Module 2
AD Ondernemend in de Zorg
Social Work - Signaleren en netwerken

Deze module gaat over jouw vermogen om methodisch te handelen door signalering van
veranderingen en de inzet van netwerkondersteuning. De module omvat drie leeruitkomsten van
elk 10 studiepunten (European Credits).

Waar gaat deze module over?
Je bent in staat om signalen op te vangen en betekenis toe te kennen aan gebeurtenissen binnen en buiten
de beroepspraktijk die de sociaal maatschappelijke omstandigheden van groepen burgers/ cliënten
beinvloeden. Ook weet je hoe je moet onderzoeken wat die veranderingen kunnen betekenen voor het
ontstaan of verergeren van de problematiek. Je weet hierbij aan te sluiten bij de krachten en mogelijkheden
van de client. Je doet dit met behulp van een signaleringsinstrument, dat je zo nodig zelf ontwerpt.
Je bent in staat het netwerk van een cliënt te onderzoeken en in kaart te brengen. Daarnaast kun je de
ondersteunende mogelijkheden van het netwerk onderzoeken: kan het voldoende steun bieden, of heeft
het versterking nodig? Je organiseert met samen met de client een netwerkbijeenkomst
Leeruitkomsten

Indicatoren die aangeven dat je
over het vereiste niveau beschikt

Studiepunten

2.1. Signaleren

2.1.1. Je onderzoekt (waar mogelijk samen met de
cliënten) de signalen op micro- en mesoniveau en
duidt de signalen voor de burger/clienten.
2.1.2. Je onderzoekt (waar mogelijk) samen met de
cliënten wat de signalen betekenen voor de sociale
omstandigheden van de clienten/burgers. Je bent
je bewust van eigen en andermans waarden en
levensbeschouwing
2.1.3. Je ondersteunt de cliënten in het (verander)proces
voor wat betreft het inzetten van eigen krachten
en mogelijkheden.
2.1.4. Je brengt (waar mogelijk) met de cliënten de
signalen in kaart met behulp van een signaleringsinstrument
2.1.5. Je baseert je handelen op gangbare
signaleringsmethodieken.

10 EC

Je signaleert bij de cliënt(en) en/of zijn
context veranderingen. Je onderzoekt
(waar mogelijk samen met de
cliënten) de invloed van deze
verandering op de psychosociale
omstandigheden van een cliënt en
sluit aan bij zijn krachten en
mogelijkheden v.w.b. dit
(verander)proces. Dat doe je met
behulp van relevante theorie en een
signalerings- of preventie-instrument.
Als dat nodig is, ontwerp je dat
instrument zelf.

2.2. Netwerk inzetten

2.2.1. Je bespreekt met de cliënt het belang en de
noodzaak van het inzetten van het eigen netwerk.
2.2.2. 2. Je onderzoekt samen met de cliënt de
(on)mogelijkheden van zijn sociale netwerk en
brengt dit netwerk in kaart.
2.2.3. Je ondersteunt en begeleidt de cliënt bij het
inzetten en uitbreiden van zijn netwerk.
2.2.4. Je organiseert samen met de cliënt een
netwerkbijeenkomst, onder meer om het netwerk
duurzaam te versterken.
2.2.5. Je baseert je handelen op gangbare
netwerkstrategieën.

10 EC

2.3. Body of Knowledge

4 kennistoetsen van elk 2,5 EC:

10 EC

Je hebt specifieke kennis en inzicht
met betrekking tot signaleren en
netwerken volgens de indicatoren. Je
hebt je daarover ook een eigen
mening gevormd.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

Je brengt samen met de cliënt zijn
netwerk in kaart en onderzoekt samen
de mogelijkheden van het bestaande
netwerk. Je versterkt het op een
duurzame manier en ondersteunt dit
waar nodig. Je neemt het initiatief om
volgens een gangbaar model, een
netwerkbijeenkomst te organiseren.
Dat doe je met behulp van relevante
theorieën en strategieën.

Methodiek
Psychologie en pedagogiek
Sociologie en ethiek.
Medische kennis en recht.

