Lee, 
& Wulczyn, 2012). 

o Schalken (2010) benadrukt de wet bescherming persoonsgegevens (wbp). Hij 
geeft aan dat er met een aantal zaken extra rekening gehouden moet worden 
bij online hulpverlening. Dit is zeker een onderwerp waar tijdens de 
lessenserie aandacht aan besteed moet worden. Omdat deze wetgeving in 
beweging is, is het belangrijk om actuele informatie aan cursisten te geven en 
hen steeds op de hoogte te houden van veranderingen. Cursisten geven in 
het onderzoek aan, hier niet voldoende van op de hoogte te zijn.  

o Uit het praktijkonderzoek komt naar voren dat cursisten moeten leren om 
goed te onderzoeken. Als je een vraag krijgt van een cliënt, dan wil je het 
juiste antwoord geven aan de cliënt. Cursisten weten allemaal dat je op 



53 
Analyseverslag: Professioneel werken met digitale middelen in het werkveld van de Sociaal-
maatschappelijk dienstverlener 
Angelique van Balen – Dekkers 
December 2012 

google dingen kunt vinden, maar hoe onderzoek je nou echt, hoe krijg je 
antwoord op wat je wilt weten. Wat is betrouwbare informatie. Je kunt niet het 
eerste dat je vindt gelijk terugkoppelen naar je cliënt. De cursisten moeten ook 
kunnen categoriseren, een bepaalde invalshoek hebben om een bepaald 
resultaat te krijgen. Het is belangrijk dat cursisten weten hoe je er achter komt 
of een website betrouwbaar is.  
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7. Evaluatie 
 
In het begin was het lastig om een goede probleemstelling te formuleren omdat dit 
onderzoek niet startte vanuit een probleem, maar er juist op gericht is om dit in de toekomst 
te voorkomen. 
 
Het thema, de digitalisering in het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener en 
de invloed daarvan op de hulpverlener leek mij vanaf het begin heel relevant. 
 
De docenten werkten goed mee met het onderzoek. Zowel door mee te werken aan een 
interview als tijd beschikbaar stellen voor het afnemen van de enquêtes. Zij zijn zeer 
geïnteresseerd in het thema en zien het als een enorme uitdaging, maar ook must, om hier 
als opleiding mee aan de slag te gaan. 
 
Ik heb ontdekt dat ik het heel erg leuk vind om onderzoek te doen. Dieper op een onderwerp 
in kunnen gaan en het in een brede context bekijken is uitdagend en leerzaam. In het 
onderwijs zijn we gewend om gelijk te reageren, vaak gebaseerd op eerste vermoedens of 
ingevingen. Dit onderzoek heeft mij geleerd dat snel niet altijd het meest efficiënt is. 
Onderzoek doen is ook aanpassen als de dingen niet gaan zoals je gehoopt had. In mijn 
geval de enquêtes die zo moeizaam terugkwamen uit het werkveld. De interviews met 
collega’s vond ik erg leuk en zinvol om te doen. Omdat ik aan de hand van een vragenlijst 
heel gericht met vragen kwam kregen de gesprekken veel meer diepgang dan bij andere 
gesprekken of overleggen.  
 
Wat ik volgende keer anders zou doen, is na het eerste interview het gesprek afluisteren. Ik 
had nu eerst alle interviews gedaan en ging daarna pas luisteren. Ik kwam er achter dat ik 
snel praat en meer rust had moeten inbouwen tussen de vragen in. Ook werd er regelmatig 
(onbewust) door elkaar gepraat. Daarvan ben ik mij nu bewust. Met het uitwerken was het 
makkelijker geweest als hier na één interview achter gekomen was.    
Een ander punt is de vraag hoe ik de respons vanuit het werkveld zou kunnen vergroten. 
Hier weet ik niet echt een antwoord op.  
 
De opbrengst van dit onderzoek is dat duidelijk is geworden dat de school actief aan de slag 
moet gaan om aandacht te geven aan de ontwikkelingen die op digitaal gebied plaatsvinden 
binnen het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener. Doordat de conclusies 
vanuit het werkveld, de cursisten en docenten veelal een bevestiging zijn van het theoretisch 
kader is er een duidelijk beeld ontstaan waar de accenten moeten liggen. De uitkomsten uit 
het onderzoek zouden, buiten de opbrengst voor de eigen opleiding, een generatief 
vermogen kunnen hebben richting het werkveld en verwante opleidingen.  
 
Het was een heel leerzaam proces dat echt iets opgeleverd heeft. Daar ben ik blij mee en ik 
hoop in de toekomst opnieuw met onderzoek bezig te gaan.      
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Bijlage1- enquête voor het werkveld 
 
Het gebruik van digitale middelen binnen het werkveld sociaal-
maatschappelijke dienstverlening. 
 

Geachte mijnheer/mevrouw,  
 
In opdracht van het Nova College ben ik bezig met een onderzoek naar de inzet en het gebruik 
van digitale middelen binnen het werkveld van de opleiding sociaal maatschappelijk 
dienstverlener. 
Het Nova College wil bij de opleiding van onze cursisten aansluiten bij en meegaan met de 
ontwikkelingen binnen het toekomstig werkveld van de cursisten. Het gebied van digitale 
hulpverlening, digitale dienstverlening en social media is volop in ontwikkeling. Het onderwerp 
staat bij conferenties en congressen binnen het werkveld vaak op de agenda en krijgt ook in de 
media veel aandacht. Mijn onderzoek richt zich op de praktijk van onze cursisten. Hoe worden 
deze digitale middelen daar gebruikt en ingezet? Wat vraagt dit aan kennis en vaardigheden van 
onze cursisten?  
 
In dit onderzoek wil ik me richten op onderstaande drie vormen van digitalisering:  

 Digitale hulpverlening – Dit wordt ook wel online hulpverlening genoemd. Het betreft elke 
interventie die informatie- en communicatietechnologie gebruikt (ICT) om de primaire 
zorg, advies, hulp, ondersteuning, begeleiding, behandeling of nazorg te realiseren (bijv. 
e-mail hulpverlening, chat-hulpverlening, enz.).  

 Digitale dienstverlening – Het verrichten van diensten door een persoon, instantie of 
onderneming waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT. Denk bijv. aan het aanvragen van 
voorzieningen met behulp van Internet (bijv. digitale formulieren, aanvragen van 
toeslagen, internet bankieren, inschrijven als woningzoekende, interactieve websites, 
enz.). 

 Social media – Dit is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, 
zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie de inhoud 
verzorgen. Social media kunnen op diverse manieren worden gebruikt: om medewerkers 
onderling kennis en informatie te laten uitwisselen, om de doelgroep beter te bereiken en 
voor fondsenwerving en het werven van medewerkers en/of vrijwilligers (bijv. Facebook, 
Hyves, LinkedIn, Twitter, enz.). 

 
De uitkomsten van het onderzoek zijn van groot belang voor de toekomstige invulling van de 
opleiding sociaal maatschappelijk dienstverlener van het Nova College. We beogen om met de 
uitkomsten van het onderzoek de aansluiting tussen de opleidingsinhoud en actuele 
ontwikkelingen in het beroepenveld te verbeteren. 
Hiervoor is een brede vertegenwoordiging van alle mogelijke werksoorten en instellingen in het 
onderzoek van groot belang. Ik vraag u daarom mee te werken aan mijn onderzoek en deze 
vragenlijst vóór 22 mei a.s. volledig ingevuld met de cursist/stagiaire van het Nova College mee 
te geven naar school. Hij /zij kan deze dan bij mij inleveren. U kunt de ingevulde vragenlijst ook 
per post retourneren door deze vóór 22 mei a.s. terug te sturen aan:   
Nova College 
t.a.v. A. van Balen 
Steve Bikostraat 75 
2131 RZ  Hoofddorp  
 
 
Ik dank u alvast voor uw medewerking. 
 
Angelique van Balen, 
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Coördinator opleiding sociaal maatschappelijk dienstverlener Nova College – locatie Hoofddorp   
abalen@novacollege.nl 

Vragen: 
 
1. Naam van de organisatie: …………………………………………………………………………. 
     
    Adres: ………………………………………………………………………………………………... 
     
    E-mail: ………………………………………………………………………………………………..  
 
    Ingevuld door: ……………………………………………………………………………………….  
 
 
2. Soort organisatie 

 Dak- en thuislozenopvang ס
 Schuldhulpverlening ס
 Hulp bij thuisadministratie ס
 Vluchtelingenwerk ס
 Welzijnswerk / Ouderenwerk ס
 Jongerenwerk ס
 Justitie ס
 .……………………………………………………………………………… Anders, namelijk ס

 
 
3. Aantal medewerkers op uw locatie:  

    5 – 0  ס
  10 – 5  ס
  25 – 10 ס
 Meer dan 25 medewerkers ס

 
 
 
Digitale hulpverlening 
 
4. Binnen onze organisatie wordt digitale hulpverlening toegepast: 

 Ja ס
 Nee  ga door naar vraag 9 ס

 
 
5. Binnen onze organisatie wordt digitale hulpverlening op de volgende manieren toegepast: 

 Onze website bevat informatie en adviezen voor hulpvragers (passieve hulpvorm) ס
 Onze website bevat een zelftest zodat de hulpvrager kan kijken of hij/zij hulp nodig ס

heeft (actieve hulpvorm) 
 Onze website bevat een online zelfhulpprogramma, hulpvragers kunnen dit ס

programma zelfstandig volgen via internet (actieve hulpvorm)  
 Op onze website kunnen ervaringsverhalen geplaatst en gelezen worden (actieve ס

hulpvorm)  
 Wij beheren een forum, een hulpvrager kan een verhaal vertellen of een vraag stellen ס

(interactieve hulpvorm) 
 E-mail hulpverlening, er wordt een hulpvraag naar de organisatie gestuurd en deze ס

wordt ook weer via e-mail beantwoord (interactieve hulpvorm) 
 Chatten met cliënten (interactieve hulpvorm) ס
 ……………………………………………………………………………… :Anders, namelijk ס
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…………………………………………………………………………………………………... 

6. Een sociaal-maatschappelijk dienstverlener krijgt nu binnen onze organisatie te maken 
met digitale hulpverlening:  

 Nee ס
 Misschien ס
 Vrijwel zeker ס
 Altijd ס
 Weet niet ס

 
 
7. Indien uw antwoord op vraag 6 vrijwel zeker of altijd is, hoe vaak krijgt de sociaal 
maatschappelijk dienstverlener dan te maken met digitale hulpverlening:  

 Dagelijks ס
  keer per week 4 – 3 ס
 keer per week 2 – 1 ס
 Enkele keren per maand ס
  Minder dan 1x per maand ס

 
8. Indien uw antwoord op vraag 6 nee of misschien is, kunt u dan aangeven welke 
ontwikkeling u verwacht over 5 jaar? Over vijf jaar krijgt de sociaal maatschappelijk 
dienstverlener binnen onze organisatie te maken met digitale hulpverlening: 

 Nee ס
 Misschien ס
 Vrijwel zeker ס
 Altijd ס

 
 
Digitale dienstverlening 
 
9. Binnen onze organisatie wordt digitale dienstverlening toegepast: 

 Ja ס
 Nee  ga door naar vraag 14 ס

 
 
10. Binnen onze organisatie wordt digitale dienstverlening op de volgende manieren 
toegepast: 

 Wij beschikken over een interactieve website waar producten waar producten en ס
diensten kunnen worden afgenomen 

 Wij bieden telefonische ondersteuning aan cliënten bij het aanvragen van ס
voorzieningen via Internet 

 Wij bieden persoonlijke ondersteuning aan cliënten bij het aanvragen van ס
voorzieningen via Internet (aan de balie of op afspraak) 

 ……………………………………………………………………………… :Anders, namelijk ס
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

 
11. Een sociaal-maatschappelijk dienstverlener krijgt nu binnen onze organisatie te maken 
met digitale dienstverlening: 

 Nee ס
 Misschien ס
 Vrijwel zeker ס
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 Altijd ס
 Weet niet ס

12. Indien uw antwoord op vraag 11 vrijwel zeker of altijd is, hoe vaak krijgt de sociaal 
maatschappelijk dienstverlener dan te maken met digitale dienstverlening:  

 Dagelijks ס
  keer per week 4 – 3 ס
 keer per week 2 – 1 ס
 Enkele keren per maand ס
  Minder dan 1x per maand ס

 
 
13. Indien uw antwoord op vraag 11 nee of misschien is, kunt u dan aangeven welke 
ontwikkeling u verwacht over 5 jaar? Over vijf jaar krijgt de sociaal maatschappelijk 
dienstverlener binnen onze organisatie te maken met digitale dienstverlening: 

 Nee ס
 Misschien ס
 Vrijwel zeker ס
 Altijd ס

 
 
 
Social media 
 
14. Wij maken als organisatie actief gebruik van social media: 

 Ja ס
 Nee  ga door naar vraag 19 ס

15. Binnen onze organisatie worden social media gebruikt voor (meerdere antwoorden 
mogelijk): 

  Intern kennis uitwisselen ס
 Public Relations ס
 Kennis en informatie verspreiding naar onze doelgroep ס
 Fondsenwerving ס
 Werving medewerkers en vrijwilligers ס

 
 
16. Een sociaal-maatschappelijk dienstverlener krijgt hier binnen onze organisatie mee te 
maken: 

 Nee ס
 Misschien ס
 Vrijwel zeker ס
 Altijd ס
 Weet niet ס

 
 
17. Indien uw antwoord op vraag 16 vrijwel zeker of altijd is, hoe vaak krijgt de sociaal 
maatschappelijk dienstverlener dan te maken met het gebruiken van social media:   

 Dagelijks ס
  keer per week 4 – 3 ס
 keer per week 2 – 1 ס
 Enkele keren per maand ס
  Minder dan 1x per maand ס

 
 



62 
Analyseverslag: Professioneel werken met digitale middelen in het werkveld van de Sociaal-
maatschappelijk dienstverlener 
Angelique van Balen – Dekkers 
December 2012 

 
18. Indien uw antwoord op vraag 16 nee of misschien is, kunt u dan aangeven welke 
ontwikkeling u verwacht over 5 jaar? Over vijf jaar krijgt de sociaal maatschappelijk 
dienstverlener binnen onze organisatie te maken met het gebruiken van social media: 

 Nee ס
 Misschien ס
 Vrijwel zeker ס
 Altijd ס

 
 
 
Algemene vragen m.b.t. digitalisering 
 
19. Door de opkomst van de digitalisering in onze huidige maatschappij is de inhoud van het 
werk als sociaal-maatschappelijk dienstverlener veranderd: 

 Helemaal niet ס
 Klein beetje ס
 Veel ס
 Weet niet ס

 
 
20. Indien uw antwoord op vraag 19 veel is, kunt u dan aangeven in welke zin de inhoud van 
het werk veranderd is: 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
21. Door de opkomst van de digitalisering in onze huidige maatschappij is de relatie tussen 
cliënt en hulpverlener veranderd: 

 Helemaal niet ס
 Klein beetje ס
 Veel ס
 Weet niet ס

 
 
22. Indien uw antwoord op vraag 21 veel is, kunt u dan aangeven in welke zin de inhoud van 
het werk veranderd is: 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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23. Welke competenties vind u belangrijk bij het bieden van digitale hulpverlening en/of 
digitale dienstverlening: 

 Algemene computervaardigheden (Word, e-mail, zoekprogramma’s, chat en internet ס
kunnen gebruiken) 

 Goede toepassing van schriftelijk taalgebruik ס
 Helder en duidelijk kunnen formuleren ס
 Taalniveau kunnen aanpassen aan het niveau van de cliënt ס
 Tekst formuleren zodat deze niet op meerdere manieren te interpreteren is ס
 Schriftelijk empathie tonen ס
 Schriftelijk kritische en verhelderende vragen kunnen stellen ס
 De belangrijkste punten uit een geschreven tekst kunnen halen ס
 Inzicht krijgen in wat de kern van het probleem is ס
 Prioriteiten kunnen stellen ס
 Zorgvuldigheid bij het omgaan met privacygevoelige informatie en gegevens van de ס

cliënt 
 Zorgvuldigheid bij het geven van adviezen en tips ס
 Het digitaal hulpverlenen als volwaardige hulpverlening zien ס
 ...……………………………………………………………………………………… :Overig ס

 
………………………………………………………………………………………………….   

 
 
24. Welke competenties vind u belangrijk om professioneel (voor de organisatie) te werken 
met social media: 

 Algemene computervaardigheden (Word, e-mail, zoekprogramma’s, chat en internet ס
kunnen gebruiken) 

 Goede toepassing van schriftelijk taalgebruik ס
 Helder en duidelijk kunnen formuleren ס
 Creativiteit ס
 Kunnen werken met foto- en filmmateriaal ס
  Zorgvuldigheid bij het omgaan met privacygevoelige informatie ס
 Integriteit ס
 Kennis van de doelgroep ס
 Kennis van de verschillende doelen van toepassing van social media ס
 Informatie kunnen toetsen op betrouwbaarheid alvorens het te verspreiden ס
 ...……………………………………………………………………………………… :Overig ס

 
………………………………………………………………………………………………….   
 

 
25. De voorbereiding van de cursisten van het Nova College op het werken met digitale 
middelen is op dit moment: 

 Onvoldoende ס
 Matig ס
  Voldoende ס
 Ruim voldoende ס
 Goed ס
 Weet niet ס
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26. Indien u de voorbereiding matig of onvoldoende vindt, kunt u dan aangeven welke 
competenties u mist bij de leerlingen om professioneel te werken met digitale middelen: 

 Algemene computervaardigheden (Word, e-mail, zoekprogramma’s, chat en  ס
internet kunnen gebruiken) 

 Goede toepassing van schriftelijk taalgebruik ס
 Helder en duidelijk kunnen formuleren ס
 Taalniveau kunnen aanpassen aan het niveau van de cliënt ס
 Tekst formuleren zodat deze niet op meerdere manieren te interpreteren is ס
 Schriftelijk empathie tonen ס
 Schriftelijk kritische en verhelderende vragen kunnen stellen ס
 De belangrijkste punten uit een geschreven tekst kunnen halen ס
 Inzicht krijgen in wat de kern van het probleem is ס
 Prioriteiten kunnen stellen ס
 Zorgvuldigheid bij het omgaan met privacygevoelige informatie en gegevens van de ס

cliënt 
 Zorgvuldigheid bij het geven van adviezen en tips ס
 Het digitaal hulpverlenen als volwaardige hulpverlening zien ס
 Creativiteit ס
 Kunnen werken met foto- en filmmateriaal ס
 Integriteit ס
 Kennis van de doelgroep ס
 Kennis van de verschillende doelen van toepassing van social media ס
 Informatie kunnen toetsen op betrouwbaarheid alvorens het te verspreiden ס
 ...……………………………………………………………………………………… :Overig ס

 
………………………………………………………………………………………………….   

  
 

 
27. Overige opmerkingen/adviezen/tips: ……………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. 
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Bijlage 2 – cursisten enquête  
 
Het gebruik van digitale middelen binnen het werkveld sociaal-
maatschappelijke dienstverlening. 
 

In opdracht van het Nova College ben ik bezig met een onderzoek naar de inzet en het 
gebruik van digitale middelen binnen het werkveld van de opleiding sociaal maatschappelijk 
dienstverlener. 
Het Nova College wil bij de opleiding aansluiten bij en meegaan met de ontwikkelingen 
binnen jouw toekomstig werkveld. Het gebied van digitale hulpverlening, digitale 
dienstverlening en social media is volop in ontwikkeling. Het onderwerp staat bij conferenties 
en congressen binnen het werkveld vaak op de agenda en krijgt ook in de media veel 
aandacht. Mijn onderzoek richt zich op jullie praktijk, de stage-instellingen en de leer-
werkplekken. Hoe worden deze digitale middelen daar gebruikt en ingezet? Wat vraagt dit 
aan kennis en vaardigheden?  
 
In dit onderzoek wil ik me richten op onderstaande drie vormen van digitalisering:  

 Digitale hulpverlening – Dit wordt ook wel online hulpverlening genoemd. Het betreft 
elke interventie die informatie- en communicatietechnologie gebruikt (ICT) om de 
primaire zorg, advies, hulp, ondersteuning, begeleiding, behandeling of nazorg te 
realiseren (bijv. e-mail hulpverlening, chat-hulpverlening, enz.).  

 Digitale dienstverlening – Het verrichten van diensten door een persoon, instantie of 
onderneming waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT. Denk bijv. aan het aanvragen 
van voorzieningen met behulp van Internet (bijv. digitale formulieren, aanvragen van 
toeslagen, internet bankieren, inschrijven als woningzoekende, interactieve websites, 
enz.). 

 Social media – Dit is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, 
zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie de inhoud 
verzorgen. Social media kunnen op diverse manieren worden gebruikt: om 
medewerkers onderling kennis en informatie te laten uitwisselen, om de doelgroep 
beter te bereiken en voor fondsenwerving en het werven van medewerkers en/of 
vrijwilligers (bijv. Facebook, Hyves, LinkedIn, Twitter, enz.). 

 
De uitkomsten van het onderzoek zijn van groot belang voor de toekomstige invulling van de 
opleiding sociaal maatschappelijk dienstverlener van het Nova College. We willen met de 
uitkomsten van het onderzoek de aansluiting tussen de opleidingsinhoud en de actuele 
ontwikkelingen in het beroepenveld verbeteren. 
Om de waarde van de uitkomst van het onderzoek zo groot mogelijk te laten zijn is het 
belangrijk om zo veel mogelijk ingevulde enquêtes te krijgen. Ik wil je vragen om hier aan 
mee te werken. 
 
Ik dank je alvast voor je medewerking. 
 
Angelique van Balen, 
Coördinator opleiding sociaal maatschappelijk dienstverlener Nova College – locatie 
Hoofddorp   
abalen@novacollege.nl 
 
 

 
 



66 
Analyseverslag: Professioneel werken met digitale middelen in het werkveld van de Sociaal-
maatschappelijk dienstverlener 
Angelique van Balen – Dekkers 
December 2012 

 
Vragen: 
 

1. Ik ben cursist 
 2e jaar BOL opleiding ס
 3e jaar BOL opleiding ס
  BBL opleiding ס

o Jaar 1 
o Jaar 2 
o Jaar 3 

 
 
2. Indien BBL cursist:  
Aantal jaren werkzaam binnen het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener: 

 jaar 1 – 0 ס
 jaar 3 – 1 ס
 jaar 5 – 3 ס
 Langer dan 5 jaar ס

 
 
3. Leeftijd 

 jaar 20 – 16 ס
 jaar 25 – 20 ס
 jaar 30 – 25 ס
 jaar 40 – 30 ס
 en ouder 40 ס

 
 
4. Naam van de organisatie waar je stageloopt, leer- werkplek: ………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Soort organisatie 

 Dak- en thuislozenopvang ס
 Schuldhulpverlening ס
 Hulp bij thuisadministratie ס
 Vluchtelingenwerk ס
 Welzijnswerk / Ouderenwerk ס
 Jongerenwerk ס
 Justitie ס
 .……………………………………………………………………………… Anders, namelijk ס

 
 
6. Aantal medewerkers op locatie van de organisatie waar je stageloopt, leer- werkplek:  

    5 – 0  ס
  10 – 5  ס
  25 – 10 ס
 Meer dan 25 medewerkers ס

 
 
 
 



67 
Analyseverslag: Professioneel werken met digitale middelen in het werkveld van de Sociaal-
maatschappelijk dienstverlener 
Angelique van Balen – Dekkers 
December 2012 

 
Digitale hulpverlening 
Hieronder volgen een aantal vragen over digitale hulpverlening: Dit wordt ook wel online 
hulpverlening genoemd. Het betreft elke interventie die informatie- en 
communicatietechnologie gebruikt (ICT) om de primaire zorg, advies, hulp, ondersteuning, 
begeleiding, behandeling of nazorg te realiseren (bijv. e-mail hulpverlening, chat-
hulpverlening, enz.). 
 
 
7. Binnen onze organisatie wordt digitale hulpverlening op de volgende manieren toegepast: 

 De website van de organisatie bevat informatie en adviezen voor hulpvragers ס
(passieve hulpvorm) 

 De website van de organisatie bevat een zelftest zodat de hulpvrager kan kijken of ס
hij/zij hulp nodig heeft (actieve hulpvorm) 

 De website van de organisatie bevat een online zelfhulpprogramma, hulpvragers ס
kunnen dit programma zelfstandig volgen via internet (actieve hulpvorm)  

 Op de website van de organisatie kunnen ervaringsverhalen geplaatst en gelezen ס
worden (actieve hulpvorm)  

 De organisatie beheert een forum waarop een hulpvrager een verhaal kan vertellen ס
of een vraag kan stellen (interactieve hulpvorm) 

 De organisatie biedt e-mail hulpverlening, er wordt een hulpvraag naar de organisatie ס
gestuurd en deze wordt ook weer via e-mail beantwoord (interactieve hulpvorm) 

 De organisatie biedt de mogelijkheid om te chatten met cliënten (interactieve ס
hulpvorm) 

 Niet van toepassing ס
 ……………………………………………………………………………… :Anders, namelijk ס

 
      …………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
8. Als sociaal maatschappelijk dienstverlener krijg ik binnen deze organisatie te maken met 
digitale hulpverlening:  

 Nooit ס
 Zelden ס
 Regelmatig ס
  Vaak ס
 Altijd ס

 
 
 
9. Hoe vaak krijgt de sociaal maatschappelijk dienstverlener binnen deze organisatie te 
maken met digitale hulpverlening:  

 Dagelijks ס
  keer per week 4 – 2 ס
 keer per week 1 ס
  Minder dan 1x per week ס
  Nooit ס
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Digitale dienstverlening 
Hieronder volgen een aantal vragen over digitale dienstverlening: Het verrichten van 
diensten door een persoon, instantie of onderneming waarbij gebruik gemaakt wordt van 
ICT. Denk bijv. aan het aanvragen van voorzieningen met behulp van Internet (bijv. digitale 
formulieren, aanvragen van toeslagen, internet bankieren, inschrijven als woningzoekende, 
interactieve websites, enz.). 
 
 
10. Binnen onze organisatie wordt digitale dienstverlening op de volgende manieren 
toegepast: 

 De organisatie beschikt over een interactieve website waar producten waar ס
producten en diensten kunnen worden afgenomen 

 De organisatie biedt telefonische ondersteuning aan cliënten bij het aanvragen van ס
voorzieningen via Internet 

 De organisatie biedt persoonlijke ondersteuning aan cliënten bij het aanvragen van ס
voorzieningen via Internet (aan de balie of op afspraak) 

 Niet van toepassing ס
 ……………………………………………………………………………… :Anders, namelijk ס

 
 
 
11. Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener krijg ik binnen deze organisatie te maken met 
digitale dienstverlening: 

 Nooit ס
 Zelden ס
 Regelmatig ס
  Vaak ס
 Altijd ס

 
 
 
12. Hoe vaak krijgt de sociaal maatschappelijk dienstverlener binnen deze organisatie te 
maken met digitale dienstverlening:  

 Dagelijks ס
  keer per week 4 – 2 ס
 keer per week 1 ס
  Minder dan 1x per week ס
  Nooit ס

 
 
 
 
Social media  
Hieronder volgen een aantal vragen over social media: Dit is een verzamelbegrip voor online 
platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele 
redactie de inhoud verzorgen. Social media kunnen op diverse manieren worden gebruikt: 
om medewerkers onderling kennis en informatie te laten uitwisselen, om de doelgroep beter 
te bereiken en voor fondsenwerving en het werven van medewerkers en/of vrijwilligers (bijv. 
Facebook, Hyves, LinkedIn, Twitter, enz.). 
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13. Binnen onze organisatie worden social media gebruikt voor (meerdere antwoorden 
mogelijk): 

  Intern kennis uitwisselen ס
 Public Relations ס
 Kennis en informatie verspreiding naar onze doelgroep ס
 Fondsenwerving ס
 Werving medewerkers en vrijwilligers ס
 Niet van toepassing ס
 Anders ס

 
 
14. Binnen onze organisatie moet ik als sociaal-maatschappelijk dienstverlener professioneel 
kunnen werken met social media:  

 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס

 
 
15. Geef aan welke programma’s jij vlot kunt gebruiken (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Word of een ander tekstverwerkingsprogramma ס
 Outlook of een ander e-mail programma ס
 Excel ס
 Internet ס
 Google of een ander zoekprogramma ס
 Chatprogramma ס

 
 
16. Welke computerprogramma’s worden er binnen jouw organisatie gebruikt (meerdere 
antwoorden mogelijk)  

 Cliënten informatie systeem (digitaal dossier) ס
 Elektronische aanvraagformulieren voor medewerkers ס
  Elektronische aanvraagformulieren voor cliënten ס
  Andere programma’s ס

 
 
 
 
 
Hieronder volgen een aantal stellingen over het gebruik van digitale communicatie in het 
werk van de sociaal maatschappelijk dienstverlener en over vaardigheden die je nodig hebt 
om deze middelen te kunnen gebruiken. Geef aan in hoeverre je het met deze uitspraken 
eens bent. Probeer in ieder geval een oordeel te geven over je eigen kwaliteiten, ook als je 
nog weinig of geen ervaring hebt met digitale hulp- of dienstverlening. 
 
 
17. Stelling: Ik zie digitale hulpverlening als volwaardige hulpverlening 

 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס
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18. Ik beheers de algemene spelling- en grammaticaregels van de Nederlandse taal 
 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס

 
 
19. Ik kan in een e-mail of chat helder en duidelijk formuleren 

 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס

 
 
20. Ik houd bij het schrijven van e-mail of chatberichten rekening met de kennis en het 
niveau van de cliënt 

 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס

 
 
21. Ik kan uit (een reeks van) e-mail of chatberichten van een cliënt de belangrijkste punten 
halen 

 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס

 
 
22. Ik kan uit een reeks van inkomende berichten bepalen welke voorrang moeten hebben 

 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס

 
 
23. Ik ben in staat om bij cliëntcontact via e-mail of chat deze teksten net zo goed te 
interpreteren als in een gesprek 

 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס
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24. Ik kan mij inleven in de cliënt op grond van zijn/haar e-mail of chatberichten 
 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס

 
 
25. Ik kan in een e-mail of chatbericht duidelijk mijn empathie tonen  

 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס

 
 
26. Ik pas mijn schriftelijk taalgebruik aan in een e-mail of chatbericht aan de cliënt  

 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס

 
 
27. Ik pas mijn stijl van schrijven aan aan de cliënt 

 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס

 
 
28. Ik gebruik bij het schrijven van e-mail of chatberichten emoticons op een professionele 
manier  

 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס

 
 
29. Ik ben in staat om aan te sluiten bij de leefwereld van de cliënt (denk hierbij aan: leeftijd, 
sociaal milieu, leefomstandigheden)  

 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס

 
 
 
 



72 
Analyseverslag: Professioneel werken met digitale middelen in het werkveld van de Sociaal-
maatschappelijk dienstverlener 
Angelique van Balen – Dekkers 
December 2012 

30. Voordat ik in een e-mail inga op de problematiek van de cliënt wil ik voor mezelf duidelijk 
hebben wat er precies speelt   

 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס

 
 
31. Ik kan schriftelijk kritische en verhelderende vragen stellen om de situatie van de cliënt  
duidelijk te krijgen 

 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס

 
 
32. Ik kan een tekst schrijven zodat deze niet op meerdere manieren te interpreteren is 

 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס

 
 
33. Ik ben zorgvuldig met het online (schriftelijk) geven van tips en adviezen  

 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס

 
 
34. Ik kan op een zorgvuldige manier de cliënt schriftelijk, via e-mail of chatbericht, 
confronteren 

 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס

 
 
35. Ik weet hoe en wanneer iemand schriftelijk uit te nodigen voor een ‘live’ vervolggesprek 

 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס
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36. Ik kan zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie en gegevens van de cliënt en 
hier openlijk met de cliënt over communiceren 

 Helemaal oneens ס
 Oneens ס
 Niet oneens, niet eens ס
 Eens ס
 Helemaal eens ס

 
 
37. Vind je dat je voldoende wordt voorbereid op het werken met digitale middelen in de 
hulp- en dienstverlening? 

 Ja ס
 Nee ס

 
 
38. Wat ik mis in de huidige opleiding met betrekking tot het werken met digitale middelen is: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
39. Ik heb zelf gebruik gemaakt van digitale hulpverlening 

 Ja ס
 Nee ס

 
 
40. Mijn ervaringen waren 

 Heel slecht ס
 Slecht ס
 Neutraal ס
 Goed ס
  Heel goed ס

 
 
41. Ik zou deze vorm van hulpverlening aan anderen aanraden 

 Ja ס
 Nee ס

 
 
41. Ik maak zelf gebruik van digitale dienstverlening van diverse organisaties (bijv. online 
aanvragen doen van diensten, digitaal aangifte doen, digitaal bankieren, enz.) 

 Nooit ס
 Soms ס
 Regelmatig ס
 Vaak ס
 Alles wat digitaal kan, doe ik digitaal ס

 
 
42. Ik heb naar aanleiding van de vragenlijst nog opmerkingen/adviezen/tips 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 3 – interviewvragenlijst 
 
Vragen voor docenten SMD 
 
 

1. Welke ontwikkelingen zie je in het werkveld van de smd-er op het gebied van digitale 
hulpverlening, digitale dienstverlening en social media?  
 
 
- Waar zie je die ontwikkelingen vooral?  
 
 
- Kun je een aantal voorbeelden noemen? 
 
 
2. Wat betekenen deze veranderingen voor de competenties die het werkveld van de 
cursisten verwacht?  
 
 
3. Is het werkveld zich voldoende bewust van de veranderingen die plaatsvinden op het 
gebied van digitalisering? 
 
 
4. Is het werkveld zich voldoende bewust dat deze veranderingen ook gevolgen hebben voor 
de competenties die cursisten moeten ontwikkelen? 
 
 
5. Wat wordt er, voor zover jij weet, gedaan binnen de opleiding op  het gebied van 
voorbereiding op het werken met digitale middelen in het werkveld van de sociaal-
maatschappelijk dienstverlener? 
 
 
6. Welke kennis en vaardigheden vind je belangrijk om professioneel te kunnen werken met 
de meest voorkomende digitale middelen in het werkveld van de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener? (niet alleen ict-competenties benoemen) 
 
 
7. Over welke kennis en vaardigheden m.b.t. digitale hulpverlening/dienstverlening en social 
media beschikken de cursisten volgens jou al? 
 
 
8. Vindt je dat jij zelf voldoende toegerust/competent bent om cursisten op te leiden op het 
gebied van professioneel werken met digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en social 
media?  
 
 
- Wat kun je/beheers je? 
 
 
- Vind je dat dit voldoende is? 
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9. Kun je professionele competenties (aandacht en begrip tonen, ethisch en integer 
handelen, onderzoeken, analyseren, vakdeskundigheid toepassen) kwijt via een digitaal 
medium? (graag toelichting) 
 
 
Twee verschillende uitgangspunten, hoe kijk jij daar tegenaan? 
 
- Zou je als opleiding volgend moeten zijn op wat er binnen het werkveld gebeurt mbt de 
ontwikkelingen op digitaal gebied? 
 
 
- Kun je als opleiding aanjagend zijn (richting het werkveld) als het gaat om ontwikkelingen 
op het gebied van digitalisering? 
 
 
 
 
 
 


