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INLEIDING

Angerenstein Welzijn is een complete serie leermiddelen voor de kwalificatiedossiers
van Welzijn en is geschikt voor de volgende kwalificatiedossiers:
• Maatschappelijke zorg
• Pedagogisch werk
• Sociaal werk.

Angerenstein Welzijn bestaat in de kern uit boeken met theorie. De boeken van
Angerenstein Welzijn kennen de volgende opbouw:

Opbouw boeken Angerenstein Welzijn

ProfielboekenProfielboeken

BasisprofielboekenBasisprofielboeken

BasisboekenGenerieke boeken

Dit boek is het basisboek voor het dossier sociaal werk. De theorie bestaat uit drie
onderdelen:
1 basistheorie
2 kritische beroepssituatie
3 verdiepingstheorie.

Basistheorie
De basistheorie bevat informatie die relevant is voor alle uitstromen van sociaal
werk. De theorie wordt verlevendigd met voorbeelden uit het welzijnswerkveld.
Belangrijke begrippen worden uitgelegd in de tekst en aangeduid met een paarse
kleur.

Kritische beroepssituatie (KBS)
In de KBS word je geconfronteerd met een probleemstelling of dilemma waarbij je
niet kunt terugvallen op routinematig handelen. Online vind je bij elke KBS
aanvullende opdrachten.



Verdiepingstheorie
Elk thema heeft een verdiepende paragraaf waar het thema verder wordt uitgediept.

Daarnaast kent Angerenstein Welzijn enkele online-aanvullingen die beschikbaar
zijn via www.angerenstein.nl/welzijn. Het gaat om de volgende aanvullingen:
• verwerkingsopdrachten
• uitdagingen.

Verwerkingsopdrachten
Bij ieder thema horen enkele verwerkingsopdrachten. Deze opdrachten helpen je
de informatie uit de theorie te verwerken.

Uitdagingen
Tijdens de uitdaging werk je met meerdere studenten aan een grote opdracht waarbij
een beroep gedaan wordt op jouw samenwerkingsvaardigheden en jouw creativiteit.
De uitdaging levert altijd een product op dat wordt beoordeeld.

Veel plezier en succes met het werken met Angerenstein Welzijn!
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T H E M A

01
METHODISCH HANDELEN EN

DOELGERICHT WERKEN

Inhoud thema:
1.1 Methodisch handelen
1.2 Cyclisch proces binnen het methodisch handelen
1.3 SMART-doelen
1.4 Verdieping: Verschillende soorten doelen

Jouw belangrijkste taak is professioneel begeleiden. Dit doe je door systematisch en
doelgericht te werken. Je weet waarom je iets doet en met welk doel. In je toekomstige
beroep werk je altijd met begeleidingsdoelen. Zonder doel is het niet duidelijk wat
je wilt bereiken. Dan heeft de begeleiding eigenlijk geen zin. In dit thema leer je hoe
je een doel formuleert: met de SMART-formule. Verder leer je wat de methodische
cyclus is en hoe je deze toepast. In dit thema draait alles om methodisch handelen.
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Methodisch handelen1.1
Als je methodisch handelt, werk je samen met alle betrokkenen bewust en volgens
een plan naar een doel toe.

Methodisch handelen in de welzijnssector1.1.1
Als professional werk je planmatig. Dit wil zeggen dat je volgens een bepaalde
aanpak toewerkt naar het bereiken van een doel. Die aanpak bespreek je met
iedereen, ook met de cliënten. In de welzijnssector handel je dus niet lukraak. Je
bent je steeds bewust van wat je doet en hoe je dat doet.

Het begrip methodisch handelen1.1.2
Methodisch handelen wil zeggen dat je professioneel werkt volgens de
methodische cyclus. Je handelt weloverwogen en volgens het cyclisch proces. In
overleg met de cliënt en/of betrokkenen verzamel je informatie en formuleer je de
vraagstelling waarvoor oplossingen gezocht worden. Daarna formuleer je met alle
betrokkenen de doelen en plannen om die doelen te bereiken. Je kiest met welke
middelen je dit doet en de uitvoering van het plan kan beginnen. In de laatste fase
evalueer je de doelen die bereikt zijn.

Systematisch handelen en doelgericht handelen1.1.3
Bij systematisch handelen draait het om ordelijk werken, volgens een bepaalde
systematiek. Alle stappen of handelingen die je doet, horen bij elkaar. De stappen
hebben een logische volgorde. Ze horen bij een uitgewerkt plan. Als je een
nieuwkomer in Nederland wilt ondersteunen bij het doen van zijn administratie,
zul je hem aan de hand moeten meenemen door alle verschillende formulieren die
hij in moet vullen. Dit is de eerste stap richting zelfredzaamheid van je cliënt op het
gebied van zijn administratie. Als je deze eerste stap overslaat en bijvoorbeeld de
formulieren van de cliënt invult zonder hem te betrekken, dan zal hij zelf niet leren
hoe hij zijn administratie zal moeten uitvoeren. Je werkt op deze manier systematisch
naar een doel toe. In dit geval is het doel dat de cliënt op termijn zijn eigen
administratie kan uitvoeren.
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Handelen om een doel te bereiken1.1.4
Je bent tegelijkertijd doelgericht bezig, dat wil zeggen: je richt je op het bereiken
van een doel. Zo’n doel bepaal jij niet alleen, maar altijd samen met alle betrokkenen,
zoals ouders, familieleden, begeleiders en collega’s. Ook de werkwijze –hoe wil ik
het doel bereiken? – kies je niet zelf. Daarbij betrek je zoveel mogelijk de groep, de
cliënt en de mensen uit de omgeving van de cliënt. Dus samenwerken is een
belangrijk onderdeel van je werk.

Doelen die terugkeren in de begeleiding1.1.5
Wanneer een doel regelmatig terugkomt in het werken met een groep, dan neem
je die standaard op in de begeleiding van de groep. Licht verstandelijk gehandicapte
jongeren hebben vrijwel altijd behoefte aan begeleiding bij het omgaan met geld.
Automatisch pak je dit doel op als je zo’n cliënt begeleidt. Je helpt de cliënt inzicht
te krijgen in de waarde van geld en leert hem hoeveel hij aan welke dingen kan
besteden. Een doel dat vaak voorkomt, neem je standaard op in de begeleiding van
deze groep.
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