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Informatie en criteria voor de praktijkplekken  

 

Profiel 2 Zorg 

Je bent als sociaal werker in de zorg gericht op het behouden, bevorderen en herstellen van 

het zelfstandig functioneren van mensen. Dit doe je zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving. 

Hierbij kijk je vooral vanuit mogelijkheden en vragen die iemand heeft. De focus ligt niet op wat 

er niet kan, maar hoe je door tot ontwikkeling kan komen of tot het samen te kijken naar 

verwezenlijken van wensen hoe iemand van centrale behoeften die de kwaliteit van leven 

bevorderen. 

Als Sociaal Werker Zorg heb je oog voor de sociale omgeving van mensen met een hulpvraag 

en weet je het belang voor de doelgroep van het hebben van een sociaal netwerk te vertalen in 

je handelen. Daarbij zijn (de-)stigmatisering en inclusie belangrijke thema’s. De doelgroepen 

waarmee je werkt kampen met problemen op het gebied van psychiatrische problematiek, 

verslaving, mensen met een verstandelijk beperking en ouderen. In het werken met deze 

doelgroepen is het belangrijk om aandacht te hebben voor de veiligheid, de kwetsbaarheid en 

de beperkingen. 

Je zult vaak werken in mono- of multidisciplinaire teams, wat zowel uitdaagt als verrijkt. Werken 

in een team betekent; reflecteren, onderzoeken en kennis delen. De verschillen en 

overeenkomsten van diverse disciplines geven aanleiding om na te denken over eigen 

professionaliteit, beroepsopvatting en eigen referentiekader. 

Criteria praktijkplaatsen 

• De doelgroep kampt met meervoudige problematiek vanwege de kwetsbare positie die 

zij innemen in de maatschappij en de hulp die zij nodig hebben om zo zelfstandig 

mogelijk hun leven in te richten. 

• Voorkeur gaat uit naar organisaties die werken met doelgroepen binnen psychiatrie en 

verslaving, verstandelijk beperkten en ouderen. 

• Student wordt in staat gesteld om binnen alle segmenten te leren in de praktijk. 

• Praktijkbegeleiding vanuit de praktijk is georganiseerd en vindt plaats op regelmatige 

basis. Begeleiding is gericht op verdieping van de ervaringen in de praktijk en gebeurd 

door een hbo-afgestudeerde professional met Sociaal agogische en of pedagogische 

achtergrond. De begeleider is werkzaam bij deze organisatie. 



 
 

• In overleg met praktijkbureau kan van bovenstaand worden afgeweken. 

• De activiteiten en het contact met de doelgroep start vanaf september. 


